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Voorwoord

I,IITLEG VAN DE TITEL VAN HET BOEK

Lenin, nom de plume van Vladimir Iljitsj Oeljanov (1870-1924), heeft een oeuvre
nagelaten dat zeer omvangrijk is, een grote verspreidingsgraad kent en een
immense invloed heeft gehad. Met betrekking tot de omvang kunnen we kort zijn:
het complete oeuvre telt gemakkelijk 20.000 bladzijden. Zijn geschriften kennen
ook een enorme verspreidingsgraad. Volgens Volkogonov (1994) waren er alleen
al in de Sowjetunie op 1 januari 1990 meer dan 653 miljoen exemplaren van
Lenins geschriften in 125 talen.

Lenins oeuvre was ook bijzonder invloedrijk. Miljoenen mensen over de hele
wereld zijn opgeleid met Lenins denkbeelden en vele bibliotheken zijn over zijn
persoon en werk volgeschreven. Egan et al. (1982) komen bij hun opsomming
van Engelstalige publikaties over Lenins persoon, werk en gedachtengoed tot een

totaal van 2926 bijdragen die zijn verschenen tot aan het jaar 1980. Communis-
ten en anti-communisten scherpten hun opvattingen aan de hand van Lenins
gedachtengoed als referentiepunt, hetzij als legitimatiebron hetzij als aanvalsob-
ject (zie: Conquest, 1995).

Kortom, in de 20ste eeuw lijkt er geen invloedrijker persoon te hebben bestaan
dan Lenin. Tegen~deze achtergrond lijkt iedere rechtvaardiging van het schrijven
over Lenin redundant.

Niettemin kan men zich afvragen of er niet een grens is aan de zee van
studies over Lenin en waarom er nog een boek aan zou moeten worden toege-
voegd. Is alles al niet een keer gezegd en geschreven?

Het is een gemakkelijk vaststelbaar feit, dat Lenin tot op de dag van vandaag
nog steeds kaleidoscopisch controversieel is (aldus Service, 1995). De
beschouwingen over zijn persoon en werk variëren van bewondering tot
minachting.

Gezien deze overwegingen lijkt het nuttig de positie van dit boek en het onder-
zoekskader dat erin wordt betrokken, althans in hoofdlijnen uiteen te zetten. Die
uiteenzetting wordt gegeven aan de hand van een toelichting op de titel van dit
boek. Die titel luidt: Lenins politieke logica. Een analyse van zijn polemieken, zijn
voorstellingswereld en zijn politieke tactieken en strategieën. Lenins oeuvre kent
geen afzonderlijke verhandeling over politieke logica, maar zijn denkbeelden
(ver)onderstellen wel een vorm van redeneren - een ideolect of 'logeem' (zie
hoofdstuk 1) - die men met recht een politieke logica kan noemen. De term
`logica' kan men opvatten als de wetenschap van de theorie en praktijk van het
redeneren (naar Finocchiaro, 1980). Omdat Lenin de theorie en praktijk van het
redeneren beoefént binnen een exclusief politieke context, kan men spreken van
de theorie en praktijk van Lenins politieke redeneren (zie ook hoofdstuk 1).

Ten eerste bestudeer ik Lenins praktijk van redeneren aan de hand van een
analyse van een aantal polemieken die hij voerde met opponenten over centrale
politieke thema's. Bij deze analyse wordt een discussiebegrip gehanteerd dat
nauw aansluit bij de praktijk van verbale meningsconflicten (zie hoofdstuk 1 en
2). In die praktijk kan het voorkomen dat de deelnemers de kritische discussie



afwisselen met fragmenten uit andere vormen van discussie zoals: onderhande-
len, kennisverwerven, besluitvormen, positie-verhelderen, standpunt-bepalen, etc.

Het is mijns inziens een misverstand te denken dat een polemiek per definitie
een afwijking vormt van `de' correcte dialoog. Dit misverstand berust enerzijds op
een verwarring van een normatief-theoretische met een empirisch-praktische
studie van redeneren en anderzijds op een illegitieme verwisseling van analyse
en evaluatie van redeneringen. In de empirische praktijk van het redeneren treft
men vaker componenten uit diverse soorten discussievormen aan, dan dat die
praktijk apriori voldoet aan het theoretische ideaalmodel van 'de' correcte
discussie. Ten tweede, voordat men tot een evaluatie van de discussie overgaat,
moet eerst duidelijk worden hoe de discussie feitelijk verloopt. In deze volgorde -
eerst analyse, daarna evaluatie - heb ik Lenins polemieken bestudeerd (hoofd-

stuk 2-6, en 10). Daarbij is getracht antwoorden te vinden op de vraag welke
argumentatie-relevante kenmerken bijdragen tot de doelstelling van de specifieke
polemiek in kwestie.

Ten tweede wordt in deze studie Lenins theorie van redeneren in kaart
gebracht voorzover dat aan de hand van zijn geschriften mogelijk lijkt. Ik
bestudeer zijn opvattingen terzake vanuit twee invalshoeken. Eerst wordt Lenins
expliciete articulatie gereconstrueerd aan de hand van een uitvoerige beschrijving
van zijn Hegel-studie: hier gaat het om Lenins eigen uitspraken die betrekking
hebben op logica-relevante thema's. Daarna wordt de impliciete articulatie van
Lenins redeneren bestudeerd in de vorm van een analyse van een aantal logisch-
semiotische beginselen die ten grondslag liggen aan zijn expliciete articulatie en
zonder welke zijn gevolgtrekkingsapparaat bezwaarlijk kan worden begrepen.
Vanuit deze twee invatshoeken wordt Lenins voorstellingswereld in kaart gebracht
(hoofdstuk 7 en 8). Daarbij heb ik getracht antwoorden te vinden op de vraag
welke logica-relevante beginselen ten grondslag liggen aan Lenins voorstel-
lingswereld en hoe deze zich verhouden tot de mogelijkheden van discussie en
kritiek. Die beginselen worden bestudeerd als componenten van het Lenin-
logeem (zie hoofdstuk 1). Lenins voorstellingswereld functioneert als een logica,
zeker in politieke zin. In die logica functioneren Lenins opvattingen als bewijs-
krachtige argumenten die in stelling worden gebracht tegen de opponent.

Ten derde worden de manieren besproken waarop Lenin gebruik maakt van
deze voorstellingswereld om een aantal politieke tactieken en strategieën te
legitimeren. Hier komt de legitimatie-functie van Lenins politieke logica aan de
orde (hoofdstuk 9 en 10). Daarbij heb ik getracht antwoorden te vinden op de
vraag of Lenins legitimaties tegen intersubjectieve kritiek bestand zijn of dat hij
de politieke enlof dialogische oppositie op een bepaalde wijze intimideert.

Binnen dit onderzoekskader wordt een lans gebroken voor de relevantie van
problemen van logische en argumentologische aard voor de fundamentele
structuren van theoretisch, praktisch en politiek denken. Zolang de logische
grondslagen van filosofische systemen, met name van systemen die daadwerke-
lijk politiek geïmplementeerd zijn, niet in kaart zijn gebracht, blijft het onduidelijk
welke pretenties die systemen met zich meebrengen inzake de (on)mogelijkheid
van intersubjectieve kritiek, vrijheid van meningsuiting, en politieke c.q. dialo-
gische oppositie. De zee van literatuur over Lenin wordt in dit opzicht gekenmerkt
door een schaarste aan systematische studies van Lenins politieke logica.
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TOELICHTING OP ENIGE PENUMBHAE INZAKE TECHNISCHE DETAILS

Een aantal technische details van dit boek behoeven enige toelichting. Allereerst
treft de lezer een tamelijk uitgebreid noten-apparaataan.Die noten zijn voor een
goed begrip van dit boek onontbeerlijk. Zij bieden achtergrond-informatie en meer
specifieke analyses van biografische, politieke, logische, historische en
kennistheoretische thema's uit de hoofdtekst.

Met betrekking tot de datering van gebeurtenissen in de geschiedenis van de
Sowjetunie kan worden opgemerkt, dat alle wederwarigheden voor 25 oktoberl7
november 1917 zijn gedateerd overeenkomstig de Juliaanse kalender die in die
periode gangbaar was; de gebeurtenissen in Rusland tussen 25 oktoberl7
november 1917 en 1~4 februari 1918 (toen de Gregoriaanse kalender ingang
vond) worden volgens de westerse kalender gedateerd. Historische feiten na 1l4
februari 1918 worden volgens de Gregoriaanse kalender gedateerd. De Juliaanse
kalender verschilt circa 12 dagen van de westerse kalender: vandaar de
verwijzing naar de februari- en oktober-revolutie, die volgens de westerse kalen-
der in resp. maart en november plaatsvonden.

Het probleem van transcriptie en translitteratie van Russische namen vormt
een ware bête noire: hoe formuleert men namen of woorden uit de ene taal met
behulp van het alfabet van een andere taal? De historicus E.H. Carr (1950, p. 8)
vatte de problematiek goed samen door op te merken dat geen enkel systeem
van translitteratie bevredigend is behalve voor de filoloog die het heeft
uitgevonden. Omdat dit boek voornamelijk over Lenin gaat en de rest van de
Russische filosofie relatief onbesproken blijft, heb ik niet gekozen voor de
zogenaamde ISO-transcriptie. Daarentegen heb ik gekozen voor een populaire
transcriptie die voor de doelstelling van dit boek adequaat lijkt. Uitheemse uitdruk-
kingsvormen zijn daarom zoveel mogelijk vermeden. Zo schrijf ik 'Axelrod' i.p.v.
`Aksel'rod'. Bezemer (1988, pp. 391-395) heeft een zeer verhelderend vergelij-
kend overzicht gepresenteerd van de populaire transcriptie en de bibliotheek-
transcriptie dat de lezer in geval van twijfel kan raadplegen voor aanwijzingen
inzake het schriftbeeld en een redelijke uitspraak van losse Russische namen en
woorden. ~

Citaten zijn in deze studie zoveel mogelijk beperkt tot die bijdragen, die een
zekere pioniersrol venrullen in methodische enlof thematische zin. Uiteraard
werden de citaten uit Lenins werk volledig vermeld, evenals die uit het werk van
zijn opponenten. Voor de rest zijn citaten uit secundaire literatuur zoveel mogelijk
weggelaten of vervangen door korte samenvattingen omdat het de oorspronkelij-
ke bedoeling was naar Lenin te kijken vanuit de primaire bronnen.

De termen `leninistisch' en `leninisme' verwijzen in dit boek naar de theorie en
praktijk van Lenin, en niet naar de etiketten die in de post-Lenin era werden
gehanteerd.

DANKBETUIGINGEN

Dit boek is tot stand gekomen onder de deskundige begeleiding van een aantal
personen die ik hier graag wil noemen.

Ik dank allereerst Prof. Dr. E.M. Barth voor de inspirerende wijze waarop zij
míj thematisch en methodisch tot dit onderzoek heeft bewogen en het vertrouwen
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en geduld tijdens het project betoond. Van meet af aan heeft zij erop gewezen
dat het van wetenschappelijk en cultureel-politiek belang is om de grondslagen
van feitelijke denksystemen in studie te nemen. Het gaat daarbij om het
onderzoek naar de diverse logische en semantische onderstellingen en
paradigma's die het menselijk denken feitelijk (i.t.t. idealiter) hebben gedomineerd
en die daarom in niet geringe mate van invloed zijn geweest op de weten-
schappelijke alsook de politieke systemen die door de mens zijn voortgebracht.

Prof. Dr. H. Visser (Katholieke Universiteit Brabant, Rijksuniversiteit Limburg)
dank ik voor zijn analytisch commentaar dat geëvenaard werd door zijn grondige
kennis van zaken. Door zijn deskundige begeleiding is de inhoud van het boek
in vele opzichten verbeterd.

Prof. Dr. J.W. Bezemer (Universiteit van Amsterdam) heeft mij gewezen op de
noodzaak om de historische dimensie in mijn onderzoek te betrekken. Hij heeft
mij doen inzien, dat een analytisch onderzoek gebaat kan zijn bij een diepgaande
kennismaking met de historische context, terwijl het historisch onderzoek door de
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HOOFDSTUK 1

Introductie

Was evenwel de automatisering van het rekenen tot stand gekomen, vdór
de hier bedoelde methodiek ter beschikking stond, dan zou de kennis van
het rekenen altijd het voorrecht zijn gebleven van een kleine intellectuele
élite. (...) Het ontstaan en voortbestaan van allerlei wijsgerige en staat-
kundige leerstelsels is alleen mogelijk tengevolge van een groot tekort aan
beheersing van de logica ook in intellectuele kringen. Dit tekort is naar mijn
mening vooral te wijten aan het ontbreken van de onmisbare methodiek
E.W. Beth, 'Over de zogenaamde "denkmachine",' in (1967, p. 78)

1
TWEE AANLEIDINGEN TOT DIT ONDERZOEK

Deze studie betreft een analyse van Lenins polemieken in verband met zijn
logisch-semiotische voorstellingswereld' en zijn politieke tactieken en strategieën.

Over persoon en werk van Lenin zijn hele bibliotheken vol geschreven en het
is dan ook op voorhand niet duidelijk waarom er nog een boek aan moet worden
toegevoegd.2

Hieronder bespreek ik twee aanleidingen voor het uitvoeren van een nader
onderzoek van Lenins oeuvre: een thematisch-inhoudelijke en een methodisch-
relevante aanleiding.

Wanneer men de literatuur over Lenin bestudeert, valt op dat daarin relatief
weinig aandacht wordt besteed aan het overwegend polemische aspect van diens
oeuvre. Komt er in de bijdragen wel iets over Lenins polemische discussiestijl aan
de orde, dan gaat het bijna uitsluitend om een aantal geïsoleerde opmerkingen,
los van een systematische relatie met de rest van Lenins voorstellingswereld.
Vaak wordt in de ruwheid van Lenins polemische attitude aanleiding gezien zich
van een systematische beschrijving ervan te onthouden.

1. Deze term wordt in het vervolg van dit boek nog uiNoerig toegelicht. Ter oriëntatie kan
men denken aan een representationele denkvorm of een conceptueel kader. Zie, voor
een nadere uiteenzetting, paragraaf 1.4.2. van dit hoofdstuk en hoofdstuk 8, noot 1
en 2.

2. Zie, voor een uiteenzetting van diverse invalshoeken van waaruit Lenins oeuvre is
bestudeerd, Smit (1992). Relevante historische bijdragen zijn Zenkovsky (1953),
Riasanovsky (1974), Carr (1986), Bezemer (1994 [1988]), Naarden (1992) en Service
(1985-1995). Een biografisch overzicht vindt men bij Payne (1987) en bij Volkogonov
(1994), waarin materiaal uit de tot voor kort geheime archieven van de communisti-
sche partij is verwerkt. Voor Weltanschauungsperspectíeven kan men terecht bij
Gorbatsjov (1988) en Zaslavskaya (1983, 1990). Vanuit politiek gezichtspunt zijn de
werken van Radkey (1963), Gerson (1976), Rigby (1979), Leggett (1986) en Shultz
en Godson (1986) relevant. Contemporaine invalshoeken worden besproken in Smith
(1990), Saizev (1991), Malia (1994), en Pipes (1994).
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Zo spreekt Billington (1981, p. 442) van Lenins grove tactiek van 'polemic
overkill', maar gaat niet verder in op de methodische structuur ervan. Keep (1967,
p. 148) meent dat Lenins polemiek juist contra-produktief werkte in situaties
waarin hij zonder polemische strijd wellicht grotere invloed had kunnen verkrijgen.

Maar volgens Schapiro (1972, p. 47) heeft Lenins polemische stijl als onder-
deel van `manipulative political devices' juist de ideologische kant van zijn filosofie
haar vorm en invloed verleend.

Door Schapiro wordt onderkend dat Lenins polemische stijl een belangrijke rol
speelt wanneer het gaat om het verwerven en bestendigen van politieke macht
en invloed. Daarentegen zien we bij Keep en Billington een laatdunkende
houding. Deze (meer of minder negatieve) beoordeling weerhoudt de betreffende
auteurs er vervolgens van om, meer specifiek, een analyse te maken van die
polemische stijl met betrekking tot zijn logica-relevante determinanten. Men zou
kunnen stellen dat er enige verwarring bestaat omtrent de uitleg van rol en
functie van Lenins polemiek als discussie-wapen, vanuit de context van zijn
voorstellingswereld.

Voorts vertrekken de auteurs vanuit een (meer of minder negatieve) beoor-
deling, zonder eerst na te gaan waarover ze het precies hebben. Men zou met
andere woorden mogen verwachten dat eerst een min of ineer systematische
beschrijving wordt gepresenteerd, op grond waarvan vervolgens tot een
beoordeling van het beschrevene wordt overgegaan.3 In de literatuur mist men
de descriptieve fase, juist omdat nogal wat auteurs er kennelijk van uitgaan, dat
een evaluatie volstaat.' Dat is mijns inziens onjuist. Men moet eerst weten waar-
over men het heeft, voordat men een oordeel terzake kan vellen. Om deze reden
constateer ik hier een inhoudelijk-thematisch hiaat in de onderzoeksliteratuur.

Opvallend in dit verband is, dat de termen 'polemiek' of `polemische stijl' en
aanverwante begrippen zoals `debat', `discussie', 'retoriek', `eristiek', en~of
'politieke argumentatie', niet voorkomen in de registers van Billington (1981),
Keep (1967), Medvedev (1979), Besan~on (1981), Carlsnaes (1981), Hammond
(1971), Schapiro (1984), Lane (1975), Polan (1984), Pipes (1980), Carr (1986),
om maar een greep te doen uit de enorme hoeveelheid contemporaine literatuur.

Eén van de zeldzame pogingen om met meer diepgang door te dringen tot
inhoud en doelstelling van Lenins polemische stijl levert Kofakowski (1978, pp.
520-527). In een paragraaf (van hoofdstuk 18) getiteld Lenin as a polemicist.
Lenin's Genius, merkt hij op dat Lenin de polemische techniek hanteerde om een
praktisch doel te bereiken: het grijpen van de macht.

3. Finocchiaro (1980, p. 103) wijst erop dat een systematische poging om een
argumentatieve tekst te begrijpen vooraf moet gaan aan een poging tot systemati-
sering van zo'n tekst. Begrijpen gaat vooraf aan systematisering omdat het laatste
een verfijning van het begrijpen is, hetgeen pas mogelijk is nadat men een begrip van
de tekst heeft gevormd. Het begrijpen behoort tot de descriptieve fase, die een
identificatie, beschrijving en analyse van de argumentatieve tekst bevat.

4. In de studies van Grille (1966), Waldschmidt (1966), Treadgold (1976), Williams
(1986) en Sochor (1988) vindt men weliswaar een beschrijvende historische analyse
van de gezichtspunten van Lenins rivalen (met name Bogdanov en Kautksy), maar
mist men de systematische en methodische invalshoek. Daarnaast ontbreekt in die
studies een expliciete analyse van filosofie-relevante verbanden met Lenins
voorstel I ingswe reld.
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Maar, hoe kan het dan, zoals Keep ( zie boven) beweert, dat Lenins polemi-
sche stijl contra-produktief werkte in situaties, waarin hij met zakelijke argumenta-
tie zijn doel beter had kunnen realiseren?

Opvallend is ook dat Kofakowski's hoofdstuk XVIII, getiteld The Fortunes of
Leninism, van het tweede deel van zijn trilogie over de Main Currents ofMarxism,
eindigt met deze observaties over Lenins polemische stijl. Mijns inziens had het
de voorkeur verdiend, als Kofakowski dit hoofdstuk met deze observaties was
begonnen en vervolgens had onderzocht welke systematische verbanden er
bestaan tussen Lenins polemiek en de rest van zijn filosofisch-relevante politiek.

Tenslotte valt op dat Kofakowski spreekt van een `technique' inzake de
polemiek bij Lenin. Op grond waarvan gebruikt Kofakowski de term `techniek'?
Een techniek veronderstelt een methode die, theoretisch onderbouwd, wordt
toegepast in een bepaalde wetenschappelijke context. Maar nogmaals, hoe weet
Kofakowski dat hier sprake is van een techniek? Kennelijk vertrekt ook
Kofakowski vanuit een evaluatief gezichtspunt - hij beoordeelt Lenins polemische
attitude als een techniek - en veronderstelt hij daarmee iets wat eerst nog
beschreven moet worden.

Omdat Lenins voorstellingswereld, naar mijn inschatting, vooralsnog niet of
onvoldoende is beschreven vanuit een perspectief dat gericht is op rol en
functie(s) van ( i) zijn polemische stijl, en (ii) zijn politieke tactieken en strategieën
- beide tegen de achtergrond van zijn voorstellingswereld - leek het mij van
belang dit perspectief als uitgangspunt van de onderhavige studie te nemen.

De tweede aanleiding vormt een methodisch-relevante observatie. Academisch
gevormde logici hebben tot voor kort nauwelijks aandacht besteed aan de
analyse van feitelijk gevoerde debatten en argumenten in een maatschappelijke
en politieke context. Zij vatten logica doorgaans op als een a priori discipline die
als formele wetenschap met de empirie weinig van doen heeft. Logica is steeds
technischer en abstracter geworden en haar toepassingen zijn vooral te vinden
op het terrein van lingu'istiek, wiskunde en computer-wetenschap.

Uit onvrede met deze stand van zaken kondigde Barth in 1985 de noodzaak
aan van een empirische culturele heroriëntatie van logica. In het artikel `A New
Field: Empirical Logic. Bioprograms, Logemes and Logics as Institutions' (1985,
pp. 275-388) schreef Barth:

As a matter of crude fact, neither mathematical logic in the narrower sense
nor the new `philosophical logic' has ever led to nontrivial systematic
contributions to the understanding and subsequent improvement of the
models of thought and of argument that are found in the polis.

De noodzaak van empirisch-logisch onderzoek van invloedrijke denkwijzen gaat
voor een belangrijk deel terug op de logica-filosofie van Beth.s

Nodig zijn empirische studies naar feitelijke argumentaties, werkelijk gevoerde
debatten met inbegrip van de conceptuele structuren en logische culturen waarin
zij plaats vonden en vinden. Te constateren valt dat zulke argumentaties en
debatten wel bestudeerd worden vanuit sociologisch en politiek gezichtspunt,
maar het logica-relevante perspectief heeft tot nog toe in de schaduw gestaan.
Dit is mede te wijten aan het feit dat logica veelal uitsluitend als een puur

5. Zie, voor een bespreking van Beths visie op logica, Barth (1985c).
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deductieve discipline werd opgevat, die weinig te maken heeft met de wijze
waarop discussies in de politieke en maatschappelijke arena meestal plaatsvin-
den. Het deductivistische model waarop de logica lange tijd gebaseerd is
geweest, bleek echter een keurslijf te zijn.6 Daardoor werd zij verhinderd om te
functioneren voor het doel waarvoor zij vanaf haar ontstaan in de Griekse
oudheid was ontwikkeld: als wetenschap van het menselijk redeneren.' In de
laatste decennia zien wij een groeiend aantal studies, die de zogenoemde
empirische logica als uitgangspunt hebben genomen. Ik noem hier als voorbeel-
den: Finocchiaro (1980, 1987, 1989), Fisher (1988), Barth (1982, 1990, 1992),
Krabbe et al. (1993). Dit is slechts een greep uit de groeiende hoeveelheid litera-
tuur op het gebied van de empirische logica. Finocchiaro (1980, p. 277) wijst op
het belang van empirische logica voor de analyse van retorische redeneerstijlen:

Far from being separable from logical analysis, rhetorical analysis presup-
poses it, though the two are (conceptually) distinguishable and distinct;
moreover, it is precisely in rhetorical analysis that the (linguistic) context of
reasoning acquires paramount importance.

Mijn vermoeden was derhalve dat het ook zinvol kon zijn om de benadering van
de empirische logica toe te passen op het oeuvre van iemand die een omvangrij-
ke en diepgaande invloed heeft gehad in deze eeuw: Lenin. Volgens velen heeft
Lenin een nieuw soort ideologie, een nieuw soort filosofie en een nieuw soort dis-
cussiëren ingevoerd. Het leek me van belang om eens in detail bepaalde aspec-
ten van zijn argumentatie in kaart te brengen, en na te gaan welke relaties
kunnen worden vastgesteld tussen Lenins argumenten en zijn onverdroten pole-
mische stijl. Lenins oeuvre is doorschoten van polemiek. Wat heeft hem cognitief
bewogen om juist deze vorm van discussie aan te gaan, in weerwil van de wijze
waarop Luxemburg, Kautsky en anderen discussieerden? Op dit soort vragen
hoop ik in deze studie een antwoord te vinden.

2
AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED

Wie zich met (aspecten van) persoon en werk van Lenin bezighoudt, ziet zich
aan de verleiding bloot staan zijn onderwerp met van alles en nog wat in verband
te brengen. Die verleiding wordt des te sterker wanneer men ziet dat ook tal van

6. Salmon (1979) spreekt van "deductive chauvinism" (o.c. in R.H. Johnson, 'The Blaze
of her Splendors: suggestions about revitalizing fallacy theory'. In: Argumentation, 1,
p. 239-253).

7. Scriven (1976) wees er reeds op dat de post-Fregeaanse logica als deductieve
discipline weinig geschikt is als analyse-instrument voor redeneringen in de politieke
arena. Ook in Barth (1992) vindt men een kritiek op deze stand van zaken en een
pleidooi voor een empirische opvatting van logica: 'Is it not sad that a hundred years
after its justly acclaimed modernization, modern logic still has nothing to offer to
human political life, and nothing to offer to students of political life? I take it to be a
fact, and a recognized one, that logic, in its usual form, has still virtually nothing to
offer in this direction and does not even try' (ibid., p. 33).
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andere auteurs kennelijk daaraan ten prooi zijn gevallen.e Naast een aantal
inhoudelijke generaliseringen treft men ook methodische exercities aan waarin
Lenins denkwereld relevant wordt geacht voor van alles en nog wat.9 Er zijn
echter verleidingen die dieper gaan en politiek-filosofische implicaties hebben.
Omdat deze verleidingen bij het lezen van de onderhavige studie een storende
factor kunnen zijn, meen ik hierop in het kort te moeten ingaan.

De soorten van verleiding waar ik het hier over wil hebben, kunnen als volgt
worden opgesomd'o:

1. de verleiding om de problematiek van het systematisch opsluiten van
tegenstanders in communistisch landen te verbinden met `internering in het
algemeen'.

2. hiermee verband houdend: de verleiding om de interneringskwestie te generali-
seren als een probleem dat voor ieder politiek stelsel zou gelden. Dit type
verleiding heeft als gevaar, dat door een onbegrensde verbreding van de inter-
neringsproblematiek, bijna alles wat wij als fout of als afwijking beschouwen,
onder haar verklaring valt en ons er tegelijkertijd van overtuigt in een onver-
mijdbaar noodlot te zijn verwikkeld. Dit type verleiding kan worden bevochten
door het probleem van de Goelag niet apriori in verband te stellen met het
probleem van internering-in-het-algemeen. Men zou het Goelag verschijnsel
eerst in al haar specifieke onderdelen moeten bestuderen, inclusief de wortels
ervan in diverse historische tijdperken. Daarbij zou men zich ervan bewust
moeten zijn dat het Goelag-vraagstuk niet voor ieder willekeurig land kan
worden gesteld. Het vraagstuk moet worden gesteld voor ieder communistisch
land, inzoverre geen van die landen vanaf 1917 zonder een meer of minder
ontwikkeld Goelagsysteem heeft kunnen functioneren. Met betrekking tot de
studie van het leninisme betekent het dat de teksten van Lenin moeten worden
onderzocht vanuit de realiteit van het Goelagsysteem (Foucault 1980, p. 135).
De vraagstelling luidt dan welke onderdelen van die teksten het Goelagsys-
teem hebben mogelijk kunnen maken en welke onderdelen ervan nog steeds
als een rechtvaardiging van het Goelagverschijnsel (zouden kunnen) worden
gebruikt. Deze vraagstelling speelt een rol op de achtergrond van de
onderhavige studie.

8. Voorbeelden zijn C.J.R. James (1980), die Lenins Hegel-interpretatie op de mar-
xistische beweging toepast en L. Althusser (1972), die een bespreking wijdt aan de
epistemologische relaties tussen het leninisme en de filosofie als geheel.
Een kritische bespreking van de praktijk van de Lenin-canonisatie vindt men bij N. Tu-
markin (1983); K. van het Reve (1972 en 1979) en Smith (1976) geven vele voorbeel-
den van situaties waarin citaten uit Lenins oeuvre worden gebruikt als scriptuur voor
de meest uiteenlopende onderwerpen. Zelfs het gepubliceerd krijgen van manuscrip-
ten bleek volgens Smith (ibid., p. 374) vergemakkelijkt te worden door daarin citaten
uit Lenin op te nemen.

9. Zie bijvoorbeeld Kondakovs W6rterbuch der Logik (1978), waarin verdere literatuur-
vervvijzingen staan vermeld. Service (1985) bespreeM in de proloog - the Enigma of
Lenin - van zijn trilogie over Lenin, hoe aan Lenin in zijn rol van homo politicus een
bijkans alomvattende relevantie wordt toegeschreven.

10. Deze verleidingen komen onder andere bij de volgende auteurs aan de orde:
Foucault (1980); Polan (1984); Jakobson (1993); Malia (1994); Pipes (1994).
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3. de verleiding om de problematiek van het Goelagsysteem te beperken tot het
zoeken naar `de oorzaak' ervan (Pipes 1994, pp. 241-242; Foucault 1980, pp.
135-136). Bij het zoeken naar'de oorzaak' gaat het om de veronderstelling dat
een verschijnsel níet afdoende verklaard geacht kan worden, indien er geen
verwijzing naar `de' oorzaak ervan is gepleegd. Inzake het Goelagprobleem
kan men een staalkaart van mogelijke (historische, politieke, economische,
sociaal-psychologische, etnische en dergelijke) oorzaken aanleggen. Maar met
het identificeren van `de' oorzaak maakt men het Goelagverschijnsel tot een
abces, een degeneratie, een ziekte. De vraag is of inen met een dergelijke
bevrediging van de causaliteitsbehoefte genoegen zou nemen indien men zou
beseffen dat het probleem van `de' oorzaak niet kan worden losgekoppeld van
dat van de functies van de Goelag: in welke strategieën speelt het Goelagsys-
teem een belangrijke rol? Wil men iets onder woorden brengen dat ook een
bruikbaar informatiegehalte heeft, dan moet men het zoeken naar `de ene
oorzaak' inruilen voor meer specifieke, probleemgerichte analyses. De
onderhavige studie is zo'n specifieke, probleemgerichte analyse.

4. de verleiding om de problematiek van het Goelagsysteem als een tussen
aanhalingstekens te plaatsen aberratie te behandelen. De strategie van de
aanhalingstekens rond het Sovjetsocialisme - veroordelend dan wel ironisch
bedoeld - heeft onder andere als functie het goede, ware socialisme zonder
aanhalingstekens te beschermen. Maar het enige socialisme dat zulke
aanhalingstekens verdient, is het ideaalbeeld van het socialisme dat velen in
hun brein hebben opgeslagen (Malia 1994, pp. 498-499; Foucault 1980, p.
136). Daarentegen moeten we onze ogen openen voor datgene, wat mensen
in de Goelag in staat stelt om zich te verzetten tegen de Goelag en wat hun
de moed geeft om hun mening te uiten. Laten we hun bovenal niet vragen of
zij ondanks alle vernederingen nog `communisten' zijn, alsof dat onze voor-
waarde is om naar hen te willen luisteren (Foucault, ibid.).

In de onderhavige studie tracht ik mij tegen deze verleidingen te verweren door
de analyse te beperken en af te bakenen tot een probleemgerichte studie van
een aantal specifieke mechanismen van machtsaanspraken en legitimaties in
Lenins theorie en praktijk van redeneren. In de volgende paragraaf preciseer ik
deze formulering in de vorm van een probleem- en doelstelling.

3
PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING

De vraagstelling die aan deze studie als geheel ten grondslag ligt luidt als volgt:
kunnen Lenins opvattingen over organisatie, kennis en politieke tactieken en
strategieën worden beschouwd als het winnen van een discussie of debat met
een opponent op grond van zakelijke argumenten?

Men kan tegenwerpen dat deze vraagstelling niet relevant is, omdat Lenins
opvattingen ten grondslag liggen aan een totalitair systeem dat dogmatisch
gesloten is en waarin voor discussie al helemaal geen ruimte is. Dit boek vormt
in feite het bewijs voor de relevantie van de vraagstelling en daarmee voor de
ondeugdelijkheid van de tegenwerping. Ter oriëntatie noem ik hier enkele
overwegingen, die in het boek verder zullen worden uitgewerkt: (i) de tegenwer-



ping veronderstelt zonder verdere adstructie dat de grondleggers van het sys-
teem - in casu Lenin - zelf zo'n mening ook waren toegedaan; (ii) de tegenwer-
ping maakt ten onrechte geen onderscheid tussen de concipiëring van de
grondleggende opvattingen van het systeem en de uitwerkingen ervan; (iii) als
Lenin meent dat zijn opvattingen aanspraak maken op objectieve waarheid dan
moet hij die claim waar kunnen maken. Zijn polemieken kunnen o.a. worden
beschouwd als een poging daartoe; (iv) het feit dat Lenins oeuvre grotendeels uit
polemieken bestaat, kan worden gezien als een aanwijzing dat Lenin zijn
opvattingen en die van zijn opponenten in de context van een debat plaatst; (v)
de vraagstelling heeft verder een belangrijke heuristische functie: wanneer blijkt
dat Lenin het sociale instituut `discussie' op een bepaalde wijze ondermijnt, dan
is dat een relevante bevinding van het onderzoek dat op de gegeven vraagstel-
ling is gebaseerd.

Deze algemene vraagstelling spits ik vervolgens toe in de vorm van de
volgende drie probleemstellingen:

1. Welke semiotische of argumentologische principes kunnen worden onder-
scheiden in de wijze waarop Lenin argumenteert?

2. Welke relaties kunnen worden aangegeven tussen de wijze waarop Lenin
argumenteert en zijn voorstellingswereld?

3. Welke verbanden kunnen worden gelegd tussen Lenins voorstellingswereld,
zijn argumentatie en zijn politieke tactieken en strategieën?

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: methodisch, een bijdrage te
leveren tot argumentatie-analyse, empirische logica en pragmatische analyse;
thematisch, een relatie te leggen tussen Lenins polemische argumentatie, zijn
voorstellingswereld en zijn politiek. Met dit type onderzoek claim ik geen alomvat-
tende antwoorden te geven op alomvattende vraagstellingen. Integendeel, ik
hoop met deze probleemgerichte exercitie iets bij te dragen aan de complexe
kaartlegging van de voorstellingswereld van het leninisme, dat één van de meest
invloedrijke politieke systemen uit de twintigste eeuw is geweest.

Nu zou men de vraag kunnen stellen, hoe Lenins polemieken kunnen worden
gereconstrueerd zonder een historische reconstructie te geven van de rest van
zijn corpus politicum. Een sleutel tot het antwoord op deze vraag verkrijgen we
wanneer we de vraag omkeren: is het juist om een historische reconstructie te
geven van Lenins leven en werk, en daarbij minimale aandacht te schenken aan
zijn polemische attitude en zijn logisch-semiotisch relevante voorstellingswereld?
Er is in de zee van historische studies een schaarste aan analytische reconstruc-
ties. Met de onderhavige studie hoop ik een correctie op deze nochtans
prevalerende stand van zaken aan te brengen, zonder de pretentie te voeren dat
hiermee het laatste woord is geschreven. Er is immers geen enkele reden
waarom (delen van) deze studie in een later stadium niet ook in een historische
reconstructie opgenomen zou(den) kunnen worden. De onvermijdelijke historische
tekortkomingen van het onderhavige boek zouden daarom eerder een probleem
zijn op het niveau van (een pretentie tot) een volledige historische studie, dan op
het niveau van een analytische reconstructie zoals die in dit boek wordt
ondernomen. Bovendien zal ik zoveel mogelijk trachten de probleemrelevante
historische context in mijn analyses te betrekken.

In de volgende paragraaf bespreek ik de methoden waarmee de probleemstel-
lingen in deze studie zullen worden onderzocht.



8

4
METHODEN VAN ONDERZOEK

Men zou dit boek kunnen bestuderen aan de hand van het perspectivische on-
derscheid tussen datgene wat Lenin zelf beweert over een bepaald onderwerp
(i.e. zijn theorie van politieke organisatie, kennistheorie, logica en politieke
tactieken en strategieën): zijn expliciete articulatie; en datgene wat hij in zijn
praktijk van redeneren onderstelt: zijn impliciete articulatie." Op het (analyti-
sche) niveau van de expliciete articulatie lijkt het wenselijk, Lenin zelf zo veel
mogelijk aan het woord te laten en de analyse te beperken tot een kritische
reconstructie van zijn denkbeelden. Op het (conceptuele) niveau van de impliciete
articulatie gaat het om een analyse van de structuur en functie(s) van, en de
onderlinge verbanden tussen, de beginselen waarop zijn denkbeelden zijn geba-
seerd. Een onderzoek naar beide niveaus van articulatie lijkt onontbeerlijk om er
achter te komen wat Lenin bedoelt met zijn opvattingen, d.w.z. wat zijn argumen-
ten zijn, of beter: wat zijn argumenten zijn in-kritiek-op alternatieve argumenten.

De selectie van onderzoeksmethoden sluit aan bij dit perspectivische onder-
scheid. Deze onderzoeksmethoden bespreek ik nu in het kort.

4.1
Argumentatie-analyse

De relevante argumentatietheoretische literatuur in kwestie levert een scala van
mogelijke methoden van argumentatie-analyse. Niet alles daarvan is zonder meer
bruikbaar in mijn onderzoek. Zo stelt Finocchiaro bijvoorbeeld:

First, notice that I speak of reasoning, rather than, for example, argumentati-
on; this is deliberately meant to allow a broader domain, by including,
besides the study of arguments, such activities as problem-solving, decision-
making, persuasion, and explaining. The emphasis on reasoning is also
meant as a reminder that what is being studied is a mental activity that
actually occurs in the world and that leaves empirical traces, normally in the
form of written and oral discourse. This in turn means that the study of
reasoning has an empirical orientation and is not a purely formal or abstract
technique. (1987, p. 314).

Deze omschrijving lijkt mij niet zozeer onjuist, alswel ontoereikend voor mijn
doelstelling. Uiteraard wens ik Lenins redeneren in kaart te brengen, maar in
Finocchiaro's presentatie ontbreekt een methodische uitwerking van het

11. Deze uitdrukking kan verwarringwekkend zijn, wanneer de term articulatie hier in de
betekenis van een verwoording of uiting wordt genomen. Ik gebruik de term echter
in de betekenis van een conceptuele aaneenkoppeling (geleding) van zekere be-
ginselen enerzijds en bepaalde denkbeelden en opvattingen anderzijds. Om Lenins
denkbeelden te begrijpen moeten we aannemen dat hij uitgaat van zekere beginselen
die in de betreffende context (nog) niet zijn geëxpliciteerd. Het perspectivische onder-
scheid tussen expliciete articulatie en impliciete articulatie is mijns inziens nuttig om
(de overeenkomsten en verschillen tussen) Lenins theorie en praMijk van redeneren
beter te begrijpen.
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dialogische perspectief: hij spreekt van `a mental activity'. Die leemte komt
eveneens tot uitdrukking in zijn monologisch georiënteerd notatie-systeem voor
de representatie van redeneringen: hij heeft het over argumenten en contra-
argumenten zonder deze in verband te brengen met een twee- of ineer-
rollensemiotiek.

Barth 8~ Krabbe (1982) hanteren wel een expliciete twee-rollensemiotiek in hun
weergave van dialogen, maar in hun methode gaat het om formele talen en niet
primair om een reconstructie van in natuurlijke taal gevoerde debatten.12

Naess (1978) gebruikt een proponent-opponent model van argumentatie-
analyse, en zijn uitwerking van de termen `precisering', `specificering', `definiëren',
`houdbaarheid' en `relevantie' vormt een belangrijke bijdrage aan de argumenta-
tietheorie.

Op zoek naar een bruikbaar schema van argumentatie-analyse, wijst Govier
(1987, p. 203 e.v.) op het dilemma dat logica in onze eeuw enerzijds wordt
opgevat als een formele studie van bewijzen en gevolgtrekkingsregels in
geaxiomatiseerde systemen, maar anderzijds wordt beschouwd als de weten-
schappelijke studie van de evaluatie van feitelijke argumenten.

There is a tension in these views of logic. We cannot have it both ways - that
logic is entirely formal and yet applies to real argumentation. Either logic
includes much that is nonformal or it tells us only a small amount of what we
need to know to understand and evaluate arguments (Govier 1987, p. 203).

Het probleem dat Govier hier signaleert is het probleem van de formalisatie: de
vraag is of het nuttig of mogelijk is om gevolgtrekkingsrelaties in argumentatieve
teksten te formaliseren (ibid., p. 215), waardoor deze binnen het bereik van de
formele logica komen.13 Ik bespreek dit probleem nu aan de hand van een
concreet voorbeeld: de studie van Schellens (1985).

In zijn studie, Redelijke argumenten. Een onderzoek naar normen voor
kritische lezers (1985), gaat Schellens onder andere in op problemen van
formaliseerbaarheid van argumentatie. Hij doet dat door middel van een kritische
analyse van het schema van argumentatie-analyse van Lambert en Ulrich (1980).
Deze auteurs presenteren een schema van argumentatie-analyse met de vol-

12. Zie E.M. Barth 8~ E.C.W. Krabbe (1982, p. 55): `We would like to stress that the
present dialectic systems, though formally complete in the sense of modern logic,
certainly do not yet constitute `complete' theories of argumentation in the wider sense
of theories ready for use, but only possible frameworks for such theories.'

13. Finocchiaro (1981, p. 13) wijst eveneens op problemen van een formele benadering
van argumentatie in de natuurlijke taal. `In the present context, however, the rele-
vance of formal validity does not seem to go very far; moreover, insofar as it is
relevant, it faces the difficulty stemming from the well-known fact that formal validíty
is neither a sufficient nor a necessary condition for the favorable evaluation of an
argument. It is not sufficient because it excludes neither question-begging arguments
nor self-contradictory ones (i.e. arguments with inconsistent premises). It is not neces-
sary partly because of the Toulmin-type objection that most good arguments most of
the time (in the empirical sciences, legal contexts, humanities, and everyday life) are
not formally valid, and partly because formal validity presupposes fully reconstructed
arguments, which in human reasoning are the exception rather than the rule.'
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gende drie stappen: (i) de aangetroffen argumentatie wordt eerst omgezet in
standaardvorm. Hierbij moeten ook de impliciet gebleven argumenten in de
gevolgtrekking worden vermeld; (ii) de standaard-vorm argumentatie wordt vervol-
gens vertaald naar de taal van de formele logica; (iii) de formele redeneenrorm
wordt dan met logische methoden getoetst.

Deze procedure is niet slechts specifiek voor de aanpak van Lambert en
Ulrich, maar vinden we volgens Schellens (ibid., p. 18 en p. 27) ook bij andere
auteurs op het gebied van argumentatie-evaluatie terug. Zo vraagt Finocchiaro
(1980, p. 295) zich af, wat de theorie is die ons kan leiden bij de vertaling van
uitingen van de natuurlijke taal naar beweringen van de geregimenteerde taal. Hij
stelt zich ten doel het grondwerk voor zo'n theorie te leggen door dergelijke verta-
lingen uit te voeren voor een voldoende aantal gevallen van natuurlijke
taalfragmenten uit Galileo's Dialogen.

De drie stappen van Lambert en Ulrich zijn echter niet zonder problemen."
Immers, in stap (i) moeten ook de impliciet gebleven premissen expliciet worden
gemaakt, zodanig dat dit resulteert in een geldige redenering (b.v. op grond van
(een sterke versie van) het `principle of charity', d.w.z. een zo maximaal mogelijke
explicitering van de premissen voor een zo optimaal mogelijke gevolgtrekking).
Echter, men kan door expliciete toevoeging van impticiet gebleven redeneringen
een argumentatie geldig maken en dan zijn de stappen (ii) en (iii) verder
redundant. Lukt het geldig-maken niet, dan zegt dat nog niets over de (on)geldig-
heid van de redenering, want men kan altijd volhouden dat het proces van het
vinden van impliciete redeneringen voortijdig is gestaakt.

Het hier genoemde bezwaar is overigens van toepassing op iedere procedure
waarin een reconstructie van argumentatie wordt geregimenteerd. Het probleem
inherent aan dergelijke procedures is namelijk dat in de fase van reconstructie
reeds een beoordelingsmoment zit ingebakken: de analist moet op een gegeven
moment beoordelen waar hij~zij ophoudt met het expliciteren van impliciete
redeneringen.

Ook stap (ii) is problematisch, omdat er nu eenmaal geen algoritmen zijn die
het vertaalproces ondubbelzinnig mechaniseren. De analist moet beschikken over
bruikbare heuristieken die weer gebaseerd zijn op inzichten in wat in de
natuurlijke taal zoal geldige gevolgtrekkingen kunnen zijn. Maar in dat geval
berust het succes van de formele vertaling dus weer op inzichten of intuïties
ontleend aan de natuurlijke taal: de analist moet weten wat een geldige gevolg-
trekking is, voordat hijlzij deze kan vertalen in formeel-logische termen. Met
andere woorden, ook in deze stap zit weer een beoordelingsmoment ingebakken.

(iii) Wil men een gevonden redeneervorm op steekhoudendheid toetsen met
behulp van logische methoden, dan vindt zo'n onderzoek plaats binnen de
context van een bepaald logisch systeem. Maar het aantal logische systemen

14. Vgl. T. Govier (1987), hoofdstuk 9('Four Reasons there are no Fallacies?'), voor een
uitvoerige kritiek op de benadering van Lambert en Ulrich (1980). Ook Schellens
(1985, p. 18 e.v.) geeft een kritische bespreking van de benadering van Lambert en
Ulrich (1980) met de vraag voor ogen of een kritische lezer zijn taak (i.e. het beoorde-
len van de redelijkheid van argumentatie) beter kan vervullen met steun van de
formele logica, dan zonder die steun. Zoals reeds gezegd is mijn betoog in de
hoofdtekst gebaseerd op Schellens' bespreking.
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waaruit men kan kiezen is in principe open. Ook hier moet de analist weer een
beroep doen op zekere inzichten in wat terzake relevante logische systemen
kunnen zijn. Op zich is dat helemaal geen probleem: gelukkig dat men de keuze
heeft uit verschillende logica's. Maar wat te doen, wanneer men tot een oordeel
'ongeldig' komt? Dat oordeel wordt geveld op basis van een bepaald logisch
systeem en wellicht zou dat oordeel in haar tegendeel verkeren wanneer men
een ander systeem had gebruikt. Het punt waar het hier om gaat is niet alleen,
of inen zich een stand van zaken kan voorstellen waarin de conclusie van de
gevolgtrekking niet uit de premissen volgt en dus een ongeldige redenering
oplevert, maar dat ook hier weer een beroep lijkt te worden gedaan op het
beoordelingsvermogen van de analist. Tegen dit bezwaar valt reeds hier op te
merken, dat de analist een onderscheid moet maken tussen wat logisch mogelijk
is en wat nuttig, bruikbaar of behulpzaam kan zijn in de context van de
empirische argumentatie-analyse.

De bovengenoemde bezwaren hebben zoals gezegd betrekking op iedere
procedure voor de reconstructie van argumentatie, en als speciaal geval daarvan
ook op de formele logica. Maar daaruit de conclusie trekken dat de formele logica
dus onbruikbaar is bij de analyse en evaluatie van feitelijk geleverde redenerin-
gen, zou mijns inziens voorbarig zijn en bovendien een gevolgtrekking, die zelf
weer als kandidaat voor het 'charity'-beginsel in aanmerking komt.15

Zoals Van Eemeren en Krabbe in een recensie van Schellens (1987, p. 336
e.v.) betogen, kan men logica-relevante inzichten gebruiken om kritisch om te
gaan met feitelijke redeneerstructuren. Dat is ook de mening van Finocchiaro
(1987).16 Men kan bijvoorbeeld trachten tegenvoorbeelden te bedenken. Men
kan ook proberen een conclusie af te leiden die inconsistent is met de feitelijk
geleverde conclusie maar toch volgt uit de gegeven premissen: een tegenar-
gument (Finocchiaro, 1987, p. 269). Voorts is het mogelijk kritiek te leveren door
semantische ambiguïteitaan te tonen. In zo'n geval volgt de conclusie niet uit de
premissen omdat ze een term bevatten die twee betekenissen heeft zodanig dat,
als de term in de ene betekenis wordt gebruikt, één van de premissen onwaar
is (alhoewel de conclusie wel volgt), terwijl in de andere betekenis de conclusie
niet volgt uit de premissen (alhoewel de premissen wel waar zijn). Men kan ver-
volgens persuasieve kritiek leveren, in welk geval men tracht aan te tonen dat de
conclusie niet volgt uit de premissen omdat het één van de premissen is. Tenslot-
te kan men ook nog trachten presuppositionele kritiek te formuleren, waarbij men
wijst op het bestaan van een sluitend argument, dat in dezelfde context figureert
als het oorspronkelijke argument, maar waarvan de conclusie de ontkenning
vormt van de veronderstelde assumptie van het oorspronkelijke argument."

15. Schellens concludeert uit het feit dat de procedure van Lambert en Ulrich vastloopt,
dat een oordeel over de redelijkheid van argumentatie niet gebaseerd kan worden op
een formeel-logische evaluatie van gebruikte redeneervormen. Hij ziet dan ook af van
een formeel-logische evaluatie (ibid., pp. 27-28).

16. Ik beschouw Finocchiaro's (1987) opmerkingen in deze context als een aanscherping
van de bijdrage van Van Eemeren en Krabbe (1987).

17. Finocchiaro (1987) legt een verband tussen zijn argumentatie-kritiek en de dia-
lectisch-dialogische benadering. Zo stelt hij (i) dat de studie van drogredeneringen
zich op het logische tweede-orde niveau afspeelt: d.w.z. wanneer iemand een com-
mentaar levert op bepaalde logische kenmerken van een eerste-orde redenering. Ook
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Voorts schrijft de formele logica systematische voorwaarden voor die aan een

redeneervorm kunnen worden gesteld. Deze structurele restricties hebben
consequenties voor de waarheidsmogelijkheden van proposities in een materiële
discussie. De formele dialoog-logica vertrekt bovendien vanuit een twee-rollen
semiotiek waarin de rechten en plichten van de discussie-deelnemers worden
vastgelegd: de begrippen `waar' en `onwaar' staan in functie van de begrippen
'winst' en `verlies' van de deelnemers aan de discussie. In deze semiotiek kan
men nagaan welke redeneervorm tot winst en welke tot verlies van de discussie
aanleiding geeft.7e

Kortom, het boven door Govier geschetste dilemma kan men vermijden door
'logica' niet op te vatten als uitputtend en uitsluitend strikt formeel, bf als strikt
materieel, bf als algemeen regelgeleid, bf als uitsluitend `rules of thumb', maar
veeleer als een soort consumenten-gids. Johnson (1992, p. 135) spreekt van: 'a
tool and instrument'. Afhankelijk van de context van argumentatie, betekenis-
nuances van gebruikte termen, achtergrond-kennis, een `cognitieve antenne' voor
de logische richting waarin de argumentatie zich beweegt en de doelstellingen
waarvoor de argumentatie wordt gepresenteerd, met inbegrip van een twee- of
meerrollen semiotiek, kan (formele) logica een bruikbaar middel zijn - niet als

stelt hij (ii) dat de studie van drogredeneringen georiënteerd is op een evaluatie van
of een kritiek op argumenten; d.w.z. een drogreden is een speciaal geval van kritiek
of evaluatie en moet worden bestudeerd in de context van kritiek en evaluatie in het
algemeen. Een drogreden is geen objectief verifieerbaar feit maar het resultaat van
een intersubjectieve interactie van personen die in een debat zijn verwikkeld. Ten
slotte stelt hij (iii) dat een drogreden een negatieve evaluatie impliceert. Als zodanig
zijn drogredenen frequenter, uitvoeriger, gecompliceerder, en (mede daardoor) veel
interessanter dan positieve evaluaties van argumentatie. Finocchiaro (1987, p. 279)
stelt de vraag of zijn benadering van negatieve evaluatie misschien een speciaal
geval is van de dialectisch-dialogische benadering, omdat de nadruk op evaluatie
eenvoudig een manier is om dialectische overwegingen te introduceren.

18. Barth (1986, pp. 35-36) stelt: 'So I would recommend that argumentation studies
maintain the closest possible theoretical contact with the investigation, whether
empirical or normative, of the distribution of rights and duties in topic-oriented debate
(by which I mean saklig debatt, Sachliche Diskussion); and that these rights and
duties should be defined as functions of dialogical roles (or, dialectical roles). This
set-up of formal logic is not called deductive logic and not inductive logic either but
dialogue logic or dialogical logic (sometimes: dialectical logic). It might also be called:
a formal logic that is capable of supporting, encouraging and of furnishing norms for
political debate, in the widest sense; as well as of organizing the analysis of factual
political debates without recourse to the deductivist style. I would like to commend this
procedural-dialecticalframework to you for its potential as a tool for: 1. de-escalation
in theatres of violence; 2. empowerment and self-defense; 3. analysis. I believe its
potential is unbeatable (so far) on all three of these scores'. In Barth (1985) wordt
dialooglogica ook eristische logica genoemd, dat wil zeggen een logica die geformu-
leerd wordt als een systeem van normen voor zetten in debatten (Streitgespr~che).
Tegen deze achtergrond is het opvallend, dat in Schellens' bespreking van het
schema van Lambert en Ulrich het dialogische perspectief volledig ontbreekt, ook in
de vorm van een conceptueel instrument om de logica-relevante 'intuïties' van de
argumentatie-analist te dialogiseren.
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arbiter maar als advocaat van het logische proces van de argumentatie.19 Daar-
bij kan de dialogische opzet van de argumentatietheorie een nuttige bijdrage le-
veren als conceptueel instrument en als een bron van bruikbare terminologie in
de argumentatie-analyse. Zo stellen Barth en Martens (1977, p. 95) dat er geen
sprake is van een scherp onderscheid tussen formele en informele logica.20

Gegeven deze overvvegingen, heb ik gekozen voor een `pragmatische' aanpak
(vgl. Johnson, 1992, p. 135): uit de voorhanden zijnde literatuur heb ik getracht
die onderdelen te selecteren, die ik bruikbaar acht voor een zo optimaal moge-
lijke analyse en evaluatie van Lenins politieke argumentatie. `Zo optimaal
mogelijk' wil zeggen: door toepassing van de geselecteerde onderdelen van
argumentatie-analyse en het gematigde `chariry'-beginse121, zo scherp mogelijk
nagaan welke gevolgtrekkingskracht de standpunten van Lenin hebben, met
name wanneer deze standpunten onder het vuur van contra-argumenten liggen.
Een gematigd ` charity'-beginsel verdient de voorkeur boven een sterke variant,
omdat het beter aansluit bij de functie van een argumentatieve discussie: het
verdedigen van en discussiëren over ( mogelijk conflicterende) opvattingen en
meningen. Het begrip `argument' verwijst in zo'n discussie reeds impliciet naar
het meningsverschil en de onenigheid tussen de discussiepartners. Vandaar dat
een sterke variant van `charity', op grond waarvan de argumenten van de ander

19. Vgl. Finocchiaro (1980, pp. 433-434), die vaststelt: `[Just] as the rhetorical and
methodological levels of rationality are not dispensible for human beings, in favor of
mere reasoning, neither is the logical level here explored, i.e. the one relating to
reasoning, dispensible in favor of inere deduction. And this is perhaps one of the most
important conclusions supported by these investigations, namely that there is, both
in theory and in practice, a logic which is intermediate between mere rhetoric and
mere methodology on the one hand, and pure deduction on the other. This is the logic
most operative in science and in daily life, and hence the truly central feature of
rationality.'

20. Zie met betrekking tot het vermeende `formal-informal divide in logic', Barth (1990,
pp. 1-10). Door bepaalde onderdelen (zoals connectieven en 'kwantoren') van de for-
mele logica te herformuleren als verbale gedragsregels voor kritische discussie,
vervalt veel van de excessieve importantie die aan het onderscheid formeel-informeel
wordt toegeschreven. Deze opvatting komt ook naar voren in Barth en Krabbe (1982),
waarin de auteurs naast een Platoonse en een syntactische opvatting van het begrip
`formeel', een derde opvatting formuleren: formeel-3 heeft betrekking op handelswij-
zen of procedures die plaatsvinden volgens een systeem van regels. Formele-3
dialectiek heeft betrekking op een systeem van regels voor het voeren van discussies
ter oplossing van geuite meningsverschillen.

21. Govier (1987, p. 156) merkt op, dat we er in de meeste contexten waarin argu-
menten worden gepresenteerd, van uitgaan dat de participanten aan de discussie
doen wat ze lijken te doen: deelnemen aan het sociale instituut van redelijke
overtuiging en rationele overweging. Tenzij we sterke aanwijzingen hebben voor het
tegendeel, nemen we op deze aanname een gematigd principe van 'charity' aan als
richtsnoer voor de interpretatie van argumentatie. Zie, voor een inhoudelijke
uiteenzetting van het gematigde 'charity'-beginsel, Govier (1987, pp. 148-155).
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als ware enlof gerechtvaardigde beweringen worden geïnterpreteerd, in strijd zou
zijn met het sociale instituut discussie.~

Een goed toepasbare en praktische methode om complexe argumentatie-struc-
turen te analyseren, vinden we in Krabbe (1993) en in Walton (1992).23 Deze
methode gaat uit van de bevínding dat de meeste feitelijk gevoerde discussies
een mengsel vormen van zes verschillende soorten meer elementaire discussie-
vormen: `persuasion dialogue'; `negotiation'; 'inquiry'; `deliberation'; `information-
seeking dialogue'; `eristics'. Een voordeel van deze benadering is dat deze multi-
disciplinair kan worden gebruikt in die zin, dat veel empirisch-relevante opvattin-
gen over argumentatie-analyse uit de literatuur~" in deze methode verdis-
conteerd kunnen worden, inclusief een realistische opvatting inzake drogredene-
ringen.25 Vanwege dit breed-spectrum karakter heb ik in hoofdstuk 2 een kort
overzicht van deze benadering van argumentatie-analyse gegeven en die ver-
volgens toegepast op een aantal van Lenins polemieken. Ik heb die benadering

22. Govier (1987, p. 151) verdedigt deze opvatting als volgt: 'This is a fortunate result
since, (...), strong charity is flawed in several fundamental respects. First, it licenses
too much manipulation of empirical evidence which would support imputations of false
or implausible beliefs, or flawed reasoning. Secondly, it puts at risk the 'otherness' of
other minds by directing us to find in others beliefs and reasoning which are 'correct'
and thereby similar to our own (to sacrifice this `otherness' would defeat the purpose
of the exchange). Thirdly, it prevents us from trying to correct beliefs or improve
reasoning, since we are committed to interpreting all of them as sensible to begin
with. The problem of strong charity could be put this way: it makes the presumption
of rationality in others overbearing instead of having it function as one interpretive
factor among others.'

23. Zie E.C.W. Krabbe `Reasonable Argument and Fallacies in the Kok-Stekelenburg
Debate'. In: Empirical Logic and Public Debate. Essays in Honour o1 Else M. Barth.
1993, pp. 81-101. Zie ook E.C.W. Krabbe `Subtypes of Persuasion Dialogue and Dia-
lectical Shifts'. In: Van Eemeren et al. (1991, pp. 371-376); D.N. Walton `What is Rea-
soning? What is Argument?'. In: The Journalof Philosophy, 87, pp. 399-419. En D.N.
Walton `Types of Dialogue, Dialectical Shifts and Fallacies'. In: Van Eemeren et al.
(1992, PP. 133-147).

24. Zie, met name: Finocchiaro 1980, 1987a en 1987b, 1989; Barth, 1979, 1982; en
Govier, 1987.

25. De benadering van Walton en van Krabbe is volgens Van Eemeren en Grootendorst
(1993, p. 65) vooralsnog onvoldoende uitgewerkt en ontwikkeld om als een
succesvolle oplossing te kunnen worden aangemerkt voor menig probleem op het
gebied van de studie van drogredenen. In mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van
twee ideeën van Walton en Krabbe: het idee van dialoogtypen en het idee van dialec-
tische verschuivingen. Ik heb die ideeën versmolten met een 8-stappen procedure
van argumentatie-analyse en deze procedure toegepast op het polemische werk van
Lenin. Ik hoop daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een meer intensieve
wisselwerking tussen theoretísche deliberatie en empirische praktijk. Een uitwerking
en verdere ontwikkeling van zo'n bijdrage zou in het verlengde van deze studie
kunnen liggen. Tegen deze achtergrond zie ik de opmerking van Van Eemeren en
Grootendorst als een aanmoediging tot verder onderzoek.



15

steeds vergezeld doen gaan van een weergave van de dialogische posities van
de deelnemers aan het polemische debat in kwestie.2ó

4.2
Empirische logica

Empirische logica is voor een belangrijk gedeelte gebaseerd op de logicafilosofie
van E.W. Beth. Deze logicafilosofie heeft naast een pragmatische component ook
een empirische component. Barth (1985c, p. 646) stelt, dat Beth besefte dat
theorieën op het gebied van de logica, zowel uit het verleden als uit het heden,
in aanzienlijke mate vormen van cognitie weerspiegelen die, ook buiten de
wiskunde, van beslissend belang zijn, of waren, voor menselijk denken. Beth
vermoedde dat een wereldwijde verbetering van (theoretische en) praktische
logica een noodzakelijke voorwaarde is voor het verbeteren van menselijk denken
op lange termijn. `[E)mpirisch logisch-cognitief onderzoek, hetzij van historisch,
hetzij van psychologisch of van linguïstisch karakter, zal de verscheidenheid en
de zwaktes van de huidige praktische en theoretische denkwijzen onthullen'
(ibid.).

Empirische logica gaat uit van een kritiek op de opvatting dat logica enerzijds
de wetten van het denken kan blootleggen, anderzijds dat zij de relaties tussen
wetten in een deductief systeem vast kan leggen (zie Barth 1992a, p. 667). Deze
laatste gedachte wordt vaak gelegitimeerd door te stellen dat alleen zo een
theorie logische scherpte (validiteit) kan verwerven, met de verborgen onderstel-
ling dat dit ook alles is wat we nodig hebben. Maar als deze vereiste wordt
toegepast op de logica zelf, wordt de legitimatie circulair en is zij niet langer over-
tuigend.27 Meestal is de stilzwijgend aangenomen redenering in deze gedach-
tenwereld dat logica een onderdeel van de wiskunde is en dat wiskunde
noodzakelijkerwijs een deductieve wetenschap is en niets anders; bijgevolg is
logica een deductieve wetenschap.

Vaak wordt met betrekking tot het vraagstuk van de beoordeling van en~of de
kritiek op redeneringen voor `de' logica een uitzonderingspositie opgeëist door te
stellen dat `de' logica niet zelf onderwerp van kritiek of evaluatie kan zijn, omdat
ze in alle kritiek of evaluatie reeds wordt voorondersteld.28 Men wordt door deze
stellingname gedwongen de beginselen van `de' logica zonder verdere adstructie
te aanvaarden om te ontkomen aan een circulus vitiosus in probando (Barth

26. Zie hoofdstukken 2-4, 6 en 10. In 5.8. en 9.4. wordt een aangepaste vorm van
discussieanalyse gepresenteerd, die ik in de context van de betreffende paragrafen
verder toelicht.

27. Barth (1992, p. 667) stelt: 'Logic was to be the science that should serve mathe-
maticians in the analysis of the strenghts and weaknesses of deductive-nomological
systems. Now logic can, in principle and in practice, do this without being itself a
deductive-nomological theory, or set of theories. But it is still tacitly regarded as falling
under the same methodological and stylistic claims as those deductive systems which
it should help to evaluate. Surely this is a non sequitur, even were we to agree that
the evaluation of deductive theories is its only task (which we don't).'

28. Zie E.M. Barth (1972), Evaluaties, voor een uitvoerige analyse van de conceptuele
structuren die ten grondslag liggen aan deze logica-opvatting.
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1972, p. 8). Barth pleit ervoor deze aporie tot een oplossing te brengen door het
oude Begrundungsproblem of rechtvaardigingsprobleem te zien voor wat het in
feite is: een keuzeprobleem (ibid., p. 10 e.v.). Hetgeen impliceert dat we de notie
van `de' logica moeten laten varen en dat een voorkeur voor een logica boven
een andere berust op een beter-dan relatie, op grond van empirische overwegin-
gen (ibid., p. 12 e.v.). De onderstelling van `de' (`one-and-only') logica kan men
als een instantie van de lonische drogreden (Berlin, 1950) beschouwen. Deze
drogreden houdt in dat er voor alle logica-relevante vragen finale antwoorden te
vinden zijn; dat er een correcte methode bestaat om die antwoorden te vinden;
en dat de functie van deze methode is, het ontdekken van onveranderlijke
waarheden.29

Met deze voorstellingen van zaken breekt de empirische logica. Barth (1992)
schrijft als volgt:

For political purposes (in the widest sense), formal logic is essentially a set
or sets of rules for the assignment of rights and duties in discussions that
take place under conflicts of opinion, and in no way is it fundamentally a
science of deduction, to say nothing of: a deductive science. (o.c., p. 667).

Ook Finocchiaro (1980, 1987, 1989) breekt een lans voor een empirische bena-
dering van logica. Volgens hem zou logica moeten worden opgevat als de weten-
schap van het redeneren. Deze wetenschap zou zelf moeten bestaan uit rede-
neren over redeneringen.~

Aanvaardt men deze opvatting van logica, dan zou men volgens Finocchiaro
moeten beginnen met het verzamelen van feitelijke vormen van argumenteren,
die in een bepaald probleemgebied voorhanden zijn.

Zoals uit de bovenstaande uiteenzetting blijkt, leunt empirische logica sterk aan
tegen argumentatie-analytisch onderzoek. Maar empirische logica gaat een stap
verder en analyseert de relaties tussen bepaalde feitelijk gegeven redeneringen

29. Berlin schrijft deze `lonian Fallacy' toe aan het Platoonse ideaal: 'to discover the set
of genuine moraVratíonallpoliticaUetc. ends for all people... The assumption is that
there is a master plan, that all the pieces must fit together.' Galipeau (1994, p. 50)
schrijft híerover het volgende: 'Indeed, from Plato onwards, the discovery of
immutable truths has been taken to be a function of correct method. If only we had
the right logic, method of reasoning, verification procedures, and the like, we would
arrive at immutably correct, final answers to moral (etc.) dilemmas... On both empirical
and logical grounds, Berlín finds the methodological assumptions of rationalist thought
(the thoughtkettle of rationalism) to be wanting and in need of critical revision.'

30. Finocchiaro (1980, p. 302) formuleert zijn zienswijze als volgt: '... our logic books
should be full of arguments about arguments, rather than full of theories, generalizati-
ons, formulations and systematizations of principles and concepts about arguments
which would require a subsequent application in order to be of practical use... Thus
the main element of the science of reasoning would be primarily reasoning practice
in the sense of analysis and evaluation of actual arguments, and the theory of reaso-
ning would have the secondary place of formulating and systematizing principles for
the critical analysis of arguments. Contributions to logic so conceived would be
conclusions about arguments actually put forward as a matter of history, based on
their critical analysis... For logic to be scientific would be for it to produce results
about actual reasoning problems, that is to produce justified conclusions about
arguments of the past and present.'
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en zekere logica-relevante assumpties die ten grondslag liggen aan die redene-
ringen en die vaak stilzwijgend worden aangenomen. Het is hier de taak deze
veronderstellingen in kaart te brengen om zo de voorstellingswereld - de
'representational forms of thought' (Barth, 1992a, p. 669) - te kenschetsen.31

Dit type onderzoek vindt nog steeds slechts sporadisch plaats. Hierover schrijft
Barth (1985):

Cultural anthropologists sometimes report on semiotic-relational assumptions
found in other cultures, and historians of philosophy report on such assump-
tions among people who have a written philosophy. (ibid., p. 381).

Maar deze vondsten zijn zeldzaam, niet alleen omdat de betreffende onder-
zoekers de relevante training missen. Er zijn vooralsnog weinig voorbeelden van
de wijze waarop zo'n onderzoek uitgevoerd zou kunnen worden.

For this fact there is no other explanation than that rationalists-in-sense-2
[i.e. mensen die een waardenhiërarchie onderstellen met de pure rede, ratio,
als hoogste goed, P.A.S.] have so dominated the philosophy of logic - of
what logic is, and of what the discipline of logic should be - that almost no
one with the right kind of training has ever contemplated taking up the task
of furnishing the world with knowledge of these kinds. Hence the political
world, in the broadest sense of this word, still knows near to nothing about
the lodgins [i.e., initiële, nog niet ge-expliciteerde logica's, P.A.S.] and
logoles [i.e., diverse lodgins die historisch met elkaar versmolten zijn, P.A.S.]
that dominate human discourse.'(ibid., p. 381).3Z

In Deel III van de onderhavige studie tracht ik een bijdrage te leveren tot een
empirisch-logische beschrijving en analyse van het Lenin-logeem - zijn
voorstellingswereld.

31. Argumentatie-analyse kan daarbij een nuttige methode zijn, die echter het gebruik
van andere methoden niet uitsluit. Voorbeelden van andere empirische methoden zijn:
logometrisch onderzoek naar diverse redeneerstijlen (cf. Bouwman 1992; Everts
1988); de methode van `connotational occurrence analysis' (cf. Naess 1953) en de
methode van equivalentie-analyse (cf. Naess, in: Barth en Martens 1982).

32. Zie: `A New Field: Empirical Logic. Bioprograms, Logemes, and Logics as Insti-
tutions'. In: Synthese, 63, no. 3, pp. 375-388 (special issue: The Logic of Dialogue.
Edited by D.N. Walton), 1985. Barth (ibid., p. 379) geeft de volgende omschrijving van
'lodgins' en `logoles': 'A lodgín would be an initial logic, originating in a certain com-
pany of users of language (a certain culture or sub-culture), not yet made explicit as
a system and the-reby subjected to theoretical reflection, and unadulterated by other
logics. (...) A logole would be a set of interlocking tenets and rules that owe some of
its components to one lodgin (or logole), and some to one or more other lodgins
(logoles). (...) Are there lodgins and logoles? In any case there are, in practical
thought and uses of language, logemes (I think that this neologism is better than
Foucault's `epistemes')', although most people only have an eye for isolated
components of such logemes... A firm grip on the differences between actual logemes
is necessary for the success of dialogue logic and the general theory of intersub-
jective human argumentation.'
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4.3

Pragmatische analyse

Een beschrijving en analyse van Lenins voorstellingswereld roept de vraag op
welke relaties kunnen worden gelegd met de politieke arena waarin die
voorstellingswereld functioneert~. Het gaat hier om een analyse van Lenins
politieke strategieën en tactieken en hun relatie met logisch-semiotisch-relevante
aspecten van zijn voorstellingswereld. Een pragmatische analyse is in deze
context gericht op de politieke uitwerkingen daarvan en de wijze waarop die
uitwerkingen vanuit de voorstellingswereld worden gelegitimeerd. In Deel IV,
hoofdstuk 9 presenteer ik een pragmatische analyse van Lenins politieke
tactieken en strategieën.

In hoofdstuk 10 bespreek ik de polemiek tussen Lenin en Kautsky over het
vraagstuk van democratie versus dictatuur. Binnen die context tracht ik na te
gaan hoe Lenin zijn politieke tactieken en strategieën in een kritisch debat inter-
subjectief probeert te legitimeren.

In deel IV tracht ik onder andere uiteen te zetten, dat een pragmatische
analyse niet alleen als kritisch instrument kan worden aangewend, maar ook een
constructieve rol speelt bij de ontwikkeling van een empirisch-pragmatische
opvatting van een cultuur van kritische discussie, een cultuur waarin een dyna-
mische theorie van verbale conflictoplossing een instrument wordt voor het
bevorderen van een vlotte doorstroom van argumenten en opvattingen in de
publieke discussie.~

5
BELANG VAN HET ONDERZOEK

Uit het voorgaande zal reeds duidelijk zijn gebleken, dat dit type onderzoek van
belang kan zijn, zowel politiek-filosofisch alsook vanuit methodisch gezichtspunt.
Ik hoop dat deze studie een bijdrage kan leveren aan een verheldering van de
rol van argumentatie binnen een polemisch~retorische context in de politieke
arena. Daarnaast en in verband daarmee hoop ik dat deze studie een bijdrage
aan de empirische logica kan leveren en haar rol en betekenis voor de polis mag
versterken.

Voorts hoop ik dat historisch onderzoek kan profiteren van de systematische
dwarsverbanden, die ik in deze studie tracht te leggen tussen Lenins polemieken,

33. Vgl. Barth (1985c), die naast een empirische component ook een pragmatische
component aan Beths logica-filosofie onderscheidt. Volgens Barth beschouwde Beth
een verbetering van het menselijk denken als een noodzakelijke voorwaarde voor ver-
betering van de menselijke wereld - van menselijke relaties, en van menselijke activi-
teiten, verbale en niet-verbale. Barth stelt dat men deze pragmatische component ook
een cultuurgerichte component zou kunnen noemen.

34. Barth (1992, p. 664) schrijft: 'A dynamic theory of how to solve conflicts of opinion
by verbal means becomes an instrument for speeding up the flux of opinions in socie-
ty. This is vital to the goal of peacefully promoting social and cultural (including
scientific) change. Power systems rest upon beliefs and attitudes which those in
power are not usually willing to admit to critical discussion.'
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zijn voorstellingswereld en de politieke tactieken en strategieën die daarop
gebaseerd en daardoor gelegitimeerd zijn.

6
PLAN VAN BEHANDELING

Zoals gezegd, bestaat het boek methodisch uit drie onderdelen: een argu-
mentatie-analyse, een empirisch-logische analyse en een pragmatische analyse.
De thematische opzet van deze studie is zodanig gekozen, dat achtereenvolgens
Lenins organisatietheorie (1901-1914), zijn logica, kennistheorie, ontologie en
metafysica (1908, 1914-1916), en zijn politieke strategieën en tactieken (1917-
1918) de revue passeren. Deze volgorde heeft als voordeel dat ze min of ineer
chronologisch genoemd kan worden met betrekking tot Lenins oeuvre zelf.
Tevens sluit de thematische opzet goed aan bij de gekozen methodische aanpak.
Bovendien ben ik zo beter dan anders het geval zou zijn in staat aan te geven
dat Lenins kentheoretische opvattingen een bekrachtiging vormen van zijn organi-
satie-theorie, en dat zijn interpretatie van de hegeliaanse dialectiek als legitimatie-
instrument werd gebruikt voor zijn politieke strategieën en tactieken. Kortom, de
interne samenhang van zijn voorstellingswereld komt zo beter uit de verf.

Deel I begint met een argumentatie-analyse van Lenins theorie van politieke
organisatie. Binnen de context van zijn inhoudelijke opvattingen terzake analyseer
ik steeds een aarital debatten die Lenin voerde met achtereenvolgens Axelrod,
Bernstein, Rabotsjeje Djelo en Luxemburg. In deel II staan Lenins kennistheoreti-
sche opvattingen centraal. Binnen die context analyseer ik Lenins polemiek met
Bogdanov inzake de vraag of er een absolute, objectieve waarheid bestaat.

Lenins polemieken kunnen mijns inziens niet toereikend worden begrepen,
indien men niet ook de politiek-historische context en thematiek daanran in kaart
brengt. Dit gebeurt onder andere in hoofdstuk 2 en 5, waarin ik respectievelijk
Lenins theorie van politieke organisatie en zijn politisering van kennistheorie en
filosofie beschrijf. In deze context analyseer ik vervolgens een aantal debatten
die Lenin met zijn opponenten voerde. Met betrekking tot Lenins kentheoretische
opvattingen, bespreek ik de visie die Pannekoek ontwikkelt op Lenins interpretatie
van Mach.

In Deel III presenteer ik (in hoofdstuk 7 en 8) een beschrijving en analyse van
Lenins voorstellingswereld, met het accent op de logisch-semiotisch relevante
aspecten daanran. In deze context komen in hoofdstuk 8 ook een aantal politieke
functies van Lenins wijze van discussiëren aan de orde. Dit deel vormt een
bijdrage aan de empirische logica.

Deel IV, pragmatische analyse, start in hoofdstuk 9 met een analyse van
Lenins politieke strategieën en tactieken en hun relaties met het logica-relevante
'model' uit hoofdstuk 7 en 8.

Drie politieke strategieën en tactieken passeren de revue. Binnen deze context
volgt in hoofdstuk 10 een analyse van de discussie tussen Lenin en Kautsky over
de dictatuur van het proletariaat versus democratie.

In hoofdstuk 11 volgt in de vorm van een nabeschouwing een systematisering
van Lenins theorie en praktijk van redeneren op basis van de resultaten van de
argumentatie-analyses uit de voorgaande hoofdstukken. Voorts bespreek ik de
functies van Lenins strijdbegrip voor zijn polemieken en zijn politiek handelen. Bij
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wijze van perspectief wordt het belang onderstreept van een breed opgezette
argumentatietheorie voor de pragmatisering van het leninistische erfgoed.
In dit boek komen niet alle onderdelen van Lenins oeuvre aan bod. Dat was niet
alleen praktisch onmogelijk, maar ook niet strikt noodzakelijk voor mijn
doelstelling. Onmogelijk, omdat Lenins werk van enorme omvang is. Zijn werk
verscheen in vele vertalingen, waarvan de Engelse 1978-editie 46 delen beslaat
met ieder minstens circa 400 bladzijden; de Duitse 1989-editie omvat 38 delen,
met ieder minstens circa 500 pagina's; de Nederlandse 1975-editie betreft, net
als de Franse 1975-editie, een keuze uit zijn werken in drie delen.

Zo'n oeuvre kan men wel bestuderen, maar niet in zijn geheel in detail behan-
delen binnen de systematische context van een academisch proefschrift. Maar
dat lijkt ook niet strikt noodzakelijk omdat, gegeven de probleem- en doelstelling
en de afbakening van het onderzoeksgebied, de nadruk ligt op de polemische
wijze van Lenins argumenteren, zijn voorstellingswereld en zijn politiek. Binnen
die context heeft bijvoorbeeld zijn boek What is to be done? (1902) meer rele-
vantie als object van onderzoek, dan bijvoorbeeld The Development of Capitalism
in Russia (1899). Bovendien vindt men in zijn polemische werken veel herhalin-
gen van argumentatiepatronen. Derhalve heb ik binnen dit onderdeel van zijn
oeuvre ook een selectie gemaakt.~

Die selectie heb ik uitgevoerd aan de hand van de volgende praktische criteria:
1. beschikbaarheid: zowel Lenins weergave van een polemiek als de argumenten
van zijn opponent moeten toegankelijk zíjn voor onderzoek. D.w.z. men moet ze
in zijn geschriften en in die van zijn opponenten terug kunnen vinden middels
bibliotheken en archieven; 2. relevantie: thematisch-inhoudelijk (politiek, filoso-
fisch, logisch, epistemologisch, semiotisch); 3. analyseerbaarheid:sommige stuk-
ken van zijn hand lenen zich beter dan andere voor een analyse. Binnen het
kader van de probleem- en doelstelling heb ik dit criterium in combinatie met
criteria 1, 2 en 4 toegepast; 4. omvang. binnen de context van dit onderzoek heb
ik met name de meer beknopte debatten als object van analyse genomen; 5.
leesbaarheiden interpreteerbaarheiá. bij voorkeur moet men Lenins werk in meer
dan één vertaling bestuderen, vergelijken en bespreken. Hierdoor vergroot men
het potentiële lezerspubliek voor het eigen werk, de communiceerbaarheid van
de tekst, en de kans dat de doelstellingen van de bespreking worden gereali-
seerd. Van de oorspronkelijk Russische editie - de Polnoe Sobranie Sodinenija
(Verzamelde Werken) - bestaan er (voor de onderhavige doelstelling) goed
bruíkbare Duitse, .Franse, Engelse en Nederlandse vertalingen.

De vertalingen heb ik niet alleen onderling vergeleken, maar ook gecheckt met
Ballestrems Russian PhilosophicalTerminology (1964), Bochenski's Der Bolsche-
wistische Katechismus (1948) en The Dogmatic Principles of Soviet Philosophy

35. Die selectie werd vergemakkelijkt aan de hand van de studies van Egan et al.
(1982), Reisberg (1977), Tucker (1973) en Weber et al. (1974), waarin aanwijzingen
kunnen worden gevonden voor de ' key writings' van Lenin.
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(1963).~ Door deze concordantie-analyse konden interpretatie-problemen
tamelijk snel worden opgelost.

Deze criteria zijn flexibel toegepast, mede door inzichten die ik kreeg op basis
van een enquête, welke ik aan het begin van mijn onderzoek heb gehouden
onder een aantal deskundigen op de terreinen van politieke geschiedenis, Rus-
landkunde, politieke filosofie en aanverwante gebieden. Ik heb een 20-tal
deskundigen gevraagd wat zij belangrijke onderdelen van Lenins gedach-
tenwereld vonden en welke selecties zij zoal uit zijn werk maakten. De respons
op die enquête heb ik verdisconteerd in de wijze waarop ik tot bovenstaande
criteria ben gekomen.37

7
OPSOMMEND

Twee aanleidingen vormen de motivatie tot het schrijven van deze studie: een
inhoudelijk-thematische en een methodisch-relevante. In de literatuur over Lenin
vindt men weinig systematische analyses van zijn polemieken. Ofwel vertrekt
men in de secundaire literatuur vanuit een evaluatief gezichtspunt en acht een
systematische beschrijving van Lenins polemische attitude verder niet noodzake-
lijk; danwel bespreekt men zijn polemieken, maar dan in isolatie van systemati-
sche verbanden met de rest van zijn voorstellingswereld. In beide gevallen kan
men moeilijk aan de indruk ontkomen dat de resultaten onderling strijdig zijn en
tezamen een verward enlof verwarrend beeld opleveren.

Een methodisch-relevante aanleiding tot het schrijven van deze studie vormde
de constatering, dat Lenins oeuvre weliswaar veelvuldig is bestudeerd, maar dat
daarin het empirisch-logische en argumentatie-analytische perspectief ontbreekt.

36. The Dogmatic Principles of Soviet Philosophy (as of 1958J verscheen ook als Die
Dogmatischen Grundlagen der Sovjetischen Philosophie (Stand 1958]. Beide
publikaties zijn een synopsis van de Osnovy Marksistskoj Filosofii, met een complete
index (de synopsis en index omvatten samen 78 pagina's; het oorspronkelijke werk
omvat niet minder dan 688 dicht bedrukte pagina's). In het voorwoord verklaart
Bochenski: 'As a matter of fact, the philosophy presented in the book is above all
Leninist' (ibid., p. vii).

37. De enquête was in dit onderzoeksstadium alleen oriënterend bedoeld. Deze enquête
bevatte een korte schets van het onderzoek en in het verlengde daarvan twee open
vragen. De eerste vraag luidde welke onderdelen van Lenins oeuvre men vanuit
cultureel-politiek opzicht van groot belang achtte en waarom. De tweede vraag luidde
welke specifieke onderdelen van Lenins oeuvre men geschikt zou vinden als
onderwerp van discussieanalyse. Van de 24 verstuurde formulieren werden 14 te-
rugbezorgd. De vertrouwelijk verwerkte antwoorden waren alle nuttig. Vervolgens heb
ik via een gecomputeriseerde Automatische Literatuurontsluiting (A.L.O.) van de U.B.
te Groningen een 'contra-expertise' verricht. De resultaten daarvan gaven slechts een
gedeeltelijke corroboratie van de literatuurgegevens uit de enquëte. Dat was niet
verwonderlijk omdat de lijst van geadresseerden van de enquête geen representatieve
steekproef uit de internationale gemeenschap van terzake deskundigen vormde. In
combinatie met een uitvoerige vervolg-studie van Lenins verzamelde werk kwam ik
tot de genoemde criteria.
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Deze studie zou daarom zowel nuttig kunnen zijn voor de toepassing van
empirische logica en van argumentatie-analyse~, alsook een bijdrage kunnen
leveren aan de verrijking van andere relevante invalshoeken met betrekking tot
de Lenin-studie.

Voorts wordt een lans gebroken voor een probleemgerichte studie van Lenins
oeuvre, echter zonder dat daardoor bepaalde dwarsverbanden in zijn denkwereld
zouden worden veronachtzaamd.

Op grond van deze overwegingen zal in dit boek een analyse worden gegeven
van (een aantal van) Lenins polemieken in relatie tot zijn voorstellingswereld en
zijn politieke tactieken en strategieën. Getracht wordt op deze wijze een bijdrage
te leveren tot het in kaart brengen van het Lenin-logeem.

38. Zie voor een omschrijving van argumentatie als een dialectische activiteit, A.J. Blair
en R.H. Johnson (1987). Argumentatie als dialectische activiteit verwijst naar een me-
nselijke praktijk, een verbale uitwisseling tussen twee of ineer partijen (discussieroll-
en) binnen een proces van verbale interactie om een doelgericht resultaat te bereiken:
conflictoplossing, standpuntbepaling, informatieverwerking e.d. De notie `interactie'
wordt gerepresenteerd als een geordend paar of als een 'sequent' van het type:
~(lokale) concessies, (lokale) these~ als de fundamentele elementen van analyse.
Zie: Barth (1992, p. 668). In dit boek zal ik het woord `dialectisch' op-vatten in de
hierboven uiteengezette betekenis: dialogisch. Daar, waar de hegeliaanse dialectiek
ter sprake komt, zal ik dat in de context van bespreking aangeven.



Deel I

EEN ARGUPJIENTATIE-ANALYTISCHE
VISIE OP LENINS THEORIE VAN

POLITIEKE ORGANISATIE



HOOFDSTUK 2

Organisatie en Partij-lidmaatschap:
Lenin contra Axelrod

I cannot help recalling a conversation I happened to have at the Congress
with one of the Center delegates. `What a depressing atmosphere there is
in the Congress', he complained. 'All this bitter fighting, this agitation one
against another, these sharp polemics, this uncomradely attitude!'.
And I replied, 'What a splendid Congress we are having! A free and open
struggle. Opiníons expressed. Tendencies revealed. Groups acquiring shape.
Hands raised. A decision taken. A stage passed through. Forward! That's
something I understand. So different from the endless, wearying word-chop-
pings of intellectuals, which come to an end not because they have solved
the problems but because they are tired of talking. The Center delegate
looked at me with a perplexed expression and shrugged his shoulders. We
were speaking in different languages.
Lenin, One Step Forward, Two Steps Back, footnote, p. 144, 1978.

1
INLEIDING

Het doel van dit hoofdstuk is de bestudering van Lenins polemieken vanuit een
breed discussie-perspectief. Met name in politieke contexten gebruiken de
discussie-partners vaak allerlei retorische middelen om bijvoorbeeld indruk te
maken op het toeschouwende publiek, of om de eigen slimheid te etaleren en
daarmee impliciet het gebrek eraan aan de kaak te stellen bij de opponent. Het
gebruik van deze middelen sluit echter een redelijke discussie-houding niet bij
voorbaat uit. Zoals Krabbe (1993, p. 83) stelt: `One way to score points is by
seeming to behave rationally. And one way to seem to behave rationally is to
behave rationally'.

Ik begin met een bespreking van soorten van discussie, zoals Walton (1992)
en Krabbe (1993) die presenteren. Tevens bespreek ik een aantal criteria voor
de selectie van een bruikbare tekst als onderwerp van een argumentatie-analyse.
Daarna bespreek ik de relevante thematiek en de politieke context waarín Lenin
zijn theorie van politieke organisatie uiteenzet. Tegen die achtergrond vindt de
discussie met Axelrod plaats inzake het partij-lidmaatschap. Ik analyseer de argu-
menten van de discussie-deelnemers en beoordeel de steekhoudendheid van de
discussie-zetten.
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SOORTEN VAN OISCUSSIES

Juist met het doel om diverse discussiesoorten te kunnen bestuderen, presen-
teren Walton (1992, p. 134) en Krabbe (1993, p. 82) zes hoofdtypen van
discussie.' Deze hoofdtypen zijn de volgende:
1. Persuasion dialogue of critical discussion

Het uitgangspunt vormt hier een meningsconflict, de doelstelling is het oplos-
sen daarvan dóor verbale middelen.

2. Negotiation
Het uitgangspunt is hier een belangenconflict en een noodzaak tot samenwer-
ken, de doelstelling is het maken van een overeenkomst.

3.Inquiry
Het uitgangspunt is hier een globale onwetendheid, de doelstelling is zowel
kennistoename als ook het bereiken van overeenstemming.

4. Deliberation
Het uitgangspunt is hier een behoefte tot actie, de doelstelling is het bereiken
van een beslissing.

5. Information-seeking dialogue
Het uitgangspunt is hier een individuele onwetendheid, de doelstelling is
kennisverwerving en positieverheldering.

6. Eristics
Het uitgangspunt is een conflict en tegenstelling, de doelstelling is het bereiken
van een voorlopige stellingname in de relatie tussen de gespreksdeelnemers.

Wanneer men kijkt naar in het alledaagse leven gevoerde debatten, dan kan men
vaststellen dat deze debatten meestal een gemengde vorm hebben. Dat wil
zeggen, ze vallen onder een aantal van de hierboven opgesomde hoofdtypen van
dialogen. Discussies waarin uitsluitend op zakelijk geregimenteerde wijze volgens
algemeen geldende logische zetten tot een oplossing van meningsconflicten
wordt gekomen zijn dan ook tamelijk zeldzaam in de dagelijkse praktijk. Wil men
bovendien een antwoord krijgen op vragen zoals: wat is de achtergrond van de
discussie, welke doelstelling heeft de discussie, welke rollen nemen de deelne-
mers aan de discussie in, welke regels en normen moeten de deelnemers
hanteren, dan zullen de antwoorden op die vragen van discussietype tot
discussietype variëren. Dat is precies de reden, waarom een meer-dimensionale
benadering van discussietypen nuttig kan zijn. Krabbe (1993, pp. 83-84) licht de
hoofdtypen van discussie alsvolgt toe:

Each of these main types brings its own norms into play. Actions that would
be objectionable from the perspective of one type of dialogue, may be
entirely proper if judged by the norms of another type. For instance, what
constitutes a fallacy if we stick to the norms of criticai discussion, could be
a proper move in a negotiation procedure, or fair play in an eristic con-
test....Moreover, a debate, as a complex type of dialogue, should not be
judged solely from one perspective.

1. Om deze classificatie niet te verwarren met de dialooglogica (Barth en Krabbe, 1982),
spreek ik hier van 'typen van discussie'.
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Men kan een debat bestuderen alsof het een kritische discussíe betreft. Maar die
benadering sluit niet uit dat de redelijke houding van de discussie-deelnemers
met kenmerken uit de andere hoofdtypen mede gestalte krijgt. Door een dis-
cussie vanuit diverse perspectieven te bestuderen, neemt het empirische gehalte
van de argumentatie-analyse toe. In de analyses van de debatten zal ik in eerste
instantie de discussie behandelen als een kritische discussie. Dat sluit echter niet
uit dat er ook elementen uit andere discussietypen een rol spelen in het overtui-
gingsproces; elementen, die ook in kaart kunnen worden gebracht.

Een bijkomend voordeel van Krabbe's en Waltons overzicht van discussietypen
is, dat deze goed aansluit bij andere bruikbare benaderingen uit de vaklitera-
tuur.2

Last but not least: deze methode pretendeert geen volledigheid voor wat
betreft de onderliggende logica en dialoogregels, de discussie-structuur, retoriek,
politieke implicaties, informatie-waarde enlof esthetische kenmerken. Het is
veeleer een stap in de richting van een overzicht van zulke discussie-kenmerken.

Hieronder zal ik stapsgewijs de volgende punten van analyse behandelen:

1. criteria voor de selectie van een geschikt werk als onderwerp voor een
argumentatie-analyse;

2. een beknopte beschrijving van de politieke en thematische achtergrond van
het gekozen debat;

3. een gecondenseerde beschrijving van de argumenten in het debat;
4. een weergave van de argumentatie-structuur van het debat in de vorm van

een boomdiagram;
5. een weergave van de dialogische posities van de deelnemers aan het debat

in de vorm van een proponent-opponent tableau;
6. een analyse van de aangevoerde argumenten. Hierbij tracht ik antwoord te

krijgen op de vraag of de deelnemers redelijke argumenten geven, en of de
reacties op de argumenten van de discussie-partner redelijk genoemd kunnen
worden;

7. een bespreking van eventueel voorkomende drogredenen;3

2. Voorbeelden zijn: R.H. Johnson en J.A. Blair Logical Self-Defense (1983); D.N.
Walton (1989); D.N. Walton (1992); E.C.W. Krabbe (1991); R.H. Johnson (1981); T.
Govier (1987); M.A. Finocchiaro (1981) en (1987).

3. In de literatuur vindt men een baaierd van benaderingen van drogredenen, die in meer
of mindere mate een reactie vormen op Hamblin (1970). Men zou die benaderingen
wellicht kunnen interpreteren als onderdelen van een continuum met als extremen de
volgende twee opvattingen: (i) een fascinatie voor taxonomie; (ii) geen feitelijk gege-
ven argument is ooit een drogreden. De eerste opvatting is problematisch, omdat niet
duidelijk kan worden aangegeven waarom een bepaalde redenering een drogreden
is behalve door het geven van een drogreden-label. Want geen argument kan volgens
deze opvatting een drogreden zijn als het niet in één van de klassen van drogredenen
past. De tweede opvatting impliceert dat een feitelijk argument geen drogreden is als
die niet in een deductieve redeneervorm kan worden omgezet. Deze opvatting houdt
in dat het begrip drogreden, in de zin van veel voorkomende maar logisch incorrecte
argumentatíe een chimaera is, omdat de discussievoorbeelden die als drogredenen
worden genoemd, hetzij niet veel voorkomend, hetzij niet (deductief)logisch incorrect,
hetzij geen argumenten zijn (Finocchiaro, 1981). Johnson (1987) heeft opgemerkt dat
deze extreme opvattingen nog niet impliceren dat er geen volledigheid met betrekking
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8. een evaluatie van het debat.

3
SELECTIE-CRITERIA VOOR DEBATTEN

Finocchiaro (1987, p. 82 e.v.) geeft een aantal nuttige criteria voor de selectie
van een bruikbare argumentatieve tekst. Zo'n tekst (bij voorbeeld een boek of
artikel) moet een voldoende aantal verschillende redeneringen bevatten,
verspreid over een voldoende aantal verschillende onderwerpen.' Voorts moet
het werk een aantoonbare historische betekenis hebben en vanuit weten-
schappelijk standpunt relevant zijn. Deze criteria moeten flexibel worden
toegepast. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: wat een voldoende aantal verschillende
onderwerpen is, hangt af van de omvang van het betreffende boek of artikel en
is relatief tot het aantal geponeerde redeneringen. `Aantoonbare historische
betekenis' kan men bijvoorbeeld alsvolgt operationaliseren: aantoonbare
historische betekenis heeft een werk als het als zodanig is gekwalificeerd in de
relevante vakliteratuur.

Volgens Finocchiaro (1992, p. 25) is het polemische werk van Lenin, met
name diens Wat te Doen?, een geschikt onderwerp voor een argumentatie-
analyse. In Smit (1992, p. 11 e.v.) vindt men een aantal additionele redenen om
Lenins polemische werk aan een argumentatie-analyse te onderwerpen.5

Lenins oeuvre is overwegend polemisch van aard. Derhalve is het binnen het
kader van dit boek praktisch onhaalbaar om alle polemieken te bestuderen.
Daarom was een selectie binnen dit oeuvre noodzakelijk. Wanneer men Lenins
oeuvre in zijn geheel beschouwt, valt op dat het leeuwedeel daarvan over politiek
en tilosofie gaan. Het ligt dus in de rede, om een aantal historische debatten op
elk van deze terreinen te kiezen.

In de onderhavige studie heb ik getracht te navigeren tussen twee mogelijke
methodologische invalshoeken met betrekking tot de polemieken van Lenin. De
eerste invalshoek vertegenwoordigt Finocchiaro (1988). In zijn analyse van
Gramsci's kritiek op Groce, Boecharin en Machiavelli, ziet Finocchiaro het als zijn
primaire doelstelling om de denkbeelden van Gramsci te bepalen en de

tot de studie van drogredenen kan worden verkregen. Want het kan best zijn dat de
manieren waarop argumentatieve fouten begaan worden eindig zijn; en zelfs als dat
niet zo is, kan het wel zo zijn dat die fouten een zeker patroon vertonen. De dialoog-
kritische benadering van drogredenen tracht met het verlaten van het taxonomische
en deductivistische keurslijf, een realistisch alternatief te ontwikkelen. Zie hiervoor:
E.M. Barth en J.L. Martens (1977), E.M. Barth en E.C.W. Krabbe (1982), E.M. Barth
(1985), E.M. Barth (1987), E.M. Barth (1992).

4. Vgl. M.A. Finocchiaro (1987, p. 22), die een uiteenzetting geeft van de werkwijze van
de hístorische benadering, in de zin van een empirische studie van belangrijke
argumentatieve teksten uit het verleden.

5. Daarin zet ik uiteen dat Lenin zelf heeft verklaard waarom hij de polemiek heeft
gekozen als discussievorm. Dit gegeven indiceert dat de relaties met zijn rivalen moet
worden aangegeven. Zie ook: Treadgold (1976) Lenin and his Rivals en Grille (1966)
Lenins Rivale.
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oorsprong van die denkbeelden te behandelen als secundaire doelstelling. Daarbij
introduceert Finocchiaro de opvattingen van Gramsci's rivalen voorzover die
opvattingen nodig zijn voor de identificatie van Gramsci's eigen opvattingen. De
tweede invalshoek vertegenwoordigt Service (1991). Hij wenst te bestuderen wat
Lenins rivalen zelf te berde hebben gebracht en niet slechts wat door Lenin werd
gezegd over wat zijn rivalen hebben gezegd. Dit stelt ons volgens Service in
staat om de ware maat te nemen van Lenins impact en originaliteit als denker,

Finocchiaro's invalshoek kan worden verdedigd door te stellen dat hij op zoek
is naar het conceptuele kader van Gramsci. Dat wil zeggen, dat we eerst moeten
weten en begrijpen wat zijn denkbeelden zijn, voordat we op zoek gaan naar de
oorsprong ervan. Service's invalshoek kan worden verdedigd door te stellen dat
Lenin een man van zijn tijd was, hetgeen impliceert dat er weinig zinnigs over
hem te melden valt zonder verwijzing naar de opvattingen van zijn rivalen. Voorts
presenteert Service zijn benadering als een correctie op de gewoonte om Lenins
rol als axiomatisch aan te nemen. Ik heb getracht beide invalshoeken, zo veel als
nuttig leek, in het onderhavige onderzoek te verdisconteren: mijn voornemen was
Lenins conceptuele kader te exploreren op basis van een expliciete en impliciete
articulatie. Die articulatie bestaat vaak in een reactie op datgene wat zijn rivalen
hebben opgemerkt, hetgeen in het onderzoek moet worden betrokken. Beide
invalshoeken sluiten elkaar mijns inziens dan ook niet uit.

In dit hoofdstuk bespreek ik Lenins organisatietheorie in relatie tot een aantal
polemische discussies. Allereerst de polemiek die Lenin voerde tegen Axelrod
over het partij-lidmaatschap: kan iemand zomaar lid worden of moeten er eisen
worden gesteld en, zo ja, welke ?

Vervolgens bespreek ik - in hoofdstuk 3- Lenins polemiek met Bernstein over
de (on-)mogelijkheid van vrijheid van kritiek binnen de partij. Dan volgt in
hoofdstuk 4 een analyse van de polemiek contra Luxemburg over de vraag of de
partij een centralistisch karakter moet hebben of dat de structuur open moet zijn.
In deel II bespreek ik Lenins kennistheorie, in het licht van de vraag waarom
volgens Lenin het empiriocriticisme van de Machisten een gevaar vormt voor een
revolutionaire politieke filosofie. Binnen die context bespreek ik Pannekoeks
kritiek op Lenins interpretatie van het Machisme. In hoofdstuk 6 analyseer ik
Lenins polemiek contra Bogdanov over de vraag: bestaat er een objectieve
waarheid ?

4
THEMATIEK EN POLITIEKE CONTEXT. LENINS THEORIE VAN POLITIEKE ORGANISATIE -

EEN TRANSITIEF-ASYMMETRISCHE INVLOEDRELATIE

Lenins opvattingen inzake politieke organisatie komen met name in de volgende
twee polemische werken aan de orde: in Wat te Doen? (1902) en in Een Stap
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Voonvaarts, Twee Stappen Terug (1904).s Ik bespreek zijn theorie aan de hand
van een aantal relevante citaten uit deze twee boeken.

De belangrijkste taak die Lenin in beide werken voor ogen stond was het
ontwikkelen van een gecentraliseerde organisatie van beroepsrevolutionairen die
'het revolutionaire bewustzijn' van buitenaf in de arbeidersbeweging moest
overplanten.

Politiek klassebewustzijn kan de arbeider slechts van buiten-afworden bijge-
bracht, dat wiÍ zeggen, buiten de economische strijd, buiten de sfeer van de
betrekkingen tussen de arbeiders en de ondernemers. Het gebied, waaruit
deze kennis alleen kan worden geput, is het gebied van de betrekkingen van
alle klassen en lagen tot de staat en de regering, het gebied van de
onderlinge betrekkingen tussen alle klassen. (Lenin, WTD, p. 93)
Thans willen wij er alleen op wijzen, dat de rol van vooraanstaand strijder
alleen een partij kan vervullen, die door een vooraanstaande theorie wordt
geleid. (Lenin, WTD, p. 33)

De stakingen en oproeren die zich onder de arbeiders voordeden tijdens de
tweede helft van de 19e eeuw, brachten wel `een zeker ontwaken van het
bewustzijn tot uitdrukking' (WTD, p. 38), in de zin dat 'de arbeiders het uit het
verleden overgeleverde geloof in de onwankelbaarheid van de hen onderdrukken-
de orde verloren; zij begonnen de noodzakelijkheid van collectief verzet - zo niet
te begrijpen, dan toch te gevoelen en braken op besliste wijze met de slaafse
onderworpenheid jegens de overheid' (VV7'D, pp. 38-39).'

Maar de arbeiders `konden nog niet het bewustzijn hebben van de onverzoen-
lijke tegengesteldheid van hun belangen aan de gehele huidige politieke en
sociale structuur, d.w.z. het sociaal-democratische bewustzijn' (WTD, p. 39).

In deze zin spreekt Lenin van de arbeidersbeweging als 'het elementaire' dat
'eigenlijk niets anders is dan de kiemvorm van de doelbewustheid' (WTD, p. 38).

Centraal in Lenins werk staat de opvatting 'dat het sociaal-democratische
bewustzijn bij de arbeiders ook nog niet kon bestaan. Dit kon hun slechts van
buitenaf worden bijgebracht' (WTD, p. 39).

Waarom meent Lenin dat dit bewustzijn bij de arbeiders ook nog niet kon
bestaan? Het tot stand komen van een oproer of staking lijkt er toch een teken
van te zijn dat de arbeiders zich bewust geworden zijn van hun onderdrukte
positie? Lenin dacht er heel anders over: volgens hem bestaat het revolutionaire
bewustzijn uitsluitend op grond van de leer van het socialisme.

6. Wat te Doen? en Een Stap Voonvaarts, Twee Stappen Terug kort ik in het vervolg af
als respectievelijk WTD en ESV Voor de Nederlandse versie van dit proefschrift heb
ik gebruik gemaakt van citaten uit Nederlandse vertalingen, die overigens van goede
kwaliteit zijn. Ik heb de citaten gecheckt met de Engelse en Duitse vertalingen en,
waar twijfel omtrent interpretatie bestond, deze vertalingen geconcordeerd met de
Russische teksten met behulp van de lijst van Ballestrem (1964) Russian Philosophi-
cal Terminology en Bochenski (1948) Der Bolschewistische Katechismus.

7. McLellan (1979, p. 87) wijst erop dat Lenin niet tegen massaorganisaties was, maar
dat zij aan de revolutionaire theorie ondergeschikt moesten worden gemaakt. Want
als dat niet zou gebeuren, dan zouden de arbeidersorganisaties ten slachtoffer vallen
aan de meest verbreide burgerlijke ideologie. Vgl. ook Lenin Wat te Doen?, pp. 151-
155.
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(Deze leerJ ontstond uit de filosofische, historische en economische theorie-
ën, die door de beschaafde vertegenwoordigers van de bezittende klassen,
het intellect, waren tot stand gebracht. Ook de stichters van het moderne,
wetenschappelijke socialisme, Marx en Engels, behoorden zelf naar hun
maatschappelijke positie tot het burgerlijke intellect. Precies zo is ook in
Rusland de theoretische leer van de sociaal-democratie geheel onafhankelijk
van de elementaire groei van de arbeidersbeweging ontstaan, als natuurlijk
en onvermijdelijk resultaat van de ontwikkeling der gedachte bij het revoluti-
onair-socialistische intellect (WTD, p. 40).

De arbeidersbeweging is slechts de kiemvorm, de elementaire beweging, die
ontwikkeld moet worden door het bewuste element, de partij van beroepsrevo-
lutionairen. Voor Lenin kon er geen enkele twijfel over bestaan:

dat iedere buiging voor de elementaire beweging van de arbeiders, ieder
omlaag-halen van de rol van het 'bewuste element', van de rol der sociaal-
democraten, tegelijkertijd - geheel onafhankelijk van het feit of hij, die dit
doet, het al dan niet wenst, - de versterking van de invloed van de burgerlijke
ideologie op de arbeiders befekent. leder, die over het 'overschatten van de
ideologie', over het overdrijven van de rol van het bewuste element, enz.
praat, verbeeldt zich, dat de zuiver proletarische beweging uit eigen krachten
een zelfstandige ideologie zal kunnen en willen uitwerken, zodra het de
arbeiders gelukt `hun lot uit de handen van hun leiders te rukken'. Maar dit
is een diepgaande dwaling. (WTD, p. 48).

Volgens Lenin is het de functie van de sociaal-democratische leer de elementaire
arbeidersbeweging aan die leer ondergeschikt te maken (WTD, p. 53). Hierover
schrijft Lenin:

Waarin bestaat de rol van de sociaal-democratie anders, dan de `geest' te
zijn, die niet alleen boven de elementaire beweging zweeft, maar die boven-
dien deze laatste tot de hoogte van `haarprogram' verheff? (WTD, p. 63).

Lenins theorie van organisatie veronderstelt dus een hiërarchische structuur
waarin de sociaal-democratische intelligentsia boven de elementaire beweging
`zweeft' en deze doelgroep tot het revolutionaire bewustzijn tracht op te voeden
door middel van (ideologische) propaganda en agitatie (i.e. een vorm van be-
invloeden). De relatie van opvoeden is dan ook sterk asymmetrisch. Kortom: er
is hier sprake van een top-down, hiërarchisch organisatie-type, dat transitief-
asymmetrisch gestructureerd is.

Lenins opvattingen inzake de partij-organisatie roepen bij bestudering een
aantal vragen op. Indien (1) de sociaal-democratische leer onafhankelijk van de
arbeidersbeweging is ontstaan, en indien (2) iemand de leer schade kan
toebrengen onaftiankelijk van diens intenties, en indien (3) iemand pas in
overeenstemming met de leer handelt wanneer diens handelen ondergeschikt is
gemaakt aan de leer; wat is dan nog de relatie tussen de leer en de arbei-
dersbeweging; wie bepaalt wanneer en hoe iemand schade toebrengt aan de leer
(het bewuste element); en heeft de doelgroep (de arbeidersbeweging) nog wel
enige controle op de leer waaraan hun handelingen ondergeschikt gemaakt zijn?

Wat is de relatie tussen het doel (bevrijding uit de onderdrukte positie) en het
middel (ondergeschiktheid aan de leer)?
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Deze vragen spelen ook een rol bij Lenins organisatie-ontwerp in ESV. De

strekking van dit boek is van belang als achtergrond voor het debat tussen Lenin
en Axelrod. Die strekking komt in de volgende passage naar voren:

Een stap voorwaarts, twee stappen terug...Dat komt zowel voor in het IeveR
van individuen als in de geschiedenis van naties en ontwikkelingen van
partijen. Het zou misdadige kleingeestigheid zijn, als men ook maar een
ogenblik zou twijfelen aan de onvermijdelijkheid en volledige overwinning van
de beginselen van de revolutionaire sociaal-democratie, van de proletarische
organisatie en partij-discipline. Wij hebben in de strijd al veel bereikt, wij
moeten ook blijven strijden, zonder bij tegenslagen de moed te verliezen, wij
moeten standvastig strijden, met volledige verachting voor de kleinburgerlijke
methoden van het getwist van de kringen, om het met zoveel moeite
geschapen unitair partijverband van alle sociaal-democraten van Rusland tot
de laatste mogelijkheid te verdedigen en door hardnekkig en systematisch
werken trachten te bereiken dat alle partijen, in het bijzonder de arbeiders,
volledig en bewust van de verantwoordelijkheid bekend raken met de
partijplichten en de strijd op het II-de partijcongres, met alle oorzaken en de
beslissende wending van onze meningsverschillen, met de totale verderfelijk-
heid van het opportunisme, dat op organisatorisch gebied voor de burgerlijke
mentaliteit even hulpeloos de wapens trekt, als het onkritische standpunt van
de burgerlijke democratie overneemt, het wapen van de klassenstrijd
afstompt zoals op het gebied van ons program en onze tactiek. Het
proletariaat heeft geen ander wapen in de strijd om de macht dan de organi-
satie... Het proletariaat [zal] alleen dan een onoverwinnelijke kracht worden,
wanneer zijn ideologische eenwording op grond van de beginselen van het
Marxisme versterkt wordt door de materiële eenheid van de organisatie, die
miljoenen werkenden tot het leger van de arbeidersklasse aaneensmeedt...
Dit leger zal zijn rijen steeds nauwer aaneensluiten, ondanks alle zigzag-
koersen en alle stappen terug, ondanks de opportunistische frasen van de
girondijnen van de huidige sociaal-democratie, ondanks de zelfgenoegzame
verheerfijking van het achterlijke kringwezen, ondanks het klatergoud en het
holle lawaai van het intellectuelen-anarchisme.e

In deze bundel presenteert Lenin een uiteenzetting van de lotgevallen van het
partijcongres van juli-augustus 1903. Het ging hem er bij het partijcongres om,
dat het program en de richting van de Iskra (i.e. de naam van de krant die in
1900 mede door Lenin was opgericht, en welke naam als aanduiding van de door
Lenin voorgestane politieke koers op het congres werd gebruikt als tegenpool van
de koers van de 'nieuwe Iskra'), het program en de richting van de partij zouden
worden. Maar volgens Lenin kon zo'n uitkomst niet worden bereikt zonder strijd.

...de volledigheid van de vertegenwoordiging op het partijcongres bood de
garantie dat ook die organisaties daar aanwezig waren die een vastberaden
strijd tegen de Iskra voerden (de 'Boend' en de 'Rabotsjeje Djelo') ... Onder
deze omstandigheden moest het partijcongres noodzakelijk een arena
worden waarin de strijd voor de overwinning van de Iskra-richting werd
gestreden. (Lenin, ESV, p. 16)

8. Deze regels vormen de laatste passage van Lenins boek, dat werd geschreven in
februari-mei 1904 en in boekvorm werd gepubliceerd in mei 1904 te Genève.
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Dit congres heeft een zekere historische betekenis vanwege de volgende
factoren: 1. in de loop van dit congres vond er in de RSDAP een splitsing plaats
tussen twee groeperingen. Het strijdpunt betrof de vraag of de partijpolitiek
gebaseerd moest worden op het centralistische of op het federatieve beginsel.
Het partijcongres had de voorkeur voor het eerstgenoemde beginsel. Daarop
verlíeten zeven afgevaardigden van de rechtervleugel de zaal, waardoor de
linkervleugel plotseling een meerderheid van stemmen kreeg.9

Lenin, die tot de linkervleugel behoorde, maakte van deze ontstane sítuatie
slim gebruik door zijn achterban met de naam ` bolsjewieken' te dopen, hetgeen
zoiets als `de meerderheid' betekent. De minderheid kreeg de naam ` mensjewie-
ken' -`de minderheid'. Niet zozeer de splitsing is zo belangrijk, alswel de daarvan
gevolg zijnde naamgeving van beide groeperingen. Het was een slimme zet van
Lenin, omdat nu in de naamgeving van zijn groepering de suggestie zit ingebak-
ken van politieke meerwaarde in macht en aanhang relatief tot de concurrentie.
In latere jaren zou de feitelijke aanhang van Lenins groepering soms tot een
minimum beperkt zijn. Naar buiten toe kon in die gevallen de cijfermatige
minderheid linguïstisch gecamoufleerd worden.

2. Op het congres presenteerde Lenin zijn organisatietheorie als een manier
om een unitaire partij op te richten.'o

Tijdens de discussies op het congres keerde hij zich tegen de oppositie die hij
`opportunisme in het organisatie-vraagstuk' (ESV, p. 14) verweet. Hij schrijft:

Goed beschouwd begon zich reeds in de discussie over de eerste paragraaf
het hele standpunt van de opportunisten in het organisatievraagstuk af te
tekenen: het opkomen van hen voor een vage, in plaats van een hechte
partijorganisatie; hun afkeer van de idee (de 'bureaucratische' idee) van de

9. De 'Boend' (Algemene Joodse Arbeidersorganisatie in Litauen, Polen en Rusland, in
1897 opgericht, en die zich op het eerste partijcongres bij de RSDAP aansloot), stelde
zich op een federatief standpunt. Ze eiste dat het partijcongres haar als de enige
vertegenwoordigster van hetjoodse proletariaat zou erkennen. Toen het congres deze
eis afwees, trad de Boend uit de partij. Twee leden van de Rabotsjeje Djelo (De
Arbeiderszaak: een tijdschrift van de Buitenlandse Bond van Russische Sociaal-
Democraten, verschenen te Genève van april 1899 tot februari 1902) verlieten het
congres, nadat uitsluitend de Iskristische Liga als buitenlandse organisatie van de
partij was erkend (en de Rabotsjeje Djelo daarmee gepasseerd werd!).

10. Keep (1967, pp.147 e.v.) bespreekt de achtergronden van dit tweede aspect. Lenin
verwachtte de steun van zijn Iskra-collega's bij het opbouwen van een gecentraliseer-
de, gedisciplineerde organisatie onder zijn eigen leiderschap. Maar die verwachting
werd geloochenstraft toen zijn collega's zich verzetten tegen Lenins autoritaire
methoden. Niet alleen de mensjewieken maar ook Lenins eigen medewerkers
veroordeelden zijn opstelling als sektarisch, omdat het tot de splitsing van de partij
had bijgedragen, waardoor de Russische sociaal-democratie verlamt geraakt was op
het moment dat zich grote revolutionaire mogelijkheden voordeden. lenin weigerde
de verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen. Hij legde de schuld volledig bij
zijn opponenten en riep het gewone volk op om een `echte' partij op te richten in de
plaats van de bestaande partij. Volgens Lenin zweerden alle partijorganen samen
tegen 'de' partij. Keep stelt: 'The implication was that only he and his followers
represented its real "consciousness", its revolutionary self, and that all means were
justified in ridding it of its temporary heterodox leadership' (ibid., 148).
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opbouw van de partij van boven naar beneden, uitgaand van het partij-
congres en de lichamen die daardoor in het leven zijn geroepen; hun streven
van onderen naar boven te gaan en het aan iedere professor, gymnasiast
en 'iedere staker' zelf over te laten of hij zich als partijlid wil beschouwen;
hun neiging tot de mentaliteit van de burgerlijke intellectueel, die enkel bereid
is `tot een platonisch erkennen van de organisatorische betrekkingen'; hun
zwak voor opportunistische spitsvondigheden en anarchistische frasen; hun
tendens naar autonomisme tegenover het centralisme - kortom alles, wat nu
in de nieuwe `Iskra' [dat is de krant van de partij, waarbij het adjectief
`nieuwe' verwijst naar het feit dat de krant uit de handen van de bolsjewieken
in die van de mensjewieken is gekomen, P.A.S.] zo welig bloeit en er steeds
meer toe bijdraagt de oorspronkelijk gemaakte fout volledig en aanschouwe-
lijk te verduidelijken. (ESV, pp. 10-11)"

Tegen deze thematische en politieke achtergrond voert Lenin een polemisch
debat met Axelrod1z, dat ik nu beknopt bespreek.

5
HET PARTIJ-LIDMAATSCHAP: LENIN CONTRA AXELROD

Op het congres staat de vraag centraal, of die mensen die nog niet tot een
partijorganisatie behoren, maar die de sociaal-democratische partij op een of
andere wijze helpen, toegestaan kunnen worden zich op grond van hun behulp-
zaamheid voortaan partijlid te noemen (mijn onderstreping: P.A.S.). Ten tweede
komt de vraag aan de orde of inen dit een werkelijk sociaal-democratisch be-
ginsel kan noemen (onderstreping, P.A.S.). Deze vragen liggen ten grondslag
aan de redevoeringen over de eerste paragraaf van het partij-statuut. Lenin voert
over deze vragen een debat met o.a. Axelrod, met als voorbeeld: 'een professor
die zich als sociaal-democraat beschouwt en dat ook openlijk verklaart'(ESV, p.
45).

Ik geef hier een gecondenseerde reconstructie van het debat, zodat de lezer
alvast enige inzage krijgt in de argumenten pro en contra. Die inzage maakt de
daarna volgende analyse en conclusies gemakkelijker te begrijpen. De recon-
structie is geen volledige transcriptie, maar de analyse en conclusies die
getrokken worden zouden niet wezenlijk verschillen van die, welke gebaseerd

11. De Iskra (- de Vonk) is de illegale mancistische krant voor heel Rusland, in 1900
door Lenin opge,richt. Zij speelde een vitale rol bij het organiseren van de marxisti-
sche arbeiderspartij in Rusland. De `nieuwe' Iskra is de mensjewistische Iskra. Na het
tweede partijcongres maakten de mensjewieken zich met steun van Plekhanov
meester van de Iskra. Vanaf nr. 52, november 1903, werd de Iskra een mensjewis-
tisch orgaan. Als zodanig verscheen het tot oktober 1905.

12. Naast Axelrod, polemiseerde Lenin ook met anderen, waaronder Martov. In de
context van bespreking was het echter Axelrod waartegen Lenin daadwerkelijk
polemiseerde. Axelrod (1850-1928) was na het tweede partijcongres van de RSDAP
in 1903 één van de leiders van de mensjewieken. Zie, voor een overzicht van
Axelrods en Martovs politiek-filosofische opvattingen, Ascher (1972) en Treadgold
(1976).
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zouden zijn op het volledige argumentatie-proces, zoals dat in Lenins ESV staat
beschreven. De debatten namen bijna twee zittingen in beslag en eindigden met
twee hoofdelijke stemmingen (tijdens het hele congres waren er acht hoofdelijke
stemmingen, die alleen in zeer bijzondere gevallen plaatsvonden). Lenin schrijft
dat er voor dit debat `reusachtig grote' belangstelling was: alle (circa 50)
afgevaardigden namen aan de debatten deel. Er waren vele redevoeringen die
het uitgangspunt van discussie vormden. Uiteindelijk werden 28 tegen 22
stemmen uitgebracht in het voordeel van een formulering van Martov, die,
gesteund door de argumenten van Axelrod, ervoor had gepleit dat er geen enkel
decreet kan worden uitgevaardigd om individuele personen (professoren,
gymnasiasten, enz.) te verbieden socíaal-democraat te zijn en zich als lid van de
partij te beschouwen.

Ik kom nu tot de argumenten die Lenin vis-à-vis Axelrod (en Martov) te berde
brengt.

Lenin (L1) stelt dat het enige beslissingscriterium terzake alsvolgt moet zijn:
`vinden de georganiseerde sociaal-democraten zelf deze professor een sociaal-
democraat?' (ibid.).

En dan is het volgens hem van tweeën één:
Of de georganiseerde sociaal-democraten vinden de professor die ons hier
interesseert sociaal-democraat - en waarom zullen ze hem dan niet ook in
een of andere sociaal-democratische organisatie opnemen? Pas als hij opge-
nomen is, zullen de 'verklaringen' van de professor overeenkomen met zijn
daden, zullen ze geen holle frasen blijven (zoals maar al te vaak met
verklaringen van professoren het geval is). Of de georganiseerde sociaal-
democraten vinden de professor geen sociaal-democraat - en dan is het
kinderlijk, zinloos en schadelijk, hem het recht te geven de eervolle en
verantwoordelijke naam van partijlid te dragen (ibid.).

Axelrod (A1) is het met deze opvatting niet eens. Hij meent:

wij moeten er omdat wij de partij van de klasse zijn (mijn onderstreping,
P.A.S.], op bedacht zijn, dat geen mensen buiten de partij blijven, die zich
bewust, hoewel misschien niet helemaal actief, bij deze partij aansluiten (o.c.
in ESV, p. 46).

Lenin (L2) repliceert dan alsvolgt:

...op grond wáarvan en krachtens welke logica moet uit het feit, dat wij de
partij van de klasse zijn, volgen dat een onderscheid tussen hen, die lid zijn
van de partij en hen, die zich bij de partij aansluiten, overbodig is? Integen-
deel: juist omdat er een onderscheid in graad van bewustheid en in graad
van activiteit bestaat, moet er ook een onderscheid bestaan in de afstand
van de partij. Wij zijn de partij van de klasse en daarom moet bijna de hele
klasse (en in tijd van oorlog, in het tijdperk van de burgeroorlog, de hele
klasse zonder uitzondering) onder de leiding van onze partij handelen, zij
moet zich zo nauw mogelijk bij onze partij aansluiten, maar het zou fantas-
terij en 'achterhoede-politiek' zijn, als men zou menen dat onder de heer-
schappij van het kapitalisme bijna de hele of de hele klasse ooit in staat zou
zijn, het niveau van bewustheid en activiteit te bereiken waarop haar
voorhoede, de sociaal-democratisch partij, staat. Geen verstandige sociaal-
democraat heeft er ooit aan getwijfeld, dat onder het kapitalisme zelfs de
vakorganisatie (die primitiever is en toegankelijker voor het bewustzijn van
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de onontwikkelde lagen) niet in staat is, bijna de volledige of volledige
arbeidersklasse te omvatten. Men zou zichzelf alleen maar bedriegen, als
men de ogen zou sluiten voor de geweldige afinetingen van onze taken,
deze taken zou inperken, het onderscheid zou willen vergeten tussen de
voorhoede en al de massa's die er zich toe voelen aangetrokken, de
voortdurende plicht van de voorhoede, om steeds bredere lagen tot het
niveau van deze voorhoede te verheffen. Ja, men sluit de ogen en vergeet
dit alles inderdaad, als men het onderscheid uitwist tussen hen die lid zijn
van de partij en hen die zich bij hen aansluiten, tussen de bewuste en
aktieve leden en de helpers (ESV, pp. 46-47).

Lenin (L3) geeft nog een derde kritiek:
Kameraad Axelrod heeft de grondfout van kameraad Martov evident ad ab-
surdum gevoerd; hij heeft deze fout zelfs tot een opportunistische theorie
verheven... (ESV, p. 55).

De redengeving voor deze opmerking kan in de woorden van Lenin alsvolgt
worden geformuleerd:

!n woord verdedigt de formule van Martov de belangen van de brede lagen
van het proletariaat; maar in feite zal deze formule de belangen van de
burgerlijke intelligentsia dienen, die terugschrikt voor de proletarische disci-
pline en organisatie. Niemand zal durven te ontkennen dat de intelligentsia
als bijzondere laag van de moderne kapitalistische maatschappij in het
algemeen juist wordt gekenmerkt door het individualisme en de onbe-
kwaamheid tot discipline en organisatie (ESV, pp. 52-53).

Tot zover een gecondenseerde reconstructie van de gevoerde argumentatie. Er
waren veel meer argumenten over en weer, maar die betroffen hetzij dezelfde
problematiek, hetzij ermee gerelateerde onderwerpen die hier echter buiten
beschouwing moeten blijven. De hierboven vermelde passages vormen mijns
~~~:~~s de meest relevante argumenten.

6
i~RGUMENTEN EN CONTRA-ARGUMENTEN: EEN RECONSTRUCTIE

Met wat voor type discussie hebben we hier van doen? Is er sprake van een
meningsconflict? Is het doel om dat conflict met redelijke argumenten tot een
oplossing te brengen? Of zijn er bepaalde politieke belangen in het geding die
zo'n oplossing verhinderen?

Om enige helderheid terzake te krijgen moeten we volgens Krabbe (1993, p.
89) antwoorden op de volgende vragen zien te vinden:
1. waar gaat het debat over;
2. welke positie neemt een ieder van de deelnemers in bij elk discussie-

onderwerp;
3. welk argument brengt iedere deelnemer naar voren ter verdediging van de

ingenomen positie;
4. in welke mate reageren de deelnemers kritisch op elkaars beweringen en

argumenten?
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Waar gaat het debat over? In feite handelt het debat over de vraag wie bevoegd
is om te beslissen of een individueel persoon, in casu een professor, zich lid mag
noemen van de partij: de persoon in kwestie of de partij?. Dit noem ík, mèt de
school van Naess, de discussie-these ( n.

Op meta-niveau speelt echter voor Lenin ook de vraag mee of zich in de
formuleringen van Martov en Axelrod 'hun onbestendigheid, wankelmoedigheid
en politieke vaagheid....hun afdwalen naar het Jauresisme en anarchisme'
afspiegelde; dan wel of zich in Lenins eigen formuleringen'een valse, bureaucra-
tische, formalistische, droogstoppelachtige, niet-sociaal-democratische opvatting
van centralisme' afspiegelde (ESV, p. 43).

Volgens Lenin kan men de argumenten voor en tegen alleen dan inhoudelijk
toetsen, als men de vraagstelling opportunisme en anarchie of bureaucratisme
en formalisme voor ogen houdt.

Het ís van belang op te merken dat Lenin deze conditio sine qua non meteen
aan het begin van zijn weergave van het debat over de eerste paragraaf van het
statuut plaatst. Daarmee lijkt het debat een specifíek ad hominem karakter te
krijgen en daarover zal ik in de evaluatie van het debat uitgebreid te spreken
komen.

We hebben nu gezien dat er een discussie-onderwerp is waarover de partijen
van mening verschillen. Nu moeten we nagaan welke van de partijen een mening
naar voren brengt, die door de andere partij in twijfel wordt getrokken. In L1 stelt
Lenin (L) dat de beslissing bij de partij van georganiseerde sociaal-democraten
moet liggen. Dat is een duidelijke mening die conflicteert met de mening van
Axelrod (A). In A 1 stelt deze dat de partij geen kandidaten mag buitensluiten, juist
omdat zij de partij van de arbeiders-klasse is. De laatste deelzin is dus een reden
(R) waarom de partij geen kandidaten mag buitensluíten (dus: R1A1). Vervolgens
valt Lenin in (L2) deze redengeving aan. Hij voert een aantal contra-argumenten
aan:
R1L2: wat zijn de gronden en de logica waaruit moet blijken dat het onderscheid

tussen lid-zijn-van-de-partij en zich-bij-de-partij-aansluiten overbodig is
wanneer zou gelden dat wij de partij van de klasse zijn? (commentaar: Lenin
doet hier dus de concessie dat `wij de partij van de klasse zijn'; vervolgens
vraagt hij naar de gronden en de logica waaruit zou moeten blijken dat een
onderscheid tussen lid en aansluiting overbodig zijn; volgens Lenin zijn die
gronden en logica er niet en betoogt hij waarom er juist wel een onderscheid
moet worden gemaakt, namelijk in R2L~.

R2L2: er moet een onderscheid bestaan in de afstand van de partij (ten opzichte
van de klasse), omdat er een onderscheid in graad van bewustheid en in
graad van activiteit bestaat.

R3L2: juist omdat wij de partij van de klasse zijn, moet (bijna) de hele klasse
onder de leiding van de partij handelen. (commentaar: uit de concessie leidt
Lenin dus af dat de hele arbeidersklasse onder de leiding van de partij moet
handelen).

R4L2: het zou fantasterij en 'achterhoede-politiek' zijn als men zou menen dat
onder de heerschappij van het kapitalisme (bijna) de hele klasse het niveau
van bewustheid en activiteit kan bereiken waarop de partij staat.
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R5L2: geen verstandige sociaal-democraat heeft er ooit aan getwijfeld, dat onder

het kapitalisme zelfs de vakorganisatie niet in staat is (bijna) de volledige
arbeidersklasse te omvatten.

R6L2: men bedriegt zichzelf als men de ogen sluit voor de geweldige afinetingen
van onze taken (namelijk de steeds bredere lagen tot het niveau van de
voorhoede te verheffen) en deze zou inperken, door het onderscheid te
vergeten tussen de voorhoede en de massa's.

R7L2: men sluit de ogen als men het onderscheid uitwist tussen lid en aansluiting
bij de partij, tussen bewuste, aktieve leden en de helpers.

Lenin voert nog een derde contra-argument aan, gericht tegen de opvatting van
Martov en Axelrod over het lidmaatschap van de partij: L3. Kameraad Axelrod
heeft de grondfout van kameraad Martov evident ad absurdum gevoerd; hij heeft
deze fout zelfs tot een opportunistische theorie verheven...

De redenen voor deze opmerking zijn de volgende: Rll3: in woord verdedigt
de formule van Martov de belangen van de brede lagen van het proletariaat,
maar in feite zal deze formule de belangen van de burgerlijke intelligentsia
dienen. Waarom? R1R1L3: omdat de burgerlijke intelligentsia terugschrikt voor
de proletarische discipline en organisatie. Want, RiR1R1L3: niemand zal durven
te ontkennen dat de intelligentsia als bijzondere laag van de moderne kapitalisti-
sche maatschappij in het algemeen juist wordt gekenmerkt door het individualis-
me en de onbekwaamheid tot discipline en organisatie.

Tot zover de reconstructie. Het behoeft niet te verbazen, dat de meeste
argumentatie bij Lenin voorkomt. Het is immers zijn reactie op Martov en Axelrod
die hij in zijn boek naar voren wenst te brengen. We kunnen nu een overzicht
geven van de argumentatiestructuur van het L en A-deel van het debat, in de
vorm van een boomdiagram13, in figuur 2.1.

L1 is een argument dat de positie van Lenin weergeeft; A1 geeft de positie van
Axelrod weer. L2 en L3 vormen Lenins argumenten gericht tegen de positie (A1)
van Axelrod en diens redengeving (R1A1). De basis-eenheden van analyse zijn
hier de argumentatieve posities van de discussianten binnen het debat, en niet
de propositionele structuren binnen de argumentatie.14

7
DE DIALOGISCHE POSITIES

In figuur 1 komen de dyadische relaties tussen een persoon en diens argumenten
tot uitdrukking. Een methode om ook de relaties van de discussie-deelnemers en

13. Nevenschikkende argumentatie bestaat uit argumenten die elk een ondersteuning
van de these vormen, maar alleen dan een voldoende ondersteuning beogen te
geven wanneer zij tezamen, dus nevenschikkend worden genomen. In onderscheiding
hiervan spreekt men van meervoudige argumentatie wanneer elk van de argumenten
een zelfstandige verdediging van de these oplevert. Zie: Van Eemeren en Groot-
endorst (1992); Snoeck Henkemans (1992).

14. Uiteraard kan het voor een verheldering van de dialogische posities van de
discussianten nodig blijken ook de propositionele structuren in de analyse te betrek-
ken. Dat is dan echter een beslissing die op empirische gronden zaI worden
genomen, en niet een resultaat van een monologisch uitgangspunt.
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RJl
, Ai , Axelrod

i

. . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . .Lenin
L1 t L2 t L3

~ ~
R1L2 t R2L2 t R3L2 t R4L2 t R5L2 t R6L2 t R7L2 R~L~

R11 R1L3 I

R1R~R1L
f - nevenschikkende argumentatie
~ - redengevende argumentatie
r~ - aanvallende argumentatie

figuur 2.1: de argumentatie-structuur

hun argumenten ten opzichte van de these T(gegeven eventuele concessies)
binnen de context van het debat weer te geven, vormt het proponent-opponent
tableau. De hier gebruikte dialoog-tableau methode vormt slechts een gecompri-
meerde versie van het volledige apparaat van Barth en Krabbe (1982). In het
volledige apparaat van de dialoog-logica worden alle mogelijk denkbare compo-
nenten van de zetten van de proponent en opponent in de discussie verdiscon-
teerd. Daarmee vergeleken presenteer ik in de vorm van een feitelijke reconstruc-
tie van Lenins polemiek slechts die componenten, die daadwerkelijk in de zetten
van de discussianten tot uitdrukking komen. Daarom heb ik rekening gehouden
met de omstandigheid dat één van de discussianten, zonder daartoe te zijn uitge-
daagd, dat wil zeggen ongevraagd redenen opgeeft voor zijn of haar pro- of
contra-argument, welke kunnen worden gezien als antwoorden op een
geanticipeerde vraag. De hier gepresenteerde weergave pretendeert dus geen
volledigheid met betrekking tot mogelijke regelsystemen voor dialoog-logica's,
maar hanteert de dialogische opzet slechts als presentatie-wijze van de feitelijke
discussie-zetten in het debat, met de vraag voor ogen: is hier sprake van een
kritische discussie?

Uitgaande van een these T van het debat, maken we onderscheid tussen een
proponent P die de these verdedigt, en een opponent O die de these T enlof een
pro-argument inzake T van de proponent P aanvalt in één of ineer aanvalslijnen.
Wanneer de opponent een keuze heeft met betrekking tot wat hijlzij vervolgens
in de discussie kan gaan doen, spreken we van verschillende aanvalslijnen of
kritieklijnen. Het is mogelijk dat de opponent O één of ineer concessies heeft ge-
daan, die dan door P in zijnlhaar verdediging mogen worden gebruikt om O's
kritiek te pareren, of ter verdediging van de initiële these T. Lukt het de proponent
om de these te verdedigen tegen elke feitelijke aanvalslijn van de opponent dan
heeft P een winststrategie in de betreffende discussie tegen die opponent met die
concessies in relatie tot T.
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Op deze wijze kunnen de dialogische posities van de argumenten van de dis-

cussie-deelnemers worden weergegeven. Hieronder volgt zo'n weergave. Daarin
neemt Lenin in retatie tot de these T de rol van opponent op zich. Zijn argumen-
ten hebben een kritisch-aanvallend karakter m.b.t. de vraag of een individueel
persoon zelf kan beslissen om zich lid te noemen van de sociaal-democratische
partij. Deze vraagstelling heb ik geherformuleerd in de vorm van een these T die
door de proponent Axelrod wordt verdedigd. A1 staat voor het eerste verde-
digende argument van Axelrod proT, R1 A1 staat voor de eerste redengeving pro
A1. L1 staat voor de eerste aanval van Lenin contra A1, R1L2 staat voor de
eerste redengeving pro L2 contra R1A1, etc. Tussen haken staan elliptische
omschrijvingen van de bijbehorende argumentaties in kwestie.

O(pponent): Lenin

Concessie: wij zijn de partij van de
arbeidersklasse

P(roponent): Axelrod

These T.~ een individueel persoon is
zelf bevoegd zich al dan niet lid te
noemen van de partij

A1: (geen kandidaten buitensluiten)

L1: contra A1 (de partij moet beslis-
sen)

L2: contra R1A1 (R1L2: uit de con-
cessie volgt niet.dat een onderscheid
tussen lid van en aansluiten bij de
partij overbodig is)

R2L2: Contra R2A1 (onderscheid in
afstand t.o.v. partij omdat er een
onderscheid in graad van bewust-
heid en in activiteit bestaat)

R3L2: idem (uit de concessie volgt
dat de hele arbeidersklasse o.l.v. de
partij moet handelen)

R4L2: idem (fantasterij en 'achter-
hoede' politiek ...)

R5L2: idem (geen verstandige soci-
aaldemocraat ...)

R6L2: idem (men bedriegt zichzelf
...)

R7L2: idem (men sluit de ogen ...)

R1A1: de concessie (wij zijn de partij
van de arbeidersklasse)

R2A1 ( uit de concessie volgt dat wij
geen kandidaten mogen uitsluiten)
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L3: contra R2A1 (grondfout ad ab-
surdum)

R1L3 Um RiR1R113

Figuur 2.2 De dialogische posities in het debat.

L1-L3 - aanvalszetten van Lenin
RiLx - redengevende argumenten i voor aanvalszet x van Lenin
A 1 - verdedigingszet van Axelrod
RjAy - redengevende argumenten j voor verdedigingszet y van Axelrod

Deze expliciete weergave van een proponent-opponent distributie van de
argumentatie in het debat schept duidelijkheid inzake de vraag of we hier te
maken hebben met een onderdeel van een kritische discussie of niet. Uit de
tableau blijkt dat er wel degelijk sprake is van een dialogisch-dialectische
wisselwerking tussen de deelnemers: de redenen voor O's standpunten vormen
tegelijk een kritische reactie op een bepaald P-argument ( zie de tableau). Ook
reageert P in R1 A1 met een verdediging door middel van een beroep op de
concessie: hij tracht te laten zien dat A1 niet onverenigbaar is met O's concessie.
De partijen verschillen echter van mening inzake de vraag welke implicaties men
aan deze concessie mag verbinden.

Geen van beide partijen ontwikkelt een winststrategie in het debat. Lenin's
oppositie - de verzameling van zijn aanvalszetten L1 Um L3 - kan niet worden
beschreven als een overtuigende weerlegging van de these en de pro-argu-
menten van de proponent. De proponent slaagt er niet in R1A1 aanvaardbaar te
maken: in L2 betwijfelt Lenin de bewijskracht van R1A1 inzake het logische
verband tussen A1 en de concessie. De proponent toont ook niet aan dat er een
inconsistentie zou zijn tussen de concessie en één of ineer van de contra-
argumenten van de opponent. In het debat kan geen van de partijen op
overtuigende wijze aantonen welke intersubjectief aanvaardbare gevolgen aan de
concessie moeten worden verbonden.

Daar geen van de partijen vooralsnog een winstpositie inneemt, lijkt het nuttig,
in de volgende paragraaf tegen de achtergrond van de bovenstaande (dialogi-
sche) reconstructie, een inhoudelijke analyse te presenteren van de posities van
de deelnemers en de argumenten pro en contra.

8
ANALYSE VAN HET DEBAT

Opvallend is, dat in zo'n relatief kort fragment van discussie al tamelijk veel
redeneer-materiaal op tafel komt. Er is een stelling T, er zijn twee verschillende
posities die de deelnemers aan het debat innemen, er zijn argumenten en tegen-
argumenten, en er zijn ondersteunende en aanvallende argumenten. We hebben
hier kennelijk te maken met een fragment uit een kritische discussie over de
vraag of iemand zelf kan beslissen om lid te worden van de RSDAP of niet. Deze
discussie is van belang vanwege de volgende overwegingen:



42
1. welke structuur moet de partij hebben: gecentraliseerd of open;
2. welke gevaren kunnen de sociaal-democratie beschadigen: opportunisme en

anarchie of bureaucratie, centralisme en formalisme;
3. welke positie spiegelt zich af in de formuleringen van de deelnemers aan het

debat: hoe moet deze positie worden gekwalificeerd (politieke vaagheid,
formalistisch, centralistisch, onbestendig, anarchistisch, opportunistisch, etc.)?

Volgens Lenin nemen Axelrod c.s. een opportunistische en anarchistische positie
in doordat hun formulering van het lidmaatschap de partij uitlevert aan de
grilligheden van de intelligentsia. Axelrod c.s. vinden Lenins opvattingen echter
centralistisch en bureaucratisch omdat de partij dan het alleenrecht heeft om te
beslissen wie haar leden zijn en wie niet.

In de confrontatie tussen Axelrod c.s. en Lenin blijkt het meningsverschil met
name neer te komen op het volgende: Axelrod vindt dat mensen die zich bij de
partij aansluiten het recht moeten hebben partij-lid te worden en dat zij zelf
mogen uitmaken óf ze dat ook doen. Zijn motivering voor deze opvatting is, dat
de partij een partij is (naast andere, mogelijke partijen), die de belangen van de
arbeidersbeweging vertegenwoordigt. Lenin is van mening dat een strikt
onderscheid moet worden getrokken tussen hen die partij-lid zijn en hen die de
partij steunen. De partij maakt uit of iemand in aanmerking komt om als partij-lid
te worden opgenomen. Zijn motivering voor deze stellingname is dat de partij de
hoogste graad van bewustheid heeft, waaruit als taak voortvloeit dat ze de steeds
bredere lagen van de arbeidersbeweging tot dit niveau van bewustheid dient te
verheffen. Hieruit volgt dat de partij kennelijk niet de rechtstreekse vertegenwoor-
diger is van de belangen van de arbeidersbeweging, maar veeleer van de soci-
aal-democratische leer waaraan die hoogste graad van bewustheid in eerste
instantie te danken is. De belangen van de arbeidersbeweging worden
geconceptualiseerd in termen van deze leer. Lenin tracht aan te geven dat de
opvattingen van Axelrod c.s. niets anders impliceren dan'het binnenbrengen van
de desorganiserende idee van de vermenging van klasse en partij' (ESV, p. 50).
Hij stelt daar tegenover het onderscheid in graad van bewustheid dat hij verbindt
met het onderscheid in graad van distantie ten opzichte van de partij. Wat
bedoelt Lenin met deze gegradeerde distincties? Zelf geeft hij geen expliciete
descriptieve of prescriptieve definitie, zodat we alleen op het tekstverband kunnen
afgaan. Daaruit blijkt dat Lenins onderscheid in graad van bewustheid moet
worden opgevat als graden van doctrinaire bewustheid die door hem verbonden
worden met graden van politieke distantie.15 Deze stelling komt mijns inziens
overeen met Lenins idee van de hiërarchisering van de partij: 'onze partij moet
een hiërarchie zijn niet alleen van de organisaties van de revolutionairen maar
ook van de massa van de arbeidersorganisaties...' (ESV, p. 54).

Dit idee van hiërarchisering van de partij plus de opvatting dat de partij de
klasse moet leiden, impliceert dat de partij wel machtsinvloed heeft op de klasse
maar niet andersom. Dat wil zeggen: de machtsinvloedrelatie is transitief en

15. In de Engelse vertaling van Lenins ESV wordt de zinswending 'een onderscheid in
graad van bewustheid en activiteit' adequater weergegeven als 'differences in degree
of consciousness and degree of activity'. In 7.4. ga ik uitvoerig in op de betekenis van
deze gegradeerde distincties in Lenins voorstellingswereld.
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asymmetrisch, zowel binnen de partij (van de top naar beneden) als tussen de
partij en de klasse.1e

Tot zover de posities die de deelnemers aan het debat innemen en de
argumenten die aan die posities gelieerd zijn. Maar reageren de deelnemers ook
kritisch op elkaars opvattingen? In R1 L2 betwijfelt Lenin de gronden en de logica
van de opvatting van Axelrod c.s. In de rest van zijn betoog bekritiseert Lenin de
argumenten van Axelrod c.s. Er is dus duidelijk sprake van een kritische reactie
van de kant van Lenin. In feite komt de redengeving van Lenins eigen gezichts-
punten voort uit een kritiek op de opvattingen van Axelrod c.s.

Een laatste punt dat nu moet worden besproken, is de vraag of er dialectísche
verschuívingen tussen de diverse discussie-typen aanwezig zijn en of die
verschuivingen tot drogredenen aanleiding geven.

9
DIALECTISCHE VERSCHUIVINGEN. DROGREDENEN

Men kan constateren dat er in dit debat op twee niveaus wordt gedebatteerd:
allereerst op het niveau tussen de deelnemers zelf, maar daarnaast ook op het
niveau tussen Lenin en zijn publiek.

Niet alleen levert Lenin kritiek op de opvatting van Axelrod c.s., ook wenst hij
de lezer duidelijk te maken dat deze het debat moet beoordelen vanuit de vraag:
opportunisme en anarchisme (van Axelrod c.s.) of bureaucratisme en formalisme
(van Lenin):

- zo luidt de vraag nu, nadat het kleine meningsverschil een groot menings-
verschil is geworden. En wij moeten juist deze vraagstelling, die ons allen
door de gebeurtenissen is opgedrongen, voor ogen houden, als wij de
argumenten voor en tegen mijn formulering inhoudelijk willen toetsen. (ESV,
p. 43).

Lenin presenteert dít dichotomische beoordelingsschema voorafgaand aan zijn
analyse van het debat. Maar waarom juist dit apriori-schema voorgelegd en niet
een ander schema, wellicht een schema dat gevormd wordt nadatde argumenten
inhoudelijk zijn getoetst?

Als men de verzameling van dialectische verschuivingen uitbreidt met de
polemische zetten van Lenin, leidt dit gepresenteerde schema ertoe dat het debat
een ad hominem karakter krijgt. Immers, door dit schema als cognitieve bril te
hanteren bij de inhoudelijke toetsing van de argumenten, wordt duidelijk dat het
conflict tussen de deelnemers in volle omgang staande blijft en pertinent niet tot
een oplossing leidt. Lenin schrijft aan het einde van zijn analyse van de debatten
van het congres dan ook:

Als we een algemene blik op de ontwikkeling van de crisis in onze partij
werpen, zien we gemakkelijk, dat de essentiële samenstelling van de twee

16. Pomper (1990, pp. 74-75) is van opvatting dat Lenin met zijn blauwdruk voor een
revolutionaire organisatie de basis legt voor een dictatuur van een enkele persoon en
dat zijn organisatie-opvatting tendeert naar een hiërarchische commando-structuur.
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strijdende partijen de hele tijd door op kleine uitzonderingen na gelijk bleef.
Het was een strijd tussen de revolutionaire en de opportunistische vleugel
van onze partij. (ESV, p. 106).

Maar dit impliceert dan, dat wat iemand ook heeft beweerd, hij hetzij een
opportunist, hetzij.een revolutionair kan zijn, en niets anders. Dit heeft als gevolg
dat iemands argumenten worden beoordeeld naar de herkomst van de positie die
de deelnemer aan de discussie inneemt: iemand komt uit het opportunistische
kamp of uit het revolutionaire kamp.

Het soort adhominem dat hier aan de orde is, kan men als het 'kijken naar de
bron' aanduiden, d.w.z. als het toeschrijven van een opinie aan de groep waar
de proponent vandaan komt.

Ook in het debat zelf vinden we een aantal drogredeneringen.
Het debat is een gemengd type dialoog, waarvan de kritische discussie slechts

een onderdeel is." Zodra er een drogredenering in het debat voorkomt, is dit
vaak een indicatie dat een verschuiving heeft plaatsgehad in de richting van een
ander type discussie (bijvoorbeeld: eristiek, informatie-zoeken, onderhandelen)
(zie: Walton, 1992; Krabbe, 1993).1e

Hieronder volgt een lijst met daarin de passage waarin de drogreden plaats-
vindt, een label voor het soort drogredenering (naar Van Eemeren en Grooten-
dorst (1986)), en de richting van de dialectische verschuiving (naar Krabbe
(1993)).

R2L2 (er moet een onderscheid in afstand van de partij bestaan, omdat er een
onderscheid in graad van bewustheid en in activiteit bestaat)

verkeerde redengeving. juist omdat er een onderscheid in graad van bewustheid
en activiteit bestaat, zou de afstand tussen partij en klasse moeten worden
opgeheven, opdat de klasse een hogere graad van bewustheid en activiteit
ontwikkelt.

eristiek. het meningsconflict wordt aangegrepen om in te spelen op aanvaarding
van Lenins onderscheid, waar zo'n onderscheid nog niet succesvol is
verdedigd.

R4L2 (het zou fantasterij en 'achterhoede politiek' zijn...)
ad consequentiam: het afwijzen van het standpunt van de opponent op grond van

ongewenste gevolgen.
negotiation: Uitgaande van het conflict wordt een beroep gedaan op medewerking

om tot een overeenkomst te komen.

17. Zie voor een uiteenzetting van de relaties tussen gemengde discussie en dialec-
tische verschuivingen, Walton (1992, pp. 138 e.v.).

18. Walton (1992) wijst erop dat het een pragmatische kwestie van de specifieke context
van discussie is om te bepalen of er een verschuiving heeft plaatsgevonden. De dis-
cussie-context is van groot belang bij het bepalen van dialectische verschuivingen.
Als de oorspronkelijke context een kritische discussie was, maar de dialectische
verschuiving heimelijk, eenzijdig, zonder intersubjectieve consensus, in de richting van
een ander soort discussie voert, verandert ook de doelstelling van de bijbehorende
discussie en daarmee de legitimiteit van de aangevoerde argumentatie. De observator
moet dus steeds een scherp oog hebben voor de textuele en de contextuele evidentie
van het type discussie, de argumentatie, en de dialectische verschuivingen.
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R5L2 (geen verstandige sociaal-democraat...)
ad verecundiam: wie, in Lenins partij, zou niet een verstandige sociaal-democraat

willen zijn?
eristiek. inspelen op autoriteitsgevoelens.

R6L2 (men bedriegt zichzelf als men de ogen sluit...)
ad baculum: of inen zichzelf bedriegt en de ogen sluit voor de geweldige

afinetingen van de taken, hangt mede af van het beleid dat de partij zal
volgen. Van deze partij maakt Lenin zelf deel uit.

negotiation: een beroep doen op samenwerking om een overeenkomst te

forceren, op straffe van het frustreren van de geweldige afinetingen van de
taken van de partij.

R7L2 (men sluit de ogen...onderscheid uitwist tussen lid en aansluiting...bewuste,
aktieve leden en helpers)

vals onderscheid: het is niet duidelijk waarom een partij-lid ook niet een helper
kan zijn, of iemand die zich aansluit ook niet bewust en actief kan zijn.

eristiek inspelen op een provisionele geestesstemming in de relatie tot het
lezerspubliek.

L3 (grondfout...evident ad absurdum....tot opportunistische theorie verheven)
ad hominem (direct): in twijfel trekken van de kennis van zaken van de

tegenpartij; in dit geval is het toeschrijven van een ad absurdum aan de
tegenpartij een drogreden, omdat de redengeving ervoor (in R1 L3-R1 R1 R1 L3)
zelf drogredeneringen zijn (zie hieronder).

eristiek. zonder steekhoudende argumentatie de tegenpartij in een bepaalde hoek
zetten (opportunist).

R1L3 (...in feite zal deze formule de belangen van de intelligentsia dienen)
ad consequentiam: het afwijzen van een formulering op grond van ongewenste

gevolgen.
negotiation: vanuit een belangenconflict is het doel tot een overeenkomst te
komen tot samenwerking.

R1R1R1L3 (niemand zal durven te ontkennen dat...)
ad verecundiam: wie zal durven te ontkennen wat Lenin hier beweert?
eristiek. inspelen op pathos bij het lezerspubliek.

Acht soorten drogredeneringen zijn hier vermeld, die de kritische discussie
verduisteren in die zin, dat een eventuele oplossing van het meningsverschil
wordt geblokkeerd. Maar we zien ook dat eristiek in de discussie-bijdrage van

Lenin een hoofdról speelt. Er is voor Lenin dan ook veel aan gelegen instemming
van het lezerspubliek te krijgen inzake zijn opvatting van een sterke unitaire
gecentraliseerde partij; elke vermeende poging om die opvatting in gevaar te
brengen beoogt hij te ontmantelen. Daarbij wijst Lenin graag naar ongewenste
gevolgen van de opvattingen van zijn tegenstander (ad consequentiam), op het
gevaar voor de partij (ad baculum), en op het gevaar van kortzichtigheid bij het
publiek (de ogen sluiten, verstandige sociaal-democraat, zichzelf bedriegen: ad
verecundiam).

Dat de redengeving en het maken van een succesvol verdedigd onderscheid
minder geslaagd uit de verf komt, heeft waarschijnlijk als reden dat Lenin hier niet
primair een theorie opzet (zoals dat wel het geval was in zijn Wat te doen~,
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maar dat hij primair de gezichtspunten van zijn tegenstanders onderuit tracht te
halen.

Tenslotte zien wij ook eenmaal een ad hominem aanval (opportunisme).

10
CONCLUSIES

Concluderend kan worden gesteld, dat het debat een duidelijk onderwerp had,
dat de posities van de deelnemers helder waren, dat Lenin hier zijn standpunten
naar voren bracht in de context van een kritiek op de standpunten van zijn
opponenten en dat er dialectische zetten en verschuivingen in het debat
optraden. Er werd niet gekomen tot een oplossing van het meningsverschil
binnen het debat met de opponent, maar wel gestreefd naar het verkrijgen van
instemming van hét publiek hetgeen in een politiek geladen context te verwach-
ten was.

In dit hoofdstuk bleek dat Lenin het oneens is met de stelling van Axelrod, dat
een individueel persoon zelf bevoegd is te beslissen wel of niet lid van de partij
te worden. Lenin stelt daarentegen dat juist omdat er verschillen in graad van be-
wustzijn en van aktiviteit bestaan tussen partij en klasse, er ook verschillen
moeten bestaan in de afstand van de klasse ten opzichte van de partij. De partij
als voorhoede mag men dan ook niet verwisselen met de hele klasse. De klasse
moet onder de leiding van de partij handelen, maar zij kan nooit in staat zijn het
niveau van bewustheid te bereiken waarop de partij als voorhoede staat. Juist
vanwege deze verschillen in graad van bewustheid en aktiviteit moet er volgens
Lenin ook een onderscheid zijn tussen hen die lid zijn van de partij en hen die
zich bij haar aansluiten, dat wil zeggen een onderscheid tussen de bewuste en
aktieve leden en de helpers.

Indien Lenin meent dat er verschillen in graad van doctrinaire bewustheid en
verschillen in graad van politieke distantie moeten zijn tussen partij en klasse,
hoe moet dan het principe van 'bewustzijn' worden overgebracht naar de massa?
Welke taken moet de partij hierbij vervullen? Hoe zit het met de mogelijkheid tot
inspraak en kritiek vanuit de klasse naar de partij toe? Binnen de context van
deze vraagstukkeh behandel ik in het volgende hoofdstuk de polemiek die Lenin
voert tegen Bernstein en tegen de Rabotsjeje Djelo.



HOOFDSTUK 3

De Taken van de Partij
Vrijheid van Kritiek?

Kirill Novikov told us to draft a`convincing and solid explanation' of the
decision [to violate the informal moratorium on nuclear testing that we and
the Americans had observed since 1959]. `But it's idiotic', I protested. `It can't
be justified. The whole world will condemn us for doing this. It'll look as if we
don't give a damn about the facts, as if the whole thing was just a charade
on our part, and some of us do give a damn. I can't invent arguments for the
indefensible'. 'Arkady, Arkady', Novikov interrupted sharply, 'no one is asking
your opinion. This is an instruction. The decision has been taken. And that
means it's justified. You find the justifications. Blame the French. They're
America's NATO allies, and they've been testing despite the moratorium.
We've been forced by this decision by the military preparations of the West.
You known what to say. Just get to work and shut up.
Arkady Shevchenko, adviseur van Gromyko en onder-secretaris-generaal
van de V.N., 1985, pp. 147-148

1
INLEIDING

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, luidt: is het door Bernstein c.s.
verdedigde beginsel van vrijheid van kritiek op de uitgangspunten van het
Marxisme verenigbaar met Lenins opvattingen van de taken van een revolutio-
naire eenheidspartij?

Ik begin met een beknopte beschrijving van de thematiek en politieke context
tegen de achtergrond van de discussies die naar aanleiding van deze vraag
plaatsvonden voor, tijdens en vlak na het tweede congres van de RSDAP.
Daarna volgt een gecondenseerde beschrijving van de argumenten in het debat
tussen Lenin en Bernstein en Lenin en de Rabotsjeje Djelo (- de Arbeiderszaak).
Dan volgt een weergave van de structuur van de argumentatie, een proponent-
opponent overzicht en een analyse van de aangevoerde argumenten. Daarbij
komen ook eventueel voorkomende drogredenen aan bod. Dit hoofdstuk sluit ik
af inet een evaluatie van de aangevoerde argumenten.

2
ÍHEMATIEK EN POLITIEKE CONTEXT

Op welke wijze moet het príncipe van 'bewustzijn' op de arbeidersmassa worden
overgebracht? Hoe zou de elementaire arbeidersbeweging moeten worden
geïmpregneerd met het principe van bewustzijn? Deze vragen hielden Lenin
bezig in zijn theorie van politieke organisatie.

In Wat te doen? (WTD) schrijft Lenin daarover het volgende:
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Het bewustzijn van de arbeidersklasse kan geen waarachtig polítiek
bewustzijn zijn, indien de arbeiders niet hebben geleerd, op ieder en elk
geval van willekeur en onderdrukking, gewelddadigheid en misbruik te
reageren, onverschillig welke klassen deze gevallen ook mogen betreffen; -
en daarbij moeten zij juist van sociaal-democratisch, en niet vanuit enigerlei

ander standpunt reageren. Het bewustzijn van de arbeidersmassa's kan
geen waarachtig klassebewustzijn zijn, indien de arbeiders niet van concrete
en bovendien in ieder geval actuele politieke feiten en gebeurtenissen zullen
leren, iedere van de andere klassen der maatschappij in alle verschij-
ningsvormen van haar intellectueel, moreel en politiek leven gade te slaan,
indien zij niet zullen leren, de materialistische analyse en materialistische
beoordeling van alle zijden van de werkzaamheid en het leven van alle
klassen, lagen en groepen van de bevolking in de praktijk toe te passen. Wie
de aandacht, de opmerkingsgave en het bewustzijn van de arbeidersklasse
uitsluitend of zelfs overwegend op haar zelf richt, - die is geen sociaal-
democraat, want de zelfkennis van de arbeidersklasse is onafscheidelijk
verbonden met de volledige helderheid, niet slechts van de theoreti-
sche...zelfs beter gezegd: niet zo zeer van de theoretische, als van de aan
de hand der ervaring van het politieke leven uitgewerkte voorstellingen van
de onderlinge betrekkingen van alle klassen der moderne maatschappij
(ibid., p. 82).

Lenin eindigt deze passage met de woorden: `Deze alzijdige politieke onthullingen
vormen de noodzakelijke en de voomaamste voorwaarden voor het opvoeden
van de massa's tot revolutionaire activiteít' (ibid., p. 83).

Alhoewel we nu de voorwaarden kennen, waaronder van een politiek bewust-
zijn van de arbeidersklasse sprake is, weten we nog niet hoe dat bewustzijn tot
stand komt. Hierover merkt Lenin het volgende op:

Om de arbeiders politieke kennis bij te brengen, moeten de sociaal-demo-
craten onder alle klassen van de bevolking gaan, moeten zij afdelingen van
hun leger naar alle kanten uitzenden (ibid., p. 94).

Lenin omschrijft 'het ideaal van een sociaal-democraat' alsvolgt:
[Dat is iemand] die iedere kleinigheid weet te benutten om voor de gehele
wereld zijn socialistische overtuiging en zijn democratische eisen uiteen te
zetten, om aan elk en een ieder de wereldhistorische betekenis van de be-
vrijdingsstrijd van het proletariaat duidelijk te maken (ibid., p. 95).

Hoe moet de sociaal-democraat dat doen?
'Onder alle klassen van de bevolking gaan' moeten wij en als theoretici en
als propagandisten en als agitatoren en als organisatoren. Dat de theore-
tische arbeid van de sociaal-democraten op de studie van alle bijzonderhe-
den van de sociale en politieke toestand der afzonderlijke klassen moet
gericht zijn, -'dat wordt door niemand in twijfel getrokken (ibid., p. 97).
De hoofdzaak is echter natuurlijk de propaganda en de agitatie onder alle
lagen van de bevolking. (ibid., p. 97)

Lenin herhaalt bij voortduring dit soort uitspraken. Wanneer we bovenstaande
citaten overzien, vallen de volgende punten in het oog: het bewustzijn van de
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arbeidersklasse kan alleen een waarachtig klassebewustzijn' zijn, indíen de
arbeiders2 leren op ieder geval van geweld en onderdrukking, elk politiek feit,
alle verschijningsvormen van alle klassen (dus bijkans alles wat zij om zich heen
zien) te reageren in overeenstemming met de sociaal-democratische leer;
bovendien moeten de arbeiders de materialistische analyse en beoordeling op zo
ongeveer alles toepassen (die analyse en beoordeling ligt dus al als gegeven
klaar). Het valt op hoezeer Lenin in deze en andere passages van zijn boek de
nadruk legt op alle, iedere, elke. Wanneer de arbeidersklasse volgens boven-
staande richtlijnen te werk gaat verwerft zij tevens zelfkennis. Om zelfkennis te
verkrijgen hoeft de arbeidersklasse dus niet buiten het kader te treden zoals
boven gegeven is; het is de taak van de sociaal-democraten om deze politieke
kennis op de arbeiders over te brengen. Als geijkte middelen voor het over-
brengen van politiek bewustzijn en kennis noemt Lenin: theorie, propaganda,
agitatie en organisatie.3 Voorts moet de sociaal-democratische aandacht erop
gericht zijn om in de kleinste details de werkzaamheid van alle klassen te
ontdekken.

3
DE TAAK: ONDERWERPEN VAN DE ARBEIDERSMASSA AAN DE IDEOLOGIE

Zoals uit bovenstaande bespreking blijkt, had Lenin reeds in de periode 1902-
1904 zijn organisatietheorie geconcipieerd. Uitgaande van de idee dat 'het
proletariaat geen ander wapen in de strijd om de macht heeft dan de organisatie'
(ESV, p. 110), heeft hij een opvatting van politieke organisatie uitgewerkt die
verstrekkende gevolgen zou hebben in de daarop volgende decennia. Lenin heeft
zijn organisatietheorie nooit op kernpunten gereviseerd.`

1. Volgens Meyer (1957, p.29) is de term `klassebewustzijn' een verkeerde vertaling van
Lenins oorspronkelijke tekst. Lenin gebruikte alleen het woord 'bewustzijn': soznanie
of soznatel'nost. Hij had daarvoor goede redenen, want, anders dan Manc,
beschouwde hij het bereiken van bewustzijn niet als iets, wat aan de spontane ont-
wikkeling van de arbeidersklasse zelf kon worden overgelaten.

2. Dat Lenin hier de term 'de arbeiders' gebruikt, en niet 'arbeidersklasse' heeft als
reden, dat wij in het algemeen niet zeggen dat een arbeidersklasse iets leert, maar
dat (groepen van) individuen iets leren.

3. Schapiro (1972, p. 54) heeft er op gewezen dat de term 'propaganda' hier geen
massa-connotatie heeft, maar betrekking heeft op de opvoeding van een kleine
minderheid om aan deze groep het hele ideeënsysteem dat de correcte revolutionaire
doctrine omspant, te onthullen. Zodra het gaat om het indoctrineren van een grote
massa mensen met één, bij voorkeur eenvoudig, idee, wordt sinds Plekhanov en
Lenin de term 'agitatie' gebruikt. 'Agitprop' is de term die in de voormalige Sovjet Unie
werd gebruikt ter beschrijving van de algemene activiteit van de communistische partij
in alle sferen van opvoeding: agitatie en propaganda.

4. Volgens Keep (1967, p. 149) werd Lenin na 1905 ietwat flexibeler in zijn opvatting
inzake het partijmodel dat hij voorstond. Dit betekent echter niet dat hij het centrale
kenmerk ervan relativeerde: de partij was en bleef de draagster van het (revolutionai-
re) bewustzijn dat op de arbeidersmassa van buitenaf moest worden overgebracht.
Lenins meer flexibele opstelling had veeleer een tactisch-politieke reden. Het toelaten
van 'open' organisaties diende een nuttig doel als medium voor de mobilisatie van de



50
Nu zou men kunnen menen dat het uitgangspunt van zijn organisatietheorie

is, om de arbeidersklasse bij te staan in het verwerkelijken van hun economische
belangen, iets wat de arbeidersklasse bij gebrek aan eigen know how niet lukt.

Maar de zaken staan er toch anders voor. Lenin legt uit:
[het gaat hier om het denkbeeld] dat men het politieke bewustzijn van de
arbeiders van binnen uit zou kunnen ontwikkelen, als-het-ware vanuit hun
economische strijd, d.w.z. alleen (of zij het ook in hoofdzaak) van deze strijd
uitgaande, zich alleen (of zij het ook in hoofdzaak) op de grondslag van deze
strijd stellende. Deze opvatting is radicaal verkeerd... Politiek klassebewust-
zijn kan de arbeiders slechts van buiten-af worden bijgebracht, dat wil
zeggen, buiten de economische strijd, buíten de sfeer van de betrekkingen
tussen de arbeiders en de ondernemers. (WTD, p. 93).5

Het gaat volgens Lenin dus om iets geheel anders dan het realiseren van
economische belangen. De taak die Lenin voor de sociaal-democratische politiek
zag weggelegd komt duidelijk naar voren in het volgende citaat:

Kan er van een zelfstandige, door de arbeidersmassa's zelf in de loop van
de beweging uitgewerkte ideologie geen sprake zijn, dan staat de kwestie
slechts zo: burgerlijke of socialistische ideologie. Een tussenweg bestaat hier
niet (want een `derde' ideologie heeft de mensheid niet uitgewerkt en in het
algemeen kan er ook in een maatschappij, die door klassen-tegenstellingen
uit elkaar wordt gescheurd, geen buiten of boven de klassen staande
ideologie bestaan). Daarom betekent elk naar beneden halen van de
socialistische ideologie, elkzich daarvan verwijderen, tevens een versterking
van de burgerlijke ideologie. Men praat van elementaire beweging. Maar de
elementaire ontwikkeling van de arbeidersbeweging leidt juist tot haar
ondervverping aan de burgerlijke ideologie...
Daarom bestaat onze taak, de taak van de sociaal-democratie, in de strijd
tegen de beperktheid van de elementaire beweging, ze bestaat daarin, de
arbeidersbeweging af te brengen van dit elementaire streven van het trade-
unionisme, zich onder de vleugels van de bourgeoisie te begeven, en in het
aantrekken van de arbeidersbeweging tot de revolutionaire sociaal-demo-
cratie. (WTD, p. 51).

De taak die Lenin voor de sociaal-democratische politiek reserveert, is dus een
geheel andere dan men zou verwachten op grond van de leer die hij aanhangt.
Het is een louter politiek-strategische taakstelling die erin bestaat de arbeiders-
beweging af te brengen van het geloof dat ze op eigen kracht onder de repressie
uitkomt. De vraag hoe Lenin dit wil realiseren kwam reeds in de vorige paragraaf
aan de orde.

publieke opinie. Ook Service (1985, p. 8) meent dat Lenins beginselvastheid hem
niettemin voldoende ruimte liet voor het behendig inspelen op concrete problemen en
omstandigheden. Vgl. ook Pomper (1990, p. 76), die stelt dat Lenin zijn essentiële
benadering in deze nooit veranderde.

5. Deze opvatting heeft Lenin volgens Schapiro (1972, p. 72-73) aan Kautsky
(1901I1902) ontleend, wiens denkbeelden over revolutie en socialisme overigens in
veel opzichten verschilden van die van Lenin.
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De arbeidersbeweging kan volgens hem alleen dan tot politieke macht
geraken, indien zij haar handelen ondergeschikt maakt aan de sociaal-demo-
cratische leer:

Indien slechts deze theorie zelf niet voor de elementaire beweging capitu-
leert, - indien zij stechts de elementaire beweging aan zich ondergeschikt
maakt. (WTD, p. 53)s

Aan de hand van een groot aantal citaten van Lenin heb ik tot nu toe getracht
duidelijk te maken, dat Lenin zich met name van andere theoretici onderscheidt
door het feit, dat hij een organisatietheorie heeft ontwikkeld - die in latere jaren
het predikaat 'objectief waar' zou krijgen - met behulp waarvan de samenleving
getransformeerd moest worden.

Lenin baseert zijn organisatietheorie op wat hij noemt de socialistische
ideologie. Wat hij daaronder verstaat is niet geheel duidelijk, want in dezelfde
context waarin hij die uitdrukking gebruikt, ontbreekt een definitorische bepaling.
Wel is volstrekt duidelijk dat hij slechts twee, elkaar uitsluitende en tezamen
uitputtende ideologieën erkent: een burgerlijke en een socialistische.' Een ieder
die zich verwijdert van de laatste versterkt ex hypofhesi de eerste en vice versa.

Welke rol speelt de arbeider in deze voorstellingswereld? Kan een arbeider
vrijelijk kritiek uiten op de sociaal-democratische ideologie en organisatie-
opvatting van Lenin? Of is vrijheid van kritiek om bepaalde redenen niet mogelijk,
noodzakelijk, of wenselijk? Over deze materie gaat de polemiek die Lenin met
Bernstein en met Rabotsjeje Djelo voerde. In de volgende paragraaf geef ik een
reconstructie en analyse van deze polemiek.e

6. Schapiro (1972, p. 59) wijst erop dat Lenins conceptie van de partij als élite die de
arbeidersbeweging moet leiden en haar moet beschermen tegen de burgerlijke
ideologie, niet alleen een innovatie was in de marxistische traditie. Het was ook een
innovatie in de geschiedenis van politieke instituties. Lenins partijmodel werd
ontworpen om uiteindelijk de werkelijke macht te vormen achter de farade van
regerende organen: sovjets, vakbonden, rechtbanken, commissariaten, zelfs eenhe-
den en afdelingen van het leger.

7. Schapiro (1972, p. 47) benadrukt dat Lenin een geheel nieuwe dimensie aan het
begrip ideologie heeft toegevoegd in zijn boek Wat te Doen?. Lenin meent dat er
slechts twee elkaar uitsluitende vormen van ideologie zijn, een burgerlijke en een
socialistische ideologie. Want elke ideologie is het produkt van klassebelangen.
Daarentegen meende Manc dat het proletariaat, dat aan de macht komt om de
klasseheerschappij af te schaffen, geen ideologie nodig heeft. Lenins revolutionaire
klasse vereist wel een 'socialistische' ideologie; maar hij gaat veel verder dan die
constatering. Wanneer we wachten totdat deze ideolo-gie zich spontaan in de
arbeidersklasse ontwikkelt, zal die beweging volgens Lenin onvermijdelijk aan de
burger-lijke ideologie ondergeschikt worden gemaakt. De enige remedie ligt in het
revolutionaire le'lderschap. De partij moet de arbeiders leiden en de socialistische
ideologie van buitenaf in de arbeidersbeweging inbrengen: `The whole notion that an
ideology has to be, as it were, artificially injected into a class, and then cultivated,
nurtured, and protected, appears for the first time in Lenin' (ibid.).

8. Deze polemiek vormt slechts een onderdeel van Lenins WTD. Zie, voor een overzicht
van de compositie van Lenins gehele boek, Smit (1992, pp. 13-14).
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4

DOGMATISME OF VRIJHEID VAN KRITIEK? LENtN CONTRA BERNSTEIN

`Waarom is voor ons [revolutionaire sociaal-democraten, P.A.S.] een zo
'onschuldige' en 'natuurlijke' leuze als de `vrijheid van kritiek' een waar
krijgssignaal?'

Deze vraag stelt Lenin in het voorvvoord van Wat te doen?. Meteen daarna,
in het eerste hoofdstuk gaat hij uitgebreid in op het thema van de vrijheid van
kritiek in de internationale sociaal-democratische partij (Bernstein), de rol en
betekenis van kritiek in de Russische sociaal-democratie (Rabotsjeje Djelo), en
de betekenis van de theoretische stríjd (Engels). Lenin begint met een polemiek
gericht tegen Bernstein - een Duitse sociaal-democraat, die in de tweede helft
van de jaren 1890 kritiek uitoefende op de fundamentele stellingen van het
Marxisme. Lenin karakteriseert de positie van Bernstein9 alsvolgt:

De sociaal-democratie moest van een partij van de sociale revolutie tot een
democratische partij van de sociale hervormingen worden. Deze politieke eis
heeft Bernstein met een gehele batterij van tamelijk nauw overeenstemmen-
de 'nieuwe' argumenten en beschouwingen omgeven (WTD, pp. 11-12).

9. Bemstein (1850-1932) was een Duitse sociaal-democraat, die reeds vanaf het begin
van zijn werkzaamheden in de Duitse sociaal-democratie, in de tweede helft van de
jaren '90, een openlijke campagne tegen de fundamentele stellingen van het
Mancisme voerde. Bernstein wenste het Marxisme te reviseren vanuit een empirische
invalshoek, die door Lenin als opportunisme werd veroordeeld. Treadgold (1976, p.
116) merkt op: `It was a statement, not of ultimate, rationalist goals, but of the ne-
cessary first steps; not of the end in view, but the direction, which Bemstein had
revised Marxism to emphasize'. In zijn artikelen, later als afzonderlijk boek Die
Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgabe der Sozialdemokratie (1899)
uitgegeven, poogde Bemstein theoretisch de noodzakelijkheid van de samenwerking
van het proletariaat met de bourgeoisie te motiveren en stelde hij de theorie op van
het vreedzame ingroeien van het kapitalisme in het socialisme. Daarbij stelde hij
tevens vraagtekens bij de noodzakelijkheid en de onvermijdelijkheid van de klassen-
strijd van het proletariaat en de onvermijdelijkheid van zijn dictatuur. Het proletariaat
en de bourgeoisie konden zijns inziens samenwerken. Een belangrijk en constant
punt van aandacht in Bemsteins werk was zijn verwerping van de Hegeliaanse
dialectiek. Hij wees op de premature conclusies waartoe Manc en Engels waren
gekomen als gevolg van hun verleiding door de Hegeliaanse dialectiek (Bernstein in
een brief (d.d. 16-12-1927) aan Kautsky). Volgens hem werd het belang van conflict
en macht door de Hegeliaanse dialectiek overtrokken ten koste van de cruciale rol
van het coóperatieve beginset in de sociale orde. Zie, voor een uiteenzetting van
Bernstein gezichtspunten, Fletcher (1987). Bemsteins ontdogmatisering van het
Mancisme, bracht Russell in Roads to Freedom (1933 [1918], p. 45) ertoe op te
merken: 'Bernstein's work, as is common in broad Church writers, consists largely in
showing that the Founders did not hold their doctrines so rigidly as their followers
have done. There is much in the writings of Manc and Engels that cannot be fitted into
the rigid orthodoxy which grew up among their disciples'. Zie ook Lovell, `Marxism and
Revisionism', hoofdstuk 4 van zijn (1984).
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Ik geef een beknopte reconstructie van de argumenten die Bernstein volgens
Lenin heeft gegeven, om vervolgens Lenins polemiek te reconstrueren. Daarna
volgt een analyse van Lenins argumentatie.

De these (Tj luidt alsvolgt: Om zowel in praktisch-organisatorische zaken als
in theoretisch-ideologische kwesties een eenheid in de internationale sociaal-
democratie te krijgen, moet er vrijheid van kritiek binnen de sociaal-democrati-
sche beweging zijn. Dit betekent dat door middel van vrijheid van kritiek
controversen openlijk kunnen worden beargumenteerd en zo mogelijk tot een
oplossing kunnen worden gebracht. Deze these wordt door Bernstein verdedigd
en door Lenin aangevallen.

Allereerst de pro-argumenten, oftewel de redengeving (- R) inzake deze these
van Bernstein (- B).

R18: het is niet mogelijk om de sociaal-democratie op een wetenschappelijke
basis te funderen zonder vrijheid van kritiek;

R2B: het is niet mogelijk om de noodzaak en onvermijdelijkheid van een sociaal-
democratie variuit een materialistische opvatting aan te tonen, zonder vrijheid
van kritiek;

R3B: men zou de vrijheid moeten hebben om het Marxisme van kritiek te
voorzien op de volgende thema's: (a) het vermeende feit van een toenemende
armoede en ellende; (b) het idee van `het einddoel van de socialisme'; (c) het
idee van de dictatuur van het proletariaat; (d) de vermeende antithese tussen
liberalisme en socialisme; (e) de theorie van de klassenstrijd, die niet van
toepassing is op een streng democratische maatschappij die naar de wil van
de meerderheid wordt geregeerd.

Lenin vat deze argumenten samen met de formulering:

De eis van de besliste wending van de revolutionaire sociaal-democratie
naar het burgerlijke sociaal-reformisme werd derhalve begeleid door de niet
minder besliste wending naar de burgerlijke kritiek op alle fundamentele
ideeën van het Mancisme. (WTD, p. 12)

Hoofdletter K staat voor kritiek, L staat voor Lenin en R staat voor de redenge-
ving.

Lenin geeft drie kritische argumenten (L1-L3) met redengeving (R), die ik hier
reconstrueer.

L 1: vrijheid van kritiek in de sociaal-democratie is niets anders dan een nieuwe
variëteit van het opportunisme;

R1L1: verdediging van vrijheid van kritiek leidt tot de vrijheid om de sociaal-
democratie tot een democratische hervormingspartij te doen worden en tot de
vrijheid het socialisme van burgerlijke ideeën en burgerlijke elementen te door-
dringen (en dat is opportunistisch: het brengt de materiële en ideële eenheid
van de partij in gevaar);

R2L 1: wanneer de sociaal-democratie in essentie een eenvoudige hervor-
mingspartij is en de moed moet bezitten om dit openlijk te erkennen, - dan
heeft een socialist niet alleen het recht om in een burgerlijk minísterie zitting
te nemen, maar moet hij er zelfs naar streven (opportunisme);

R3L1: wanneer de democratie in essentie de vernietiging van de klassenheer-
schappij betekent, - waarom zou dan een socialistische minister niet de gehele



54

burgerlijke wereld met redevoeringen over de samenwerking van de klassen
in vervoering brengen en persoonlijk deelnemen aan de begroeting van de
tsaar? (idem);

R1R3L1: de vergoeding voor deze oneindige vernedering en zelfbespuwing van
het socialisme tegenover de gehele wereld, voor het bederven van het
socialistische bewustzijn van de arbeidersmassa...zijn de luidruchtige ontwer-
pen voor armzalige hervormingen...;

L2: in het tegenwoordige gebruik van het woord `vrijheid van kritiek' ligt dezelfde
leugenachtigheid besloten als in 'vrijheid van industrie' en 'vrijheid van arbeid';

R1L2: want onder de vaan van de vrijheid der industrie heeft men de meest
roofgierige oorlogen gevoerd en onder de vaan van de vrijheid van arbeid
heeft men de werkers uitgeplunderd;

R2L2: wanneer men ervan overtuigd is, dat men met het propageren van de
vrijheid van kritiek de wetenschap vooruit heeft gebracht, dan moet men niet
de vrijheid van de nieuwe opvattingen naastde oude eisen, maar het vervan-
gen van de laatsten door de eersten.

L3: degenen die om vrijheid van kritiek roepen, ontnemen de sociaal-democra-
tische partij de vrijheid om de arbeidersmassa op een betere weg te roepen
en bezoedelen het verheven woord vrijheid: ook de sociaal-democratische
partij is vrij te gaan waarheen zij wil (vrij om te strijden tegen het opportunisme
en tegen hen die de opportunistische weg inslaan).

Lenin voegt er nog aan toe, dat het niet verwonderlijk was dat de nieuwe kritische
trend opkwam. Deze trend heeft volgens Lenin een lange voorbereidingstijd
gehad, begeleid door politieke platforms, universiteiten, pamfletten en leerstellige
exercities: de gehele jongere generatie van de beschaafde klassen is tientallen
jaren in deze kritische trend opgevoed. Deze opmerking is dus bedoeld als een
verklaring van het verschijnsel vrijheid van kritiek, en niet zozeer als een kritisch
argument. Vandaar dat ik dit fragment niet opneem in de reconstructie.

In het boomdiagram van figuur 3.1 ziet de argumentatie-structuur er alsvolgt
uit (L staat voor Lenin, B voor Bernstein).

R1B t R2s t R3B (a t~m e) Bernstein

. . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . .

t ~2 f L3

R~~ Lenin
R1 t R2 t R3

~
R1

t - nevenschikkende argumentatie
~ - redengevende argumentatie
r~ - aanvallende argumentatie

figuur 3.1: de argumentatie-structuur
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5
~E DIALOGISCHE POSITIES

Zoals ik in hoofdstuk 2, paragraaf 7 heb uiteengezet, kan een proponent-
opponent model duidelijkheid verschaffen inzake de rollen-distributie met
betrekking tot de argumenten pro en contra de these in het debat. Daarbij
hanteer ik wederom niet het volledige apparaat van de dialoog-logica, maar
gebruik ik dat instrument alleen ter reconstructie van de feitelijke discussie-zetten.
Gegeven de these T van het debat, neemt Bernstein de roi van proponent in,
Lenin de rol van opponent. Bernstein lanceert de these T, en drie redengevende
argumenten R1 tlm R3. Lenin valt vervolgens de these T aan, en wel door middel
van drie kritische argumenten - drie aanvalszetten - L1 tlm L3 met de daarbij
horende redengeving (die met de letter R zijn aangeduid).

Het dialoog-tableau ziet er dan alsvolgt uit:

O(pponent): Lenin

Concessie: Er moet zowel organisa-
torische als ídeologische eenheid in
de partij komen (OIE)-------------------------------------------

P(roponent): Bernstein

These T: er moet vrijheid van kritiek
binnen de SD beweging komen
(VVK)
-------------------------------------------
R1: niet mogelijk SD op weten-
schappelijke basis te funderen zon-
der VVK

R2: niet mogelijk om noodzaak en
onvermijdelijkheid van SD aan te
tonen zonder VVK

R3: vrijheid om het Marxisme te
bekritiseren m.b.t. de thema's a-e

L1: contra T VVK is niets anders dan
een nieuwe variëteit van het oppor-
tunisme
R1L 1: VVK leidt tot democratische
hervormingen en doordringing met
burgerlijke ideeën; dat brengt de
eenheid van de partij in gevaar

R2L1: wanneer SD een hervormings-
partij is, dan heeft een socialist niet
alleen het recht zitting te nemen in
een burgerlijk ministerie maar moet
hij daar ook naar streven



56

R3L 1: wanneer democratie...vernieti-
ging van de klassenheerschappij,
socialistische minister brengt de
gehele burgerlijke wereld in vervoe-
ring met redevoeringen over samen-
werking van de klassen...
R1R3L1: oneindige vernederingen
en zelfbespuwing .., armzalige her-
vormingen...

L2: in het gebruik van het woord
VVK ligt dezelfde leugenachtigheid
besloten als in `vrijheid van industrie'
(VVI) en `vrijheid van arbeid' (VVA)

R1L2: want onder de vaan van VVI
werden de meest roofgierige oorlo-
gen gevoerd en onder het vaan van
VVA heeft men de werkers uitge-
plunderd

R2L2: wanneer men met VVK de
wetenschap vooruit meent te hebben
gebracht, dan moet men de vrijheid
van nieuwe opvattingen niet naast
maar in plaats van de oude eisen
L3: VVK ontneemt de SD de vrijheid
om de arbeidersmassa op een bete-
re weg te roepen (ook de SD is vrij
te gaan waar zij wil, d.w.z. te strijden
tegen het opportunisme)

figuur 3.2: De dialogische posities

In het tableau valt op, dat Lenin geen van de drie pro-argumenten van Bernstein
van kritiek voorziet. Lenins aanvalszetten zijn direct op de these T gericht om de
lezer te laten zien dat deze these tot een aantal ongewenste gevolgen leidt.
Uiteraard heeft Lenin als opponent het recht om zoveel mogelijk contra-
argumenten te lanceren, net zoals de proponent het recht heeft om de initiële
these op elke mogelijke legitieme wijze te verdedigen. De initiële these krijgt door
Lenins aanvallen de status van bevochten these in een keten van contra-
argumenten, waarbij Lenin de pro-argumenten R1 B-R36 van Bernstein vis-à-vis
de these negeert. Daardoor kunnen Lenins contra-argumenten niet worden
beschreven als een resultaat van het soort oppositie dat er in slaagt te laten zien
dat Bernstein, in zijn verdediging van de vrijheid van kritiek, de discussie verliest.
M.a.w., Lenin heeft de doelstelling van zijn polemiek vooralsnog niet kunnen
realiseren. Op grond van de dialogische posities die de discussie-deelnemers in
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de polemiek innemen, presenteer ik in de volgende paragraaf een inhoudelijke
analyse van de pro- en contra-argumenten vis-à-vis de these.

6
ANALYSE VAN HET DEBAT

Bernstein pleit ervoor de meningsverschillen over praktisch-organisatorische en
theoretisch-ideologische kwesties op te lossen door vrijheid van kritiek binnen de
internationale sociaal-democratie. Alleen dan kan men volgens hem de sociaal-
democratie op een wetenschappelijke basis funderen en de noodzaak en
onvermijdelijkheid van het materialistische gezichtspunt aantonen. Dit alles zou
de eenheid van de sociaal-democratische beweging ten goede komen.

Lenin vindt echter dat vrijheid van kritiek die eenheid juist schaadt, omdat het
leidt tot opportunisme: hervormingen (Rlll), samenwerking in een burgerlijk
ministerie (R2L1 en R3L1).

Hij noemt dit vernedering en zelfbespuwing van het socialisme (R1R3L1).
Voorts noemt hij het gebruik van het woord vrijheid door de kritische beweging
leugenachtig (L2'j, omdat het tot dezelfde soort oorlog en plundering zal leiden
als vrijheid op het gebied van industrie en arbeid (R1L~. Lenin beschuldigt
Bernstein c.s. van inconsequentie, omdat ze het kennelijk niet aandurven hun
nieuwe opvattingen in de plaats van de `oude' te stellen (R2L2). Tenslotte meent
Lenin dat degenen die om vrijheid van kritiek roepen, in feite zelf de partij de vrij-
heid ontnemen om de arbeidersmassa op een betere weg te roepen (L~. Dit
alles zal de eenheid van de sociaal-democratie schaden.

We hebben in dit debat te maken met een these die een duidelijk meningsver-
schil oproept tussen de deelnemers.

De argumenten van Lenín wijzen alle op de ongewenste gevolgen van het
toelaten van vrijheid van kritiek: het zal de eenheid van organisatie en ideologie
in gevaar brengen. Lenins positie is ook niet verwonderlijk: Lenin gaat uit van een
onvermijdelijk en essentieel strijdbegrip. Volgens Lenin blijft de essentiële
samenstelling van de twee strijdende kampen de hele tijd door op kleine
uitzonderingen na gelijk: het is een strijd tussen de revolutionaire en de
opportunistische vleugel van de partij. In ESV (pp. 106 e.v.) vergelijkt Lenin deze
strijd met de hegeliaanse dialectiek, en hij voegt er het volgende aan toe:

Elk van deze stadia [van de strijd, P.A.S.] wordt gekenmerkt door een in
wezen verschillende conjunctuur van de strijd en een verschillend direct
aanvalsdoel; elk stadium is zo te zeggen een afzonderlijk gevecht in een
algemene veldtocht

De strijd heeft volgens Lenin een onvermijdelijk en permanent karakter.
Maar waarom neemt Lenin dan toch de moeite om in debat te treden met zijn

tegenstanders? Mijns inziens doet hij dat om het lezerspubliek te laten zien dat
het conflict onvermijdelijk en permanent is. En: als het publiek dat heeft
begrepen, dan zullen ze het met Lenin eens zijn dat vrijheid van kritiek de
eenheid van de partij schaadt.

Hij geeft daarbij allerlei redenen die de argumenten van zijn tegenstanders
onderuit moeten halen en de eenheid van de partij moeten staven. Hoe hij dat
doet bespreek ik in de volgende paragraaf.
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7

DIALECTISCHE VERSCHUIVINGEN. DROGREDENEN

Precies zoals in het debat met Axelrod, hebben we ook in het onderhavige geval
te maken met twee niveaus: het niveau van de argumenten tussen Lenin en
Bernstein, en het niveau van de relatie van Lenin tot zijn publiek. Op dit tweede
niveau poogt Lenin te laten zien waarom de verdedigers van de vrijheíd van
kritiek ongelijk hebben. Namelijk: omdat zij behoren tot het kamp der opportunis-
ten. Ook hier kijkt Lenin weer naar de bron en krijgt de polemiek een ad
hominem karakter.

Wanneer we het debat tussen Lenin en Bernstein bestuderen als onderdeel
van een kritische discussie, kunnen we constateren dat Bernstein zijn argu-
menten naar voren brengt om meningsverschillen inzake de Mancistische
theorievorming op te lossen. Dat is ook de reden waarom Bernstein zijn
opvattingen niet op voorhand in de plaats stelt van de 'oude' opvattingen. Er
moet immers eerst nog gediscussieerd worden over de merites van beide
invalshoeken: die van de kritische trend en die van de orthodoxe lijn.

Het debat lijkt het beste te beschrijven als een voorbeeld van een gemengde
discussie, waarvan de kritische discussie slechts een onderdeel uitmaakt. In een
gemengde discussie vinden dialectische verschuivingen plaats tussen de diverse
discussie-typen (zie hoofdstuk 2).

Welke dialectische verschuivingen kunnen we aangeven in de discussie-
bijdragen van Lenin?

R1L 1(vrijheid van kritiek leidt tot ... hervormingen ... doordringen van burgerlijke
ideeën en elementen)

ad consequentiam: ongewenste gevolgen.
eristiek. het meningsconflict wordt aangegrepen om bij het publiek een bepaalde

stemming te creëren.
R3L1

idem
R1R3L1(oneindige vernedering, zelfbespuwing, bederven, luidruchtig, armzalig)
indirecte ad hominem: verdacht maken van de instelling, motivatie of motieven

van de tegenpartij.
eristiek. het meningsconflict gebruiken om in de relatie tot het publiek een

bepaalde stemming te creëren.

L2 en R1L2 (dezelfde leugenachtigheid als...)
verkeerde analogie: er wordt een standpunt verdedigd door middel van een

vergelijking met een andere kwestie, zonder dat duidelijk wordt gemaakt
waarom beide tot dezelfde categorie behoren.

eristiek: inspelen op een bepaalde stemming bij het publiek.
R2L2 (...nieuwe opvattingen niet naast de oude, maar in plaats daarvan...)
ignoratio elenchi: de argumentatie heeft betrekking op een ander standpunt dan

het standpunt dat ter discussie staat.
Er wordt alleen gedebatteerd over vrijheid van kritiek, niet op het vervangen
van oude standpunten door nieuwe.

eristiek: (idem)
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L3 (...ontnemen de SD de vrijheid om...)
stroman: er wordt de tegenpartij zomaar een standpunt in de schoenen

geschoven. Het verdedigen van vrijheid van kritiek ontneemt de SD helemaal
niet de vrijheid om de arbeiders op een betere weg te roepen. Het tegendeel
zou minstens even plausibel kunnen zijn.

eristiek. (idem).

Het is niet duidelijk of deze argumentatie betekent dat een socialist geen lid van
een burgerlijk ministerie kan worden zonder opportunist te zijn.

Ook valt op dat Lenin niet inhoudelijk ingaat op de redengeving van Bernstein.
Hij wijst alleen op de onwenselijke gevolgen waartoe vrijheid van kritiek zou
leiden. Uiteraard heeft Lenin het recht om alle argumenten van de proponent op
hun houdbaarheid te onderzoeken. Maar Lenin valt steeds dezelfde these aan,
die dan de status krijgt van bestreden stelling in een duidelijk eristische context.
Zo tracht hij door het verzwakken van dat ene element de onwenselijkheid van
het hele idee van vrijheid van kritiek voor de ogen van het publiek te intensive-
ren.'o

Niettemin faalt Lenin echter om zijn eigen doelstelling te realiseren, namelijk:
laten zien waarom de verdedigers van vrijheid van kritiek het bij het verkeerde
eind hebben. Hierop kom ik in paragraaf 3.11. terug.

Tot zover een analyse van Lenins kritiek op het toelaten van vrijheid van kritiek
in de internationale sociaal-democratie.

Lenin had echter ook weinig op met de vrijheid van kritiek die de Rabotsjeje
Djelo opeiste voor de Russische sociaal-democratie. In de volgende paragrafen
bespreek ik het debat dat Lenin met deze groepering voerde.

8
LENIN CONTRA RABOTSJEJE DJELO

De vertegenwoordigers van de Rabotsjeje Djelo vormden de bond van Russische
sociaal-democraten in het buitenland." Lenin polemiseert met deze groepering

10. Lenin tracht de initiële these over de vrijheid van kritiek te verzwakken door deze
hefiaaldelijk met tegenargumenten te bestoken, waarbij het accent ligt op de
onwenselijke gevolgen ervan (opportunisme, theoretisch eclecticisme, heulen met de
bourgeoisie, etc.). Deze tactiek kan men beschouwen als een vorm van het slippery
slope argument (het hellend-vlakargument). Volgens Walton (1992, p. 72) is het
hellend vlak argument een afschrikkingstactiek, waarbij achterwaarts teruggerede-
neerd wordt doór middel van een keten van modus tollens stappen. Omdat de
respondent verondersteld wordt de onwenselijke conclusie, die de uitkomst vormt van
het hellend vlak argument, niet te aanvaarden, wordt hij ertoe gebracht zelfs de eerste
stap van het argument te verwerpen die hem op het hellend vlak heeft gebracht.

11. De Bond van Russische sociaal-democraten in het buitenland (de vertegen-
woordigers van de Rabotsjeje Djelo), die samen met de `Sociaal-Democraat' (de
buitenlandse groep waartoe o.a. Plekhanov behoorde), de groep van de 'Iskra', het
buitenlands comité van de Boend en de groep van de 'Borba' (de `Strijd') in juni 1901
eerst een resolutie aannamen waarin zij het Bernsteinísme van de hand wezen,
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over de stelling: vrijheid van kritiek is een noodzakelijke voorwaarde voor de
eenheid van de vereniging van de Russische sociaal-democraten (T). Als onder-
steunende redengeving (R1 rd) stelt de Rabotsjeje Djelo (afgekort: RD), dat de
eenheid van de Duitse socialistische partij en het gebrek aan eenheid van de
Franse socialistísche partij kan worden verklaard door het feit dat de eerstge-
noemde vrijheid van kritiek in de partij erkende, terwijl de laatstge- noemde dat
niet deed.

Lenin is het met de stelling en de redengeving oneens en ik reconstrueer hier
zijn argumentatie terzake.

L 1: de redengeving van de RD is niet relevant voor de these T en door de these
toch te poneren, kan de gevolgtrekking niet anders zijn, dan dat de RD de
vrijheid voor het opportunisme in de Russische sociaal-democratie opeist.

R1L1: de RD zegt niets over de vrijheid van kritiek in Rusland, noch over een
praktische toepassing ervan in Russische omstandigheden; daarvoor in de
plaats stelt ze voor de Duitse variant van vrijheid van kritiek te kopiëren.

R2L1: maar de Duitse variant van het criticisme kan men in de Russische
omstandighedén niet kopiëren.

R1R2L1: want de posities van de opportunisten ten opzichte van de revolutio-
naire sociaal-democratische beweging in Rusland zijn lijnrecht tegenoverge-
steld aan die van Duitsland.

R1R1R2L1: want, terwijl in Duitsland de revolutionaire sociaal-democratie voor
het behoud zijn van hetgeen bestaat (namelijk: program en tactiek), en de
critici daar veranderingen in aan willen brengen, is in Rusland juist het
omgekeerde het geval: 'wij' eisen een verandering van het bestaande en de
kritische trend buigt voor het bestaande.

R1R1R1R2L1: de reden hienroor is, dat de Russische omstandigheden werden
gekenmerkt door een combinatie van zeer heterogene elementen onder een
gemeenschappelijk vaandel om de gemeenschappelijke vijand te bestrijden (de
autocratie).

R2R1R2L 1: bijgevolg was een bondgenootschap tussen mensen van extreme en
gematigde opvattingen noodzakelijk.

R3R1R2L 1: een noodzakelijke voorwaarde voor een bondgenootschap tussen de
sociaal-democraten en de burgerlijke democraten was, dat de socialisten de
volledige mogelijkheid hadden om voor de arbeidersklasse de vijandige
tegenstrijdigheid van haar belangen en die van de bourgeoisie te tonen.

R4R1R2L1: maar de kritische trend in de sociaal-democratie vernietigde deze
mogelijkheid en demoraliseerde het socialistische bewustzijn door het
Marxisme te vervlakken (dit betekende in de praktijk het streven, om de
opkomende arbeidersbeweging tot een aanhangsel van de liberalen te maken).

R5R1R2L1: het vernietigen van de mogelijkheid om voor de arbeidersklasse de
vijandige tegenstrijdigheid tussen haar belangen en die van de bourgeoisie te
tonen is hetzelfde als het ontkennen van het bestaansrecht van het socialisme.
Vandaar dat een breuk met de burgerlijke democratie noodzakelijk werd.

kwamen later op hun toestemming tot de juni-resolutie terug en kwamen volgens
Lenin daardoor tot een opportunistische stellingname.
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L2: spreken over vrijheid van kritiek en van Bernsteinisme als voorwaarde voor
de eenheid van de Russische sociaal-democraten zonder te verklaren hoe het
Russische Bernsteinisme zich heeft gemanifesteerd is te spreken zonder iets
te zeggen, hetgeen tot opportunisme leidt.

R1L2: want vrijheid van kritiek, met haar hoogdravende frasen tegen de
verstening van het denken etc., betekent onbegrip en hulpeloosheid met
betrekking tot de ontwikkeling van het theoretische denken en impliceert vrij
te zijn van elke afgeronde en doordachte theorie: het betekent eclecticisme en
beginselloosheid.

R1R1L2: want er wordt in de programma's van RD geen woord gerept over de
noodzaak van een afgeronde theorie (zoals het Mancisme dat volgens Lenin
wel is).

R2R1L1: zonder een revolutionaire theorie kan er geen revolutionaire beweging
zijn.

R3R1L2: de rol van de voorhoede-vechter kan alleen worden vervuld door een
partij die wordt geleid door de meest geavanceerde theorie.

De structuur van de argumentatie in het debat kan alsvolgt in een boomdiagram
worden weergegeven (figuur 3.3).

R, 1rd , Rabotsjeje Djelo

. . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . .

~1 t ~L2
Lenin

R1L1 f R2~1 R~

R1r R2L1 ~ R1R1 t R2R1 t R3R1

R1R1R2 f R2R1R2 t R3R1R2 t R4R1R2 t R5R1R2

R1R1R1R2
t - nevenschikkende argumentatie
~ - redengevende argumentatie
r-~ - aanvallende argumentatie

figuur 3.3: de argumentatie-structuur

9
DE DIALOGISCHE POSITIES

Het feit dat de argumenten in dit debat in functie staan van de dialogische
posities van de participanten kan worden verdisconteerd met behulp van een
dialoog-tableau. Met betrekking tot de these neemt Lenin (L) de rol in van
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opponent en Rabotsjeje Djelo de rol van proponent (rd). Beide partijen presente-
ren redengevende argumenten (R) voor hun standpunten.
De dialoog-tableau ziet er dan alsvolgt uit:

O(pponent): Lenin
Concessie: er moet zowel organisati-
onele als ideologische eenheid in de
partij komen-------------------------------------------

P(roponent): RD
These T.. vrijheid van kritiek (VVK) is
een noodzakelijke voorwaarde voor
eenheid
-------------------------------------------
Rlyd: de eenheid van de Duitse en
het gebrek van eenheid van de
Franse socialistische partij kan wor-
den verklaard door het feit dat de
eerste VVK in de partij erkende en
de tweede niet

L 1: contra R1 rd (R1 rd is niet rele-
vant voor T en) door R1 rd toch te
poneren eist de RD vrijheid voor het
opportunisme binnen de Russische
SD op
R1L1: RD zegt niets over (praktische
toepassing van) VVK in Russische
omstandigheden...; ze wil slechts de
Duitse variant van VVK kopiëren
R2L 1: maar de Duitse variant kan
men in Russische omstandigheden
niet kopiëren
R1R2L 1: want de posities van de
opportunisten t.o.v. de revolutionaire
SD in Rusland zijn lijnrecht tegen-
overgesteld aan die in Duitsland
R1R1R2L1: want, terwij~ in Duitsland
de revol. SD voor het behoud zijn
van hetgeen bestaat, en de critici
daarin veranderingen wensen, is in
Rusland het omgekeerde het geval...
R1R1R1R2L1: de reden hiervoor is,
dat...
R2R1R2L1: bijgevolg was....
R3R1R2L1: een noodzakelijke voor-
waarde voor...
R4R1R2L1: maar de kritische
trend....
R5R1R2L1: het vernietigen van .... is
hetzelfde als....
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L2: contra R1 rd en T spreken over
VVK als noodzakelijke voorwaarde
voor de eenheid van de Russische
SD zonder te verklaren... is te spre-
ken zonder iets te zeggen, hetgeen
tot opportunisme leidt
R1L2: want VVK...betekent hulpe-
loosheid m.b.t. de ontwikkeling van
het denken en impliceert vrij te zijn
van elke afgeronde en doordachte
theorie....eclecticisme en beginsel-
loosheid
R1R1L2: want er wordt .... met geen
woord gerept over de noodzaak van
een afgeronde theorie
R2R1L2: zonder een revolutionaire
theorie kan er geen revolutionaire
beweging zijn ~
R3R1 L2: de rol van de voorhoede-
vechter kan alleen worden vervuld
door een partij die wordt geleid door
de meest geavanceerde theorie

figuur 3.4: de dialogische posities

De tableau maakt expliciet welke rollen de participanten aan de discussie

innemen, welke argumenten de 'targets' vormen van een aanval, welke relaties

kunnen worden aangegeven tussen de discussie-rol, de pro- en contra-

argumenten en de redengevende argumenten. Ook blijkt op welke pro-argumen-

ten - hier R1 rd - de opponent daadwerkelijk reageert d.m.v. een aanval en welke

argumenten een kritische reactie vormen op bepaalde pro-argumenten. Lenin

maakt uitvoerig gebruik van het recht zijn contra-argumenten te ontwikkelen.

Vooralsnog kunnen Lenins contra-argumenten niet beschreven worden als

resulterend in een aanvaardbare weerlegging van de these in dit debat, omdat

eerst nog moet worden beoordeeld of zijn contra-argumenten op een correcte
weergave van de these en het pro-argument van RD berusten. Dat zal ik in

paragraaf 3.11. trachten te doen.
Op grond van de dialogische posities van de díscussie-deelnemers presenteer

ik in de volgende paragraaf een inhoudelijke analyse van de pro- en contra-
argumenten.

10
ANALYSE VAN HET DEBAT

Lenins argumentatie is primair gericht tegen de relevantie van de redengeving
van RD en indirect tegen de these zelf. In fragment L1 en de daarbij horende
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redengeving stelt Lenin dat RD uitgaat van een verkeerde analogie: het is onjuist
om het Duitse voorbeeld te kopiëren in Russische omstandigheden omdat die
omstandigheden tegengesteld zijn aan die van Duitsland. In Rusland willen de
critici de grondslagen van het Mancisme herzien. Maar daardoor kan er nooit een
verenigde revolutionaire sociaal-democratische voorhoede-partij ontstaan, want
in dat geval is er geen revolutionaire integrale theorie meer, waardoor zo'n partij
zich kan laten leiden. Vandaar dat Lenin in fragment L2 met redengeving de RD
beticht van beginselloosheid, eclecticisme en opportunisme. Vrijheid van kritiek
verhindert volgens hem dat er op grond van een integrale theorie een eenheids-
partij kan ontstaan. Hierbij speelt op de achtergrond de beweegreden van Lenin
mee dat het niet doeltreffend is, `...de nog niet sterke kiemen van een nieuwe
richting aan de aanval der tegenstanders prijs te geven' (WTD, p. 26).

Sommige van .de ondersteunende argumenten zijn van verklarende aard,
andere van rechtvaardigende aard. Maar ze komen overeen in de zin, dat ze
allemaal redengevend en ondersteunend zijn.12 R1L1, R2L1 en R1R2L1 gaan
over misplaatste extrapolatie van het Duitse voorbeeld naar Russische
omstandigheden; L2 gaat over een onvoldoende verklaring (hoe het Russische
Bernsteinisme zich heeft gemanifesteerd) en opportunisme (spreken zonder iets
te zeggen); R1L2, R1R1L2, R2R1L2, R3R1L2 gaan over opportunisme,
eclecticisme, en theoretisch onbegrip van de RD.

11
DIALECTISCHE VERSCHUIVINGEN. DROGREDENEN

Opvallend in dit debat is Lenins onderstelling dat men de fundamentele principes
van het Marxisme niet kan bekritiseren, tenzij men in het bezit is van een
alternatieve, integrale en revolutionaire theorie. Het gebrek aan zo'n theorie is
een grondleggende reden waarom de RD het Duitse voorbeeld slechts kan
kopiëren. Lenin kan deze onderstelling alleen maken, wanneer hijzelf van mening
is dat (zijn interpretatie van) het Mancisme wel zo'n integrale theorie is en dat er
dus geen reden voor vrijheid van kritiek is. Maar dat is nu juist de vraag: er is
behoefte aan vrijheid van kritiek omdat men de grondslagen van het Mancisme
niet twijfelloos kan aanvaarden.

Het logisch schema dat hier in het geding is, kan men alsvolgt formuleren: als
A(er is een integrale theorie), dan niet-B (geen vrijheid van kritiek nodig of
wenselijk); maar B(feit is dat men vrijheid van kritiek wel nodig of wenselijk acht),
dus niet-A (de theorie is niet volledig integraal). Dit wil zeggen, als de conse-
quens van een hypothetische premisse wordt ontkend, ontstaat er een
zogenoemd destructief argument van het type modus tollens. In gewoon
Nederlands betekent dit dat het empirische feit van de behoefte aan vrijheid van

12. Thomas (1980) wijst erop dat zowel `verklaren' als 'argumenteren' vormen van
redeneren zijn, waarin een be-wering wordt gerechtvaardigd door er redenen vooraan
te geven die duidelijk proberen te maken waarom de bewering acceptabel is. Govier
(1987, hfst. 8) wijst erop dat we gegeven de pragmatische en epistemische
verschillen tus-sen verklaren en rechtvaardigen, de pedagogische betekenis van de
verschillen niet uit het oog mogen verliezen. Gegeven het feit dat Lenins verklaring
in dienst staat van zijn rechtvaardiging van z'n opvatting terzake, heb ik zijn verklaring
als ondersteunende redengeving behandeld.
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kritiek impliceert dat er op voorhand geen integrale theorie op tafel ligt. Juist de
behoefte aan een kritische discussie kan gezien worden als een indicatie om een
theorie te ontwikkelen die niet alleen integraal, maar ook consistent en effectief
moet zijn.

Men zou met andere woorden graag een redengeving van Lenin wensen,
inzake de door hem gelegde causale relatie tussen de claim van vrijheid van
kritiek en de beschuldiging van theoretisch onbegrip. Waarom mag de RD niet
het recht op kritiek hebben, zonder de plicht zelf een geavanceerde revolutionaire
theorie naar voren te brengen?

Deze overwegingen spelen een rol bij de dialectische verschuivingen die in
Lenins argumentatie voorkomen.

R1R1R2L1 (in Duitsland willen de sociaal-democraten behouden wat bestaat en
de critici willen juist veranderingen, in Rusland is het omgekeerd)

onduidelijkheidsdrogreden: zijn in Duitstand en in Rusland het object van
datgene, wat behouden en van datgene, wat veranderd wordt hetzelfde?
Program en tactiek zijn gebaseerd op de Marxistische theorie. De critici in
beide landen wensen verandering van enkele fundamentele principes van die
theorie. Volgens het standpunt van Lenin is het object van verandering in
Rusland echter het autocratische bewind dat door middel van een revolutie
omvergeworpen moet worden. De critici streven echter veranderingen na door
middel van hervormingen (economische, politieke en theoretische hervormin-
gen).

Information-seeking. de dialectisch verschuiving gaat hier in de richting van het
verwerven van informatie, zij het onjuiste informatie, als antwoord op de vraag
waarom vrijheid van kritiek tot vrijheid van het opportunisme leidt.

R5R1R2L1 (vernietigen van de mogelijkheid ... tegenstrijdige belangen...)
stroman: Lenin schuift een fictief standpunt in de schoenen van de tegenpartij:

de RD wil het bestaansrecht van het socialisme helemaal niet ontkennen.
eristiek door een verkeerde representatie van de standpunten van de RD krijgt

het publiek een verkeerd beeld van de positie van de RD.

R1L2 (hoogdravende frasen, onbegrip, hulpeloosheid, eclecticisme, beginselloos-
heid)

Ad hominem: het in twijfel trekken van het theoretisch vernuft, de intelligentie
enlof goede trouw van de tegenpartij.

eristiek: Lenin tracht de tegenpartij door deze dialectische verschuiving onge-
loofwaardig te maken.

R2R1L2 (zonder revolutionaire theorie geen revolutionaire beweging)
petitio principii: de verzwegen assumptie is hier dat er een theorie op tafel ligt die

integraal, compleet, afgerond en revolutionair is. Maar het onderwerp van
discussie is nu juist of dat wel zo is. Er wordt m.a.w. iets ondersteld, wat nog
moet worden bewezen.

information-seeking. de dialectische verschuiving gaat hier in de richting van het
zoeken naar een revolutionaire theorie (waarvan Lenin onderstelt dat hij die
al heeft, hetgeQn echter nog te bewijzen is).

Ook dit debat speelt zich kennelijk weer op diverse dialectische dimensies af inet
als doel: Lenins kritiek jegens de RD bij het relevante publiek plausibel te maken.
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Het doel is niet om het meníngsconflict tot een oplossing te brengen, maar juist
het conflict met de `opportunisten' structureel te maken.

In het volgende hoofdstuk tracht ik aan te tonen hoe Lenin `in vogelperspektief'
de debatten van het gehele congres vanuit het strijdconcept interpreteert. Daarbij
staat de polemiek met Rosa Luxemburg centraal.

12
SAMENVATTING

In dit hoofdstuk wordt Lenins theorie van politieke organisatieverder besproken,
zoals hij die uiteenzet in zijn Wat te doen? (1902) en in zijn Een Stap Voor-
waarts, Twee Stappen Terug (1904). Deze theorie houdt in dat een politieke
organisatie zich uitroept tot voorhoede van de arbeidersbeweging met als
legitimatie dat deze organisatie de draagsteris van het revolutionaire bewustzijn
overeenkomstig de socialistische ideologie. De taak die deze organisatie zich
voor ogen stelt, is het overbrengen van dit revolutionaire bewustzijn op de
arbeidersbeweging. Terwijl deze organisatie naar de samenleving toe de
arbeidersbeweging vertegenwoordigt, representeert zij naar de arbeidersbewe-
ging toe de socialistische doctrine waartoe de arbeidersbeweging moet worden
verheven. Geijkte middelen daartoe zijn agitatie, propaganda, en discipline.

Omdat er slechts twee soorten ideologische richtingen zijn - een socialistische
en een burgerlijke - impliceert iedere poging om de socialistische ideologie naar
beneden te halen een versterking van de burgerlijke ideologie en vice versa.

Tegen deze achtergrond bespreek ik Lenins analyse van de meningsverschil-
len met Bernstein en de Rabotsjeje Djelo. Deze meningsverschillen zijn volgens
Lenin een manifestatie van een fundamentele strijd tussen twee elkaar
uitsluitende en tezamen uitputtende kampen: de opportunistische en de revolu-
tionaire vleugel. Deze strijd en de ontwikkeling ervan moet volgens Lenin in
termen van de hegeliaanse dialectiek worden begrepen. Lenin meent dat de
dialectiek zowel begrijpt als verklaart dat deze strijd onvermijdelijk is en daarom
ook moet doorgaan. De these die in het debat met Bernstein c.s. ter discussie
staat leidt op zich dan ook niet tot een structurele strijd, maar is er veeleer het
bewijs van dat zo'n strijd bestaat en moet doorgaan.

Uit de analyse en evaluatie van de polemiek blijkt, dat beide strijdgesprekken
kunnen worden beschouwd als gemengde debatten, waarvan de kritische
discussie een onderdeel is. Het debat kan beter worden begrepen, indien men
een onderscheid maakt tussen twee niveaus van discussiëren: op het ene niveau
debatteert Lenin richting Bernstein c.s.; op het andere niveau tracht hij zijn
lezerspubliek van de ongeloofwaardigheid, de onwenselijkheid eNof de
ongewenste effecten van Bernsteins these te overtuigen.

Maar als vrijheid van kritiek in de (Russische) sociaal-democratie onwenselijk
en~of onnodig is, hoe verhoudt zich die constatering dan met de poging tot
bewustwording van de arbeidersmassa? Hoe verhoudt zich het aanwakkeren van
het politieke verantwoordelijkheidsgevoel bij de arbeiders tot de blinde onderwer-
ping van de arbeiders aan de socialistische doctrine?
Hoe verdraagt zich de revolutionaire zelfwerkzaamheid van de arbeiders met het
centralisme van de politieke macht van de partij? Deze en andere vragen komen
in het volgende hoofdstuk aan de orde, waarin ik de polemiek tussen Lenin en
Luxemburg bespreek.



HOOFDSTUK 4

Wat heet Opportunisme?
Lenin contra Luxemburg

Die Freiheit ist immer mindestens die Freiheit der Andersdenkenden
Rosa Luxemburg, 1918

1
INLEIDING

De doelstelling van dit hoofdstuk is het presenteren van een analyse van de
controverse tussen Lenin en Luxemburg (1871-1919) inzake de kwestie van `het
opportunisme in organisatie-vraagstukken'. Daartoe volgt eerst een beknopte be-
schrijving van de politieke context en de thematische achtergrond van de contro-
verse. Vervolgens reconstrueer ik de polemiek tussen Lenin en Luxemburg,
waarbij ik zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke argumentatie tracht te blijven.
De polemiek is daarom zo interessant, omdat Luxemburg erin slaagt op bijna alle
onderdelen van Lenins theorie van politieke organisatie kritiek uit te oefenen.
Uiteraard tracht Lenin haar te pareren. Daarna analyseer ik de argument-lijnen
in dit debat om er achter te komen of hier sprake is van een kritische discussie
binnen de meer-dimensionale ruimte van discussie-typen, zoals die in hoofdstuk
2 werd uiteen gezet. Tenslotte geef ik een overzicht van de dialectische verschui-
vingen die optreden binnen die ruimte en de daarmee gepaard gaande drogrede-
nen in het debat.

2
THEMATIEK EN POLITIEKE CONTEXT

In zijn voorwoord tot de brochure Een stap voorwaarts, twee stappen terug (ESI~j
schrijft Lenin het volgende:

Als er een langdurige, hardnekkige strijd wordt geleverd, dan tekenen zich
na verloop van tijd doorgaans de voornaamste, fundamentele kwesties af,
van de uitkomsten waarvan de uiteindelijke afloop van de veldtocht afhangt
en waarbij vergeleken alle kleine en onbeduidende episoden in de strijd
steeds verder op de achtergrond raken (ESV, p. 9).

Lenin stelt zich voor een analyse te geven van deze strijd, die zal '...leiden tot de
conclusie, dat de `meerderheid' de revolutionaire, de `minderheid' daarentegen
de opportunistische vleugel van onze partij is. De meningsverschillen die deze
beide vleugels thans van elkaar scheiden, komen in hoofdzaak niet op problemen
die program en tactiek betreffen maar uitsluitend op organisatorische kwesties
neer' (ESV, p. 10).

Wat die organisatorische kwesties waren, hebben we reeds in de vorige
hoofdstukken gezien. Waar het nu om gaat, is uit te pluizen wat Lenin bedoelt
met `opportunisme in organisatorische vraagstukken'.
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Geheel in overeenstemming met zijn eigen aanbeveling - namelijk om in de
kleinste bijzonderheden de werkzaamheid van de klassenstrijd te ontdekken -
stelt hij:

Goed beschouwd begon zich reeds in de discussie over de eerste paragraaf
[van het partijstatuut, P.A.S.] het hele standpunt van de opportunisten in het
organisatie-vraagstuk af te tekenen: het opkomen van hen voor een vage,
in plaats van een hechte partij-organisatie; hun afkeer van de idee (de
`bureaucratische' idee) van de opbouw van de partij van boven naar
beneden, uitgaand van het partij-congres en de lichamen die daardoor in het
leven zijn geroepen; hun streven van onderen naar boven te gaan en het
aan iedere professor, gymnasiast en 'iedere staker' zelf over te laten of hij
zich als partijlid wil beschouwen; hun vijandigheid tegen het'formalisme', dat
van het partijlid eist dat het aangesloten is bij een door de partij erkende
organisatie; hun neiging tot de mentaliteit van de burgerlijke intellectueel, die
enkef bereid is 'tot een platonisch erkennen van de organisatorische be-
trekkingen'; hun zwak voor opportunistische spitsvondigheden en anarchisti-
sche frasen; hun tendens naar autonomisme tegenover het centralisme -
kortom alles, wat nu in de nieuwe `Iskra' [d.i. de krant die in handen was
gekomen van de mensjewieken, maar die oorspronkelijk door Lenin c.s. was
opgericht in 1900, P.A.S.] zo welig bloeit en er steeds meer toe bijdraagt de
oorspronkelijk gemaakte fout volledig en aanschouwelijk te verduidelijken
(ESV, pp. 10-11).

Het `opportunisme in organisatorische vraagstukken' lijkt dus hetzelfde te zijn als
het aanhangen van de elementaire beweging. In navolging van Axelrod spreekt
Lenin van een '...antagonisme tussen de proletarische en de radicaal-intellectuele
tendensen in onze partij' (ESV, p. 77). Voorts:

ledereen weet dat dit antagonisme in hoge mate de splitsing van de huidige
sociaal-democratie in een revolutionaire (of orthodoxe) en een opportunisti-
sche (revisionistische, ministerialistische, reformistische) verklaart, die ook
in Rusland in de laatste tien jaar van onze beweging duidelijk aan de dag is
getreden. ledér weet ook, dat de orthodoxe sociaal-democratie juist de prole-
tarische tendensen van de beweging uitdrukt, de opportunistische daarente-
gen de tendensen van de democratische intelligentsia (ESV, p. 77)[mijn
onderstreping, P.A.S.].

Uit dit citaat blijkt, dat de proletarische tendenzen in de arbeidersbeweging zich
tot de revolutionaire of orthodoxe sociaal-democratie verhouden zoals de
burgerlijke radicaal-intellectuele tendenzen zich verhouden tot het opportunisme.
Maar waarom betekent het aanhangen of verdedigen van de elementaire bewe-
ging opportunisme? In een reactie op Lenins opvattingen over deze kwestie,
schrijft Luxemburg:

...niets behoedt de arbeidersbeweging zo zeker voor alle opportunistische
misbruik van de kant van een ambitieuze intelligentsia, als de revolutionaire
zelfwerkzaamheid van de arbeiders, als het aanwakkeren van hun politiek
verantwoordelijkheidsgevoel (o.c. in: ESV, p. 139).

Immers,

Formuleren we ... het opportunisme, met Lenin, als het streven, de zelf-
standige revolutionaire klassebeweging van het proletariaat lam te leggen,
om haar dienstbaar te maken aan het machtsstreven van de burgerlijke
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intelligentsia, dan laat dit zich in de beginstadia van de arbeidersbeweging
het beste niet door decentralisatie, maar juist door straf centralisme bereiken.
Dit levert de nog onduidelijke proletarische beweging immers met huid en
haar aan een handvol academische leiders uit...Juist als men dezelfde bange
verwachtingen als Lenin t.a.v. de gevaarlijke invloeden van de intelligentsia
op de proletarische beweging heeft, vormt zijn eigen organisatie-opvatting
het grootste gévaar voor de Russische sociaal-democratie (in: ESV, pp. 137-
139).

Met andere woorden, de relatie die Lenin legt tussen burgerlijk-intellectuele
tendenzen en het opportunisme is volgens Luxemburg meer van toepassing op
zijn eigen organisatie-opvatting dan op die van zijn opponenten.

Een constante in Lenins voorstellingswereld is, dat zolang de arbeidersbe-
weging niet ondergeschikt gemaakt is aan de socialistische ideologie (het
revolutionaire bewustzijn), deze beweging een burgerlijke groepering is, dat wil
zeggen dat dan alleen de burgerlijke tendenzen in deze beweging tot uitíng
komen. Tot deze constatering komt ook Kofakowski (1980, p. 451), die het
volgende opmerkt: '...de klassesamenstelling van de revolutionaire partij heeft
helemaal geen betekenis voor het bepalen van het klassekarakter ervan'. Dat wil
zeggen, iedere willekeurige partij kan zich uitroepen tot voorhoede van de arbei-
dersbeweging zodra ze zich uitroept als draagster van het proletarische
bewustzijn overeenkomstig de (eigen interpretatie van de) socialistische ideologie.

Ook wanneer we kijken naar wat Lenin zelf schrijft over de partij-organisatie,
valt op dat Lenin kennelijk geen enkele eis stelt aan de klassesamenstelling van
een partij-organisatie:

In het hele boek [ESV, P.A.S.], van de eerste tot aan de laatste pagina,
verdedig ik de elementaire beginselen van ieder systeem van iedere maar
denkbare partij-organisatie. Mijn boek houdt zich niet bezig met het verschil
tussen dit of dat organisatie-systeem, maar met de vraag hoe men welke
systeem ook in stand moet houden, kritiseren en corrigeren, zonder in
tegenspraak te raken met het partij-beginsel (ESV, p. 145) [mijn onderstre-
ping, P.A. S.].

Lenin legt kennelijk geen systematische relatie tussen klassesamenstelling en
klassekarakter van een partij-organisatie, in casu zijn eigen partij-ontwerp.
In het laatste hoofdstuk van zijn brochure ESV schrijft hij het volgende:

Als we een algemene blik op de ontwikkeling van de crisis in onze partij
werpen, zien we gemakkelijk, dat de essentiële samenstelling van de twee
strijdende kampen de hele tijd door, op kleine uitzonderingen na gelijk bleef.
Het was een strijd tussen de revolutionaire en de opportunistische vleugel
van onze partij (ESV, p. 106).

Als we deze strijd in detail gaan bestuderen, dan zullen we volgens Lenin
duidelijk zien:

...dat de ontwikkeling werkelijk langs dialectische weg gaat, langs de weg
van de tegenspraken: de minderheid wordt meerderheid, de meerderheid
minderheid, elke kant gaat van de verdediging tot de aanval over en van de
aanval tot de verdediging; het uitgangspunt van de ideologische strijd
(paragraaf 1) wordt'genegeerd' en maakt plaats voor een alles overheersend
getwist, daarna echter begint de'negatie van de negatie', wij `verzoenen ons'
op een of andere manier zo goed en zo kwaad als het kan wat betreft de
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centrale standpunten en keren tot het uitgangspunt van de zuiver ideologi-
sche strijd terug, maar deze 'these' is al verrijkt met alle resultaten van de
'anti-these' en tot een hogere synthese gebracht, nadat de íncidentele,
toevallige fout inzake paragraaf 1 tot een quasi-systeem van opportunistische
opvattingen in het organisatie-vraagstuk uitgegroeid was, en het verband
tussen dit verschijnsel met de fundamentele deling van onze partij in een
revolutionaire en opportunistische vleugel ons steeds aanschouwelijker voor
ogen is komen te staan. Kortom, niet alleen de gerst groeit volgens Hegels
methode, ook de Russische sociaal-democraten bestrijden elkaar volgens
Hegel (ESV, p. 106-107).

Vervolgens geeft Lenin aan wat de functie van de hegeliaans-dialectische manier
van analyseren van de gang van zaken tijdens het partij-congres is:

De ware dialectiek rechtvaardigt niet de persoonlijke fouten [daanroor blijven
zij die de fouten hebben gemaakt verantwoordelijk, P.A.S.], zij bestudeert
eerder de onvermijdelijke wendingen en bewijst hun onvermijdelijkheid op
grond van zeer gedetailleerd onderzoek naar de ontwikkeling in heel haar
concreetheid (ESV, p. 107).

De hegeliaanse dialectiek wordt door Lenin gebruikt om de onvermijdelijkheidvan
de ontwikkelingen tijdens het congres te bewijzen. Deze onvermijdelijkheid duidt
volgens Lenin op de omstandigheid dat `...de essentiële samenstelling van de
twee strijdende kampen de hele tijd door op kleine uitzonderingen na gelijk bleef'
(ESV, p. 106).

Tot deze conclusie komt hij, nadat hij reeds aan het begin van zijn boek had
geschreven dat hij van elke bij het congres aanwezige groepering het politieke
gezicht wilde reconstrueren om daarbij de vraag te stellen :'Wat vertegen-
woordigden de groepen, richtingen en schakeringen eigenlijk, die op het partij-
congres, onder leiding van de `Iskra', moesten samensmelten tot een unitaire
partij?' (ESV, p. 16).

Vervolgens analyseert Lenin allerlei debatten over bijzondere problemen
(bijvoorbeeld: mogen bepaalde groeperingen wel of niet tot het congres
toegelaten worden; moet de toekomstige politiek aan democratische beginselen
ondergeschikt gemaakt worden of juist omgekeerd; moeten alle talen gelijkbe-
rechtigd worden, enz.). Volgens Lenin laten al deze strijdpunten zien dat de strijd
een symptoom is, '...dat in de politieke groepering van het partij-congres zelf een
`tegenspraak' ligt, dat zij met volle zekerheid een conflict in zich bergt en een
innerlijke ongelijksoortigheid bezit, die naar iedere aanleiding, zelfs de meest
pietluttige, op eigen kracht van binnen uit losbarst' (ESV, p. 27-28).

Lenin is van opvatting dat alle meningsverschillen tijdens het congres niets
anders dan manifestatievormen zijn van een strijd tussen twee kampen die zich
reeds voor de aanvang van het congres afspeelde. Hij geeft de volgende
verklaring daarvoor:

Vanuit het standpunt, vanwaaruit ik het partij-congres beschouw, is het
uiterst scherpe conflict met een principieel karakter op grond van een
'pietluttige' aanleiding volstrekt verklaarbaar en onvermijdelijk. Omdat op ons
partij-congres de hele tijd een strijd van de iskristen tegen de anti-iskristen
plaatsvond, en omdat onstabiele elementen tussen hen in stonden, ..., is het
volkomen vanzelfsprekend en natuurtijk dat iedere afval van de iskristen,
zelfs van een kleine minderheid, de mogelijkheid voor een overwinning van
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de anti-iskristische richting schiep en daarom een 'woedende' strijd veroor-
zaakte. Dat is niet het gevolg van misplaatst scherpe aanvallen en uitvallen,
maar het resultaat van een politieke combinatie. Niet de ruwheden hebben
het politiek conflict veroorzaakt, maar het politieke conflict, dat in de
groepering van het partij-congres zelf lag besloten, heeft de ruwheden en
aanvallen veroorzaakt - in deze tegenstelling bestaat ons beslissend
principieel meningsverschil met Martov [en Axelrod, P.A.S.] wat betreft de
beoordeling van de politieke betekenis en de resultaten van het partij-
congres (ESV, p. 28).

De strijd, die reeds was begonnen, heeft zich tijdens het congres geïntensiveerd
en zal zich na het congres voortzetten. De strijd gaat dus door, en het verlies van
het ene kamp betekent automatisch winst voor het andere kamp.

Lenin was ervan overtuigd, dat deze strijd een onafwendbare en noodzakelijke
strijd moest zijn:

Het zou misd8dige kleingeestigheid zijn, als men ook maar een ogenblik zou
twijfelen aan de onvermijdelijke en volledige overwinning van de beginselen
van de revolutionaire sociaal-democratie, van de proletarische organisatie en
partij-discipline. Wij hebben in de strijd al veel bereikt, wij moeten ook blijven
strijden, zonder bij tegenslagen de moed te verliezen, wij moeten standvastig
strijden, met volledige verachting voor de kleinburgerlijke methoden van het
getwist van de kringen, om het met zoveel moeite geschapen unitaire partij-
verband van alle sociaal-democraten van Rusland tot de laatste mogelijkheid
te verdedigen en door hardnekkig en systematisch werken trachten te
bereiken dat alle partij-leden, in het bijzonder de arbeiders, volledig en
bewust van de verantwoordelijkheid bekend raken met de partij-plichten en
de strijd op het II-de partij-congres, met alle oorzaken en de beslissende
wendingen van onze meningsverschillen, met de totale verderfelijkheid van
het opportunisme... (ESV, pp. 109-110).

Zoals uit dit citaat blijkt, is Lenin ervan overtuigd dat de revolutionaire sociaal-
democratische beginselen het onvermijdelijk en volledig zullen winnen van de
opportunistische beginselen, mits de partij blijft strijden en het unitaire partij-
verband tot de laatste mogelijkheid blijft verdedigen.

Centraal element in de wijze waarop Lenin de debatten van het congres
analyseert, vormt de voortdurende waarschuwing aan de lezer om niet te twijfelen
aan `...de onvermijdelijke en volledige overwinning van de beginselen van de
revolutionaire sociaal-democratie'. In deze waarschuwing ligt de suggestie
verborgen dat er een bepaald wetmatig proces ten grondslag ligt aan de loop der
geschiedenis, dat deze determineert.

Een tweede centraal punt is, dat alle meningsverschillen de weerspiegeling
vormen van de strijd tussen twee wezenlijke kampen: de iskristen en de anti-
iskristen, oftewel de bolsjewieken en de mensjewieken, oftewel de revolutionairen
en de opportunisten.

De vraag die hier gesteld moet worden is, of de arbeiders nog wel enige
inspraak en controle hebben inzake datgene wat de partij in hun naam beslist.
In Lenins conceptie is het zelfs mogelijk dat de partij zich tegen de arbeiders-
beweging keert. In de arbeidersbeweging komen immers zowel revolutionaire als
burgerlijke tendenzen tot uiting. De partij ziet het als haar taak ter bestrijding van
de burgerlijke tendenzen voor geen enkel middel terug te schrikken. Kennelijk
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speelt de arbeidersbeweging hier de rol van representatie-medium, of van een
materia prima, die geïmpregneerd wordt door de zogenoemde tendenzen en
bewerkt moet worden door een agens de partij. Dit beeld doet denken aan de
manicheïsche leer van de strijd tussen twee principes: het goede en het kwade,
en de aanwezigheid van een demiurg.

In het bovenstaande heb ik al aangestipt dat Lenins opvattingen over politieke
organisatie en opportunisme niet zo onvermijdelijk en volledig zijn als hij het
voorstelde. Niet iedereen was van zijn gezichtspunten overtuigd. Dat blijkt ook
wanneer we in de volgende paragraaf de polemiek tussen Lenin en Luxemburg
nader bekijken.

3
RECONSTRUCTIE VAN DE POLEMIEK TUSSEN LENIN EN LUXEMBURG~

Luxemburgs argumenten vormen een kritiek op de opvattingen die Lenin in zijn
boek ESV (1904) heeft uiteengezet. Haar kritiek werd gepubliceerd als artikel ín
Die Neue Zeit (1904). Lenins repliek op die kritiek verscheen als nawoord in
ESV 2

Hieronder geef ik een reconstructie van de argumenten over en weer tussen
Lenin (L) en Luxemburg (Lux)3.

1. Rosa Luxemburg (1871-1919) was een vooraanstaande figuur uit de internationale
arbeidersbeweging. Leidster van de linkenrleugel van de Tweede Internationale. Zij
behoorde tot de grondleggers en leiders van de Poolse Sociaaldemocratische Partij;
zij nam vanaf 1897 actief deel aan de Duitse sociaaldemocratische beweging en was ~
één der initiatiefnemers van de groep `Internationale' in Duitsland, die later de `Sparta-
kusbond' werd genoemd. Tijdens de November-revolutie van 1918 was zij één der
leiders van de revolutionaire voorhoede van het Duitse proletariaat; zij speeide een
leidende rol bij de oprichting van de Communistische Partij Duitsland (KPD). In januari
1919 werd zij op beestachtige wijze vermoord. Zie, voor biografische gegevens, F.
Hetmann (1976) Rosa L.; G. Badia (1975) Rosa Luxemburg, journaliste, polémiste,
révolutionnaire; P. Frálich (1967) Gedanke und Tat Mit einem Nachwort von Iring Fet-
scher.

2. De kritiek van Luxemburg werd gepubliceerd in Die Neue Zeit (Stuttgart 22, 1903-
1904, deel 2. I: pp. 484-492; II: pp. 529-535). De repliek van Lenin werd voor publika-
tie aangeboden aan hetzelfde tijdschrift, Kautsky weigerde het te plaatsen! Die Neue
Zeit is een theoretisch tijdschrift van de Duitse sociaal-democraten dat van 1883 tot
1923 te Stuttgart verscheen. Engels was tot zijn dood toe medewerker aan het
tijdschrift en verschillende werken van hem en Manc werden daarin voor het eerst
(gedeeltelijk) gepubliceerd.

3. Zie, voor een overzicht van Luxemburgs politieke denkbeelden, J. Nettl (1966), Rosa
Luxemburg, R. Howard (1971), Selected Political Writings ofRosa Luxemburg, R. Lu-
xemburg (1961), The Russian Revolution and 'Leninism' or Manrism?. Haar kritiek op
Lenins ultracentralisme wordt in het bijzonder benadrukt door D. Guérin (1966), Rosa
Luxemburg et la Spontanéité Révolutionnaire. Zie, voor een uiteenzetting van haar
kritisch-analytische vermogen jegens de Russische revolutie, Rosa Luxemburg und
die Freiheit der Andersdenkenden (1990). Extraausgabe des unvollendeten
Manuscript 'Zur Russischen Revolution' [geschreven in 1918] und anderer ~uellen
zur Polemik mit Lenin. Red. A. Laschitza. Dit geschrift werd in 1974 door het 'Institut
fur Mancismus-Leninismus' van het Centraal Comité van de SED en Dietz Verlag voor
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Het probleem dat in deze polemiek centraal staat, luidt: hoe moet de overgang

plaatsvinden van het type van versplinterde, geheel onafhankelijke kringen en
plaatselijke organisaties naar een rype organisatie dat noodzakelijk is, wil de
massa als politieke eenheid op nationale schaal optreden (T).

Lux1: De opvatting, die in Lenins ESV indringend en uitputtend tot uitdrukking
komt, is die van een ongenadig centralisme, waarvan het levensprincipe
enerzíjds het scherp op de voorgrond stellen en afzonderen van de georga-
niseerde troepen van de uitgesproken en aktieve revolutionairen van het hen
omringende, weliswaar ongeorganiseerde maar revolutionair-aktieve milieu is,
en anderzijds de straffe discipline en de directe, beslissende en bepalende
inmenging van de centrale instantie in alle levensuitingen van de plaatselijke
partij-organisaties.

L 1: Kameraad Lux meent dus, dat ik het ene organisatie-systeem tegen een
ander verdedig. Dit is in feite niet waar. In het hele boek, van de eerste tot de
laatste pagina, verdedig ik de elementaire beginselen van ieder systeem van
iedere maar denkbare partij-organisatie. Mijn boek houdt zich niet bezig met
het verschil tussen dit of dat organisatie-systeem, maar met de vraag hoe men
welk systeem ook in stand moet houden, moet kritiseren en corrigeren zonder
in tegenspraak te raken met het partij-beginsel.

Lux2: Ongetwijfeld bestaat in de sociaal-democratie in het algemeen een sterke
centralistische fendens. Veel belangrijker echter dan de gezichtspunten van de
formele eisen van iedere strijdorganisatie zijn hier de specifieke historische
voorvvaarden van de proletarische strijd. Het is niet de vraag of er een
compacte proletarische eenheidspartij van het Russische rijk zou moeten
worden gevormd, maar de vraag van de grotere of kleinere graad en de
bijzondere aard van de centralisatie in een verenigde en uniforme Russische
sociaal-democratie.

L2: Als kameraad Luxemburg de moeite zou hebben genomen kennis te nemen
van de resoluties van de vele plaatselijke comités van de partij, die de
meerderheid vormen, dan had ze gemakkelijk kunnen begrijpen (dat is
trouwens ook duidelijk uit mijn boek op te maken), dat de strijd er bij ons
hoofdzakelijk om gaat of het centraal comité en het centraal orgaan de richting
van de meerderheid van het partij-congres moeten representeren of niet. Over
deze 'ultracentralistische' en zuiver ` blanquistische' eis zegt de geachte
kameraad geen woord; ze geeft er de voorkeur aan, tegen de mechanische
onderwerping van een deel aan het geheel, tegen de kadaverdiscipline, tegen
de blinde onderschikking en meer van dergelijke angstspoken tekeer te gaan.

Lux3: Het centraal comité verschijnt als de eigenlijke actieve kern van de partij
en alle overige organisaties louter als de uitvoerende organen enran.

L3: Dat is niet waar. Ik heb deze opvatting nergens verdedigd. Integendeel, mijn
opponenten (de minderheid van het tweede partij-congres) beschuldigen mij

de eerste keer op basis van het origineel gepubliceerd. In de toenmalige Sovjetunie
verscheen het pas in 1990. Zie ook Aosa Luxemburg: Gesammelte Werke, Bd. 4
(1977, 5 banden). Voor bibliografische gegevens kan men raadplegen: M. Nishikawa
(1988), Rosa Luxemburg: Bibliographie ihrer Schriften und der Literatur uber sie.
1945-1987. In: Rekishi to Bunka (Geschichte und Kultur), Nr. 16. Bulletin of the
Section of History College of Art and Sciences, University of Tokyo.
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er in hun geschriften van, dat ik de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van
het centraal comité niet voldoende in bescherming neem, dat ik het teveel
ondergeschikt maak aan de in het buitenland verblijvende redactie van het
centraal orgaan en aan de partijraad. Op deze beschuldiging heb ik in mijn
boek geantwoord, dat de meerderheid van de partij, toen zij in de partijraad de
overhand had, nooit geprobeerd heeft in te grijpen in de zelfstandigheid van
het centraal comité; dat gebeurde echter meteen, toen de partijraad een strijd-
instrument van de minderheid werd.

Lux 4: De sociaal-democratische beweging is de eerste in de geschiedenis van
de klassen-maatschappijen, die in al haar momenten, haar hele verloop op de
organisatie en de zelfstandige directe actie van de massa berekend is. In dit
opzicht creëert de sociaal-democratie een heel ander organisatie-type dan de
vroegere socialistische bewegingen, bijvoorbeeld van het jacobijns-blanquisti-
sche type.

Lenin schijnf dit te onderschatten, wanneer hij in zijn boek ( p. 80) meent,
dat de revolutionaire sociaal-democraat niets anders is dan 'de met de
organisatie van het klasse-bewuste proletariaat onscheidbaar verbonden jaco-
bijn'. In de organisatie en het klasse-bewustzijn van het proletariaat, in tegen-
stelling tot de samenzwering van een kleíne minderheid ziet Lenín het
wezenlijk onderscheid tussen sociaal-democratie en blanquisme. Hij vergeet,
dat daarmee ook een volledige nieuwe waarde van de organisatie-begrippen,
een geheel nieuwe inhoud van het begrip centralisme ... is gegeven.`

L4: Alweer een feitelijke onwaarheid. Niet ik maar Axelrod sprak het eerst over
het jacobinisme. Ik merkte alleen op, dat deze vergelijking alleen in die zin toe-
laatbaar is, als de deling van de moderne sociaal-democraten in een
revolutionaire en een opportunistische sociaal-democratie tot op zekere hoogte
met de deling in montagnards en girondijnen overeenkomt. Juist omdat de
oude ` Iskra' deze deling erkende, bestreed zij de opportunistische vleugel van
onze partij, de richting van de Rabotsjeje Djelo. Rosa Luxemburg vernrart hier
de verhouding tussen twee revolutionaire richtingen in de 18-de en de 20-ste
eeuw met de gelijkstelling van deze richtingen zelf.

LuxS: Het baseren van de centralisatie in de sociaal-democratíe op deze twee
grondbeginselen - op de blinde onderwerping van alle partij-organisaties met
hun werk tot in het kleinste detail aan een centraal gezag, dat alleen voor allen
denkt, werkt en beslist, alsook op de scherpe afgrenzing van de georganiseer-
de kern van de partij ten opzichte van het hen omgevende milieu, zoals door
Lenin bepleit wordt, schijnt ons een mechanische overplanting van de
organisatie-beginselen van de blanquistische beweging van samenzweerder-
kringen op de sociaal-democratische beweging van de arbeidersmassa's.

4. De Montagnards en de Girondijnen waren twee politieke groeperingen tijdens de
Franse Revolutie aan het einde van de achttiende eeuw. 'Montagnard', of `Jacobijn',
was een naam die werd gegeven aan de meer resolute vertegenwoordigers van de
revolutionaire klasse, die stonden voor de afschaffing van het absolutisme en van het
feodale systeem. `Girondijn' was een naam die verbonden werd met degenen die een
beleid van compromissen met de monarchie propageerden. Lenin paste de term
Girondijn toe op de opportunistische trend in de Russische sociaal-democratie en de
term Montagnard of Jacobijn op de revolutionaire sociaal-democratie.
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In werkelijkheid is de sociaal-democratie niet met de organisatie van de
arbeidersklasse verbonden (zoals Lenin formuleert), maar is zij de beweging
zelf van de arbeidersklasse. Dus moet het sociaal-democratische centralisme
wezenlijk anders van aard zijn dan het blanquistische. Namelijk: een zelf-
centralisme van de leidende laag van het proletariaat, haar meerderheidsre-
giem binnen haar eigen partij-organisatie.

Lux6: Echter, voor een dergelijk centralisme heden ten dage in Rusland, zíjn de
vereiste voorwaarden nog niet voorhanden. Deze voorwaarden zijn: de
aanwezigheid van een behoorlijke laag van in de politieke strijd reeds
geschoolde proletariërs; en de mogelijkheid om aan hun vermogen tot
handelen uitdrukking te geven door directe uitoefening van invloed (op
openbare partij-congressen, in de partij-pers, enz.). Het is duidelijk dat de
tweede voorwaarde pas met de politieke vrijheid in Rusland kan worden
geschapen, de eerste echter is juist bezig te ontstaan... Des te verrassender
is het tegengestelde vertrouwen van Lenin, dat alle voorwaarden voor het
doorvoeren van een grote en uiterst gecentraliseerde arbeiderspartij in
Rusland reeds aanwezig zijn. Het verraadt wederom een veel te mechanische
opvatting van de sociaal-democratische organisatie...

L5: Alweer een feitelijke onwaarheid. Nergens heb ik in mijn boek dit denkbeeld
uitgesproken, laat staan verdedigd. Het door mij ingenomen standpunt luidde
en luidt nog steeds anders. Ik heb namelijk de mening verkondigd, dat alle
voorwaarden reeds aanwezig zijn om de besluiten van het partij-congres te
erkennen en dat de tijd reeds voorbij is, dat men een partij-college door een
privé-kring kon vervangen.

Lux7: Het centralisme in sociaal-democratísche zin is uberhaupt geen absoluut
begrip, dat zich op ieder niveau van de arbeidersbeweging in gelijke mate laat
doorvoeren, maar moet veeleer opgevat worden als een tendens, waarvan de
verwerkelijking, gelijke tred houdt met de bewustwording en de politieke
scholing van de arbeidersmassa in het proces van haar strijd. Het is derhalve
verkeerd te denken, dat het nog niet realiseerbare meerderheidsregiem van
de bewuste arbeiders binnen hun partij-organisatie `voorlopig' vervangen kan
worden door een alleenheerschappij `bij volmacht' van het centrale gezagsor-
gaan van de partij, en dat de ontbrekende controle door de arbeidersmassa's
op het doen en laten van de partij-organen even goed te vervangen is door de
omgekeerde controle op de activiteit van de revolutionaire arbeiders door een
centraal comité.

L6: De lezer, die de moeite neemt, de oerbronnen van onze partijstrijd te
bestuderen, zal gemakkelijk begrijpen, dat de uitlatingen van kameraad
Luxemburg over het ultracentralisme, de noodzaak van een trapsgewijze
centralisatie en dergelijke, meer concreet en praktisch een bespotting van ons
partijcongres zijn, abstract en theoretisch zijn ze echter niets anders dan een
vervlakking van het mancisme, misbruik van de werkelijke dialectiek van Marx
enz.

LuxB: De belangrijkste en vruchtbaarste tactische wendingen die de arbei-
dersbeweging de laatste tien jaar heeft ondergaan, zijn niet door bepaalde
leiders van de beweging, laat staan door de leidende organisaties `bedacht',
maar waren telkens het spontane produkt van de ontketende beweging zelf.
Bijv.: de staking van 1896 te Petersburg, de studentenonlusten van 1901, de
massa-staking te Rostow aan de Don in 1902. Het initiatief en de bewuste
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leiding van de sociaal-democratische organisaties speelden een uiterst geringe
rol.s Dat lag niet zo zeer aan de gebrekkige voorbereiding van deze organisa-
ties en al helemaal niet aan het ontbreken van een almachtig centraal gezag
naar het door Lenin ontwikkelde plan in de toenmalige sociaal-democratie.
Integendeel, een dergelijk gezag zou er hoogstwaarschijnlijk toe hebben
geleid, de besluiteloosheid van de afzonderlijke comités van de partij nog
groter te maken en een scheiding tevoorschijn te roepen tussen de voortstor-
mende massa's en een aarzelende sociaal-democratie. De rol van de sociaal-
democratische leiding is in wezen conservatief van aard, doordat zij, naar de
ervaring leert, ertoe leidt, het telkens nieuw gewonnen terrein van de strijd tot
in de uiterste consequenties uit te diepen en het spoedig te doen verkeren in
een bolwerk tegen een verdere vernieuwing op grotere schaal.

Lux9: Het door Lenin voorgestane ultracentralisme schijnt ons in zijn hele wezen
niet door een positief creatieve, maar door een steriele nachtwakersgeest
gedragen te worden. Zijn gedachtengang is hoofdzakelijk op de controle van
het partijwerk en niet op het bevruchten ervan, op de indamming en niet op de
ontplooiing, op de beknotting en niet op de bundeling van de beweging gericht.
Wat zich echter uít de algemene conceptie van het sociaal-democratisch
organisatie-type laat afleiden, dat zijn de grote lijnen, dat is de geest van de
organisatie, en deze schrijft, met name in de beginfase van de massabewe-
ging, hoofdzakelijk het coórdinerende, samenvattende en niet het reglemente-
rende en exclusieve karakter van het sociaal-democratisch centralisme voor.
Hierdoor zullen.eventueel optredende oneffenheden en fouten heel gauw door
de praktijk zelf een effectieve correctie ondergaan.

L7: Kameraad Luxemburg herhaalt louterwoorden, zonderte pogen hun concrete
betekenis te begrijpen. Zij schildert schrikbeelden zonder onderzocht te
hebben, wat er aan de discussie werkelijk ten grondslag ligt. Zij schrijft mij
gemeenplaatsen, algemene principes en overwegingen, absolute waarheden
toe, maar probeert de relatieve waarheden, die op strikt concrete feiten
betrekking hebben en die de enige waarheden zijn waarmee ik werk, dood te
zwijgen. Zij wil over de huidige situatie in onze partij praten en negeert daarbij
volledig ons partijcongres, dat eigenlijk de eerste steen voor onze partij heeft
gelegd. Dat moet men als een gevaarlijke onderneming beschouwen.
Daardoor missen al haar beweringen iedere feitelijke grondslag.

Het tweede deel van de polemiek gaat met name over de relaties tussen centra-
lisme en opportunisme.
Lux10: De nachtwakersgeest van het door Lenin c.s. bepleite ultracentralisme is

bij hem echter niet zomaar een toevallig produkt van vergissingen, maar houdt
verband met een tot in het kleinste onderdeel van de organisatievraagstukken
doorgevoerde bestrijding van het opportunisme. Lenin ziet ook in de absolute
macht van het centraal comité en in de strenge statutaire omheining van de
partij juist de effectieve dam tegen de opportunistische stroming, waarvoor hij
als specifieke kenmerken de aangeboren voorliefde van de academicus voor

5. Vgl. de opmerking van McLellan (1979, p. 93) dat de bolsjewistische leiders, net als
in 1905, in februari 1917 verrast werden door de opstand van de massa en deze
opstand eerder volgden dan leiding gaven.
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autonomisme, voor desorganisatie en zijn afschuw van strenge partij-discipline,
van ieder `bureaucratisme' in het praktijkleven aanwijst.

Lux11: In de West-europese sociaal-democratie valt tot op heden stellig een niet
te ontkennen correlatie te constateren tussen opportunisme en academisch
element alsook tussen opportunisme en decentralisatie-tendenzen in
organisatie-vraagstukken. Maakt men deze verschijnselen, die concreet
historisch ontstaan zijn, echter los van deze correlatie, om ze tot de abstracte
sjablonen met algemene en absolute geldigheid te bestempelen, dan is een
dergelijke handelwijze de grootste zonde tegen de 'heilige geest' van het
marxisme, namelijk tegen zijn historisch-dialectische denkmethode.

Lux12: De verschijnselen in het leven van de Duitse alsook van de Franse en
Italiaanse sociaal-democratie, waar Lenin zich op beroept, zijn uit een heel
bepaalde sociale basis ontstaan, namelijk uit die van het burgerlijk parle-
mentarisme. Zoals deze in het algemeen de specifieke voedingsbodem van de
tegenwoordige opportunistische stroming van West-Europa is, zo zijn ook de
bijzondere tendenzen van het opportunisme tot desorganisatie uit die bodem
ontsproten... AI deze verbanden zien er in het absolutistische Rusland
aanzienlijk anders uit. Daar is het opportunisme in de arbeidersbeweging in het
geheel niet het produkt van de sterke groei van de sociaal-democratie en de
ontbinding van de burgerlijke maatschappij, zoals in het westen, maar
omgekeerd, van haar politieke onderontwikkeling. De Russische intelligentsia
heeft een veel onbepaalder klassekarakter.

L8: Kameraad Luxemburg citeert mijn woorden, dat deze of gene redactie van
een organisatie-statuut als een min of ineer scherp wapen tegen het
opportunisme kan dienen. Over welke redacties ik in mijn boek en wij allemaal
op het partij-congres hebben gesproken, daarover zegt Rosa Luxemburg geen
woord. Welke polemiek ik op het partij-congres voerde, tegen wie ik mijn
grondbeginselen naar voren bracht, dat kan de kameraad helemaal niets
schelen. In plaats daarvan verwaardigt zij zich mij een heel college te geven
over het opportunisme...in de landen van het parlementarisme! Maar over de
bijzondere, specifieke variëteiten van het opportunisme, over de nuances die
het bij ons in Rusland heeft aangenomen en waarmee ik mij in mijn boek
bezighoud, daarover vinden wij in het artikel van de kameraad geen woord.

Lux13: Formuleren we het opportunisme, met Lenin, als het streven, de
zelfstandige revolutionaire klassebeweging van het proletariaat lam te leggen,
om haar dienstbaar te maken aan het machtsstreven van de burgerlijke intelli-
gentsia, dan laat dit doel zich in de beginstadia van de arbeidersbeweging het
beste niet door~ decentralisatie, maar juist door straf centralisme bereiken. Dit
levert de nog onduidelijke proletarische beweging immers met huid en haar
aan een handvol academische leiders uit. Juist als men dezelfde bange
vervvachtingen als Lenin t.a.v. de gevaarlijke invloeden van de intelligentsia op
de proletarische beweging heeft, vormt zijn eigen organisatie-opvatting het
grootste gevaar voor de Russische sociaal-democratie.

Lux14: Hoe minder in de huidige strijdperiode de zelfwerkzaamheid, het vrije
initiatief, de politieke zin van de meest wakkere laag van de arbeiders wordt
ontplooid, hoe meer ze door een sociaal-democratisch centraal comité politiek
in toom worden gehouden en gedrild wordt, des te gemakkelijker zullen de
burgerlijke demagogen in het vernieuwde Rusland vrij spel hebben, des te
meer zal de oogst van de moeite die de sociaal-democratie zich vandaag
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getroost, morgen in de schuren van de bourgeoisie belanden. Niets behoedt
de arbeidersbeweging zo zeker voor alle opportunistische misbruik van de kant
van een ambitieuze intelligentsia, als de revolutionaire zelfwerkzaamheid van
de arbeiders, als het aanwakkeren van hun politiek verantwoordelijkheidsge-
voel.

Lux15: Voor alles is echter de hele grondgedachte van de ultracentralistische
opvatting, die hierin culmineert dat men de arbeidersbeweging d.m.v. een
organisatie-statuut vrij van het opportunisme zou kunnen houden, verkeerd.
Het is een volstrekt ahistorische illusie te denken, dat de sociaal-democrati-
sche tactiek in revolutionaire zin bij voorbaat voor eens en altijd vastgesteld
zou kunnen worden, dat de arbeidersbeweging voor eens en voor altijd voor
opportunistische zijsprongen behoed zou kunnen worden. Opportunistische
afdwalingen kunnen niet bij voorbaat verhoed worden. Pas nadat zij in de
praktijk tastbare vormen hebben aangenomen, moeten zij door de beweging
zelf m.b.v. het mancisme overwonnen worden. Het opportunisme verschijnt als
produkt van de arbeidersbeweging zelf, als een onvermijdelijk moment van
haar historische ontwikkeling. Fouten die een werkelijk revolutionaire arbei-
dersbeweging begaat zijn historisch onmetelijk veel vruchtbaarder en waarde-
voller dan de onfeilbaarheid van het allerbeste `centraal comité' en van
paragrafen in statuten. Paragrafen regeren alleen het bestaan van kleine
sekten of particuliere genootschappen, historische stromingen hebben zich nog
nooit door paragrafen de wet laten voorschrijven, al waren ze nog zo
spitsvondig.

L9: Kameraad Luxemburg beklaagt zich over sjablones en beroept zich daarbij
op Marx' dialectiek. Maar juist het artikel van de geleerde kameraad bevat
uitsluitend verzonnen sjablones en juist haar artikel is in strijd met het ABC
van de dialectiek. Dit ABC luidt, dat er geen abstracte waarheid bestaat, dat
de waarheid altijd concreet is. Kameraad Rosa Luxemburg vertoont een
soevereine minachting voor de concrete feiten van onze partijstrijd en gaat
zich grootmoedig te buiten aan declamaties over vraagstukken, die onmogelijk
serieus kunnen worden bediscussieerd. Het juiste antwoord op een dergelijke
interpretatie van mijn opvattingen zou een weergave van de concrete feiten
van onze partijstrijd zijn. Dan zou het iedereen duidelijk worden, hoe sterk de
concrete feiten contrasteren met de abstracte gemeenplaatsen en sjablones
van kameraad Luxemburg. (Daarna geeft Lenin een historische uiteenzetting
over het ontstaan van de partij en van de partijstrijd).

Tot zover de reconstructie. Ik zie hier af van een reconstructie van de argu-
mentatie-structuur van het debat, omdat die bijna volledig samenvalt met de
dialoog-tableau in paragraaf 4.4.

4
DIALOGISCHE ANALYSE

Het probleem dat in deze polemiek centraal staat luidt: hoe moet de overgang
plaatsvinden van het type van versplinterde, geheel onafhankelijke kringen en
plaatselijke organisaties, naar een type organisatie dat noodzakelijk is, wil de
massa als politieke eenheid op nationale schaal optreden. Tegen de achtergrond
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van dit probleem pleit Lenin voor een straf gecentraliseerde partij-organisatie die
de organisatorische en ideologische eenheid kan waarborgen en de massa kan
weerhouden van allerlei opportunistische verleidingen. Dat is zijn stellingname die
hij in zijn boek ESV heeft verdedigd en die nu door Luxemburg van kritiek wordt
voorzien. Ik zal Lenins standpunt de lokale these T noemen, omdat T het
standpunt is dat Luxemburg aanvalt en dat door Lenin door middel van een
weerwoord op Luxemburgs aanval indirect wordt verdedigd.

In deze polemiek zijn voorts discussie-kritische aspecten in het geding: er is
een lokale these (T) inzake de mate van centralisatie, met betrekkíng tot welke
beide deelnemers - Lenin en Luxemburg - opvattingen naar voren brengen; er is
sprake van een gemengde discussie waarin de deelnemers van elkaar van
mening verschillen inzake de ter discussie staande these; de deelnemers gaan
ook specifiek in op de meningen van de tegenpartij; beide deelnemers trachten
de lezers te overtuigen van het ongelijk van hun tegenpartij in de hoop dat de
lezers met de kritiek op de tegenpartij zullen instemmen: deze polemische
dimensie kan echter de kritisch-dialogische dimensie overschaduwen waardoor
een mogelijke oplossing van het meningsverschil wordt vertraagd. Dit komt in

paragraaf 4.5. aan de orde.

Welke posities nemen de discussianten in voor wat betreft de ter discussie
gestelde these? De positie van Lenin heb ik reeds in par. 4.2 hierboven
gekenschetst: er moet een hechte partij-organisatie komen, van boven naar
beneden opgebouwd, uitgaande van de decreten van het partij-congres,
gecentraliseerd, met als taak het overbrengen van het sociaal-democratische
revolutionaire bewustzijn op de arbeidersmassa. Dit was de positie die Lenin
innam in zijn boek ESV, en de positie waaraan hij vasthoudt in zijn rol van
proponent van het standpunt van een hechte gecentraliseerde partij-organisatie.
In het debat neemt Lenin dus de rol van proponent op zich en kunnen zijn
argumenten worden gekarakteriseerd als een indirecte verdediging van de stand-
punten die hij in zijn boek ESV te berde had gebracht. Lenins verdediging noem
ik indirect omdat het een weerwoord is op een aanval van Luxemburg.

Luxemburgs positie is meer gematigd: de arbeiders-beweging zelf staat hier
centraal, niet een afzonderlijke partij. Er moet sprake zijn van een zelf-centra-
lisme van de leidende laag van het proletariaat, van een meerderheidsregime
binnen haar eigen partij-organisatie. In Lux6 stelt zij daarvoor een aantal
voorwaarden. Haar positie brengt zij tot uitdrukking middels een kritiek op de
partij-opvatting van Lenin. Luxemburg neemt dus de rol van opponent in vis-à-vis
de opvatting van Lenin. In Lux1 tot en met Lux9 bekritiseert zij Lenins ultra-
centralisme. In Lux1 is zij het niet eens met een afzondering van georganiseerde
troepen van revolutionairen tegenover een ongeorganiseerd maar revolutionair-
actief milieu. In Lux2 betwijfelt zij niet zozeer de behoefte aan centralisatie in de
sociaal-democratie, alswel een te strenge graad van centralisme, waarin het
centraal comité als de eigenlijke actieve kern van de partij verschijnt (Lux~. Van
primair belang zijn hierbij de specifieke historische voorwaarden van de
proletarische strijd. In Lux4-Luxó bekritiseert zij de mechanische overplanting van
de organisatie-beginselen van de Blanquistische beweging van samenzwerings-
kringen op de sociaal-democratische beweging van de arbeidersmassa's. In
Lux7-Lux9 vinden we een kritiek op een verabsolutering van het centralisme in
de partij-organisatie. Wil er van centralisme sprake zijn, dan moet deze als een
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tendens worden opgevat, die gelijke tred houdt met de bewustwording en
politieke scholing van de arbeidersmassa. Dat proces van bewustwording was tel-
kens het spontane produkt van de ontketende beweging zelf. Lenins ultracen-
tralisme zou alleen maar tot indamming en beknotting van de activiteit van de
beweging leiden.

Ook met betrekking tot het tweede deel van de polemiek, dat handelt over de
relaties tussen centralisme en opportunisme, formuleert Luxemburg haar positie
in kritiek op Lenin (Lux 10-Lux15). In Lux10 stelt zij dat Lenin zijn ultracentralisme
juist heeft bepleit om het opportunisme te bestrijden. Door de absolute macht van
het centraal comité en de strenge statutaire omheining van de partij zou een dam
tegen het opportunisme kunnen worden opgeworpen. Maar Lenin maakt van het
opportunisme een abstract sjabloon met algemene en absolute geldigheid,
zonder in te gaan op de verschillen tussen West-Europa en Rustand inzake de
correlaties tussen opportunisme en academisme enerzijds, en opportunisme en
decentralisatie anderzijds (in Lux11-Lux12'j.

In Lux13-Lux14 stelt Luxemburg dat juist Lenins eigen opvatting van centralis-
me in de beginstadia van de arbeidersbeweging tot opportunisme leidt (het
overleveren van een nog niet duidelijke proletarische beweging aan een handvol
academische leiders, het beknotten van de zelfwerkzaamheid, het vrije initiatief,
de politieke zin van de arbeidersbeweging). Lenins opvatting van centralisme acht
Luxemburg dus in strijd met zijn poging het opportunistische misbruik van de
arbeidersbeweging te bevechten. Hiermee wijst zij op een inconsistentie tussen
Lenins these en zijn poging om opportunisme tegen te gaan. Lenin meent dit
contra-argument in L9 te kunnen pareren, door een historische uiteenzetting te
geven van de partij-strijd.

Lux15, tenslotte, behelst een kritiek op de grondgedachte van het ultracen-
tralisme, alsof een statuut en een paar paragrafen de gehele arbeidersbeweging
zouden kunnen regeren.

Tot zover een beknopte weergave van de positie van Luxemburg.
Lenin repliceert op Luxemburgs kritische standpunten zoals de reconstructie

in 4.3 laat zien.
In L 1 repliceert Lenin dat hij de grondbeginselen van ieder systeem van ieder

maar denkbare organisatie heeft verdedigd. In L2 stelt hij dat Luxemburg de kern
van de strijd verkeerd representeert: het gaat er volgens hem om, of het centraal
comité en het centraal orgaan de richting van de meerderheid van het partij-
congres moeten representeren of niet; in plaats daarvan gaat Luxemburg volgens
Lenin alleen tegen angstspoken tekeer.

In L3, L4 en L5 acht hij de aantijgingen van Luxemburg in strijd met de
waarheid. In L4 meent hij dat Luxemburg de analogie tussen de organisatie-typen
van de socialistische bewegingen in Frankrijk en die in Rusland verkeerd heeft
toegepast. In L6,vindt Lenin de opvattingen in Lux7 een bespotting en een
venrlakking van het marxisme, misbruik van de werkelijke dialectiek enz. In L7,
L8 en L9 repliceert Lenin dat Luxemburg alleen maar woorden herhaalt, en geen
aandacht besteedt aan de concrete feiten van het partijcongres. Zij zou ook niets
zeggen over de specifieke variëteiten die het opportunisme in Rusland heeft
aangenomen. Tenslotte, in L9 meent Lenin dat alleen een historische uiteenzet-
ting van de ontstaansgeschiedenis van de partijstrijd iedereen duidelíjk kan
maken hoe sterk de concrete feiten contrasteren met de abstracte gemeenplaat-
sen van Luxemburg.
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Het proponent-opponent tableau in figuur 1 geeft de dialectisch-dialogische

wisselwerking weer tussen Lenin en Luxemburg.

O(pponent): Luxemburg
Concessie 1: er moet eenheid in de
organisatie komen
Concessie 2: opportunisme moet
worden bevochten

-------------------------------------------

Luxl: contra ESV

Lux2: contra L1

Lux3: contra L2

Lux4: contra ESV

Lux5f6: contra L4 en ESV

Lux7: contra ESV

Lux8t9: contra L6

Lux10-r11f12: contra L7 en ESV

Lux13f 14f15: contra L8 en ESV

P(roponent): Lenin
These: er moet een gecentraliseerde
top-down organisatie komen

( ESV )

L1: weerwoord op Lux1

L2: weerwoord op Lux2

L3: weerwoord op Lux3

L4: weerwoord op Lux4

L5: weerwoord op Lux5f6

L6: weerwoord op Lux7

L7: weerwoord op Lux8f9

L8: weerwoord op Lux10f11t12

L9: weerwoord op Lux13t14t15

Lux1 Um Lux7, Lux8f9, Lux10f11f12 en Lux13f14t15 - Luxemburgs
aanvalszetten
L 1 tlm L9 - Lenins indirecte verdedigingszetten

figuur 4.1: de dialogische posities

Dit tableau toont de dialogische structuur van een tamelijk complexe en
gedetailleerde uitwisseling van kritische argumenten inzake de these (T). De
dialogische presentatie van de pro- en contra-argumenten dient hier als
oriëntatiemogelijkeid voor de lezer met als doel, uit te zoeken of er sprake is van
een kritische uitwisseling van argumenten. Uiteraard zou het denkbaar zijn, het
volledige apparaat van de dialooglogica toe te passen om alle mogelijke zetten
van de proponent en opponent in de discussie uit te werken. Ik heb er echter op
grond van de uitgangspunten uit hoofdstuk 1 voor gekozen de dialogische
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analyse te comprimeren tot een reconstructie van de feitelijke zetten van de
discussianten om daarmee een antwoord te vinden op de vraag, hoe de feitelijke
argumentatie verloopt en hoe met name Lenin redeneert zoals hij feitelijk doet.

De deelnemers reageren duidelijk op elkaars standpunten, zoals in Lux4,
Lux5t6, en in Lux10f11t12. Terwijl Luxemburgs argumenten bijna allemaal
tegen de opvattingen in ESV gericht zijn, zijn Lenins replicerende argumenten
allemaal gericht tegen Luxemburgs kritische argumenten. In die zin vormen
Lenins argumenten een indirecte verdediging: hij spreekt de tegenwerpingen van
Luxemburg tegen waarin zij poogt aan te tonen dat Lenins argumenten in ESV
onvoldoende gewicht hebben. Om uit te zoeken in welke zin dat wel of niet het
geval is, ga ik nu over tot een evaluatie van de argumenten in het debat.

5
DIALECTISCHE VERSCHUIVINGEN. DROGREDENEN

In dit debat zien we fragmenten van een kritisch-dialogische uitwisseling van
argumenten die een verschil van mening vis-à-vis de these naar voren brengen.
Naast de kritisch-dialogische fragmenten, laat de polemiek ook een aantal dia-
lectische verschuivingen zien. Vanuit de polemische opzet van het debat valt ook
niet anders te verwachten en ik ga nu na wat de specifieke aard van de diverse
dialectische verschuivingen zijn, d.w.z. welke verschuivingen in discussie-soorten
plaatsvinden en of daar ook bepaalde drogredenen mee gepaard gaan.
Fragment L1. Volgens Lenin (in L1) meent Luxemburg kennelijk, dat hij een
bepaalde opvatting inzake de partij-organisatie verdedigt. Hij stelt echter dat hij
de bedoeling had uiteen te zetten wat de elementaire beginselen zijn die aan
iedere partij-organisatie ten grondslag liggen. Alhoewel nergens in de tekst van
ESV letterlijk blijkt, dat hij die bedoeling ook heeft geformuleerd, kan men zich
afvragen of zijn respons op Luxemburg wel terzake doet. Immers, wanneer Lenin
van mening is dat hij de elementaire beginselen uiteenzet die aan iedere partij-
organisatie ten grondslag liggen, dan verkondigt hij daarmee een bepaalde
opvatting met betrekking tot die beginselen, een opvatting die naast andere
mogelijke opvattingen terzake staat en die moet worden beoordeeld op haar
merites. Uit Lux2 kan men opmaken, dat Luxemburg ook niet zozeer de
centralistische gedachte aanvalt, alswel de door Lenin verdedigde, ultracen-
tralistische opvatting van een zeer hoge graad van centralisme. Bovendien gaat
Lenin niet in op de inhoud van de passage van Luxemburg. De vraag of de
elementaire beginselen van iedere maar denkbare organisatie geformuleerd
moeten worden in termen van een ultracentralistische theorie staat dus wel
degelijk ter discussie. Lenins repliek in L1 heeft derhalve niet betrekking op het
standpunt dat ter discussie staat (en dat in Lux1 wordt bekritiseerd); het is een
voorbeeld van ignoratio elenchi. De dialectische verschuiving gaat hier in de
richting van eristiek: Lenin wil het publiek kennelijk laten geloven dat hij een
algemeen geldende theorie van de organisatie van ieder maar denkbaar partij-
systeem op zak heeft.

Ook fragment L2 doet een aantal vragen rijzen. Lenin vindt, dat het ten eerste
onwaar is, dat het meest belangrijke probleem nu de grotere of kleinere graad
van centralisatie is. Uit zijn eigen boek blijkt, dat het juist wel om die graden van
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centralisatie gaat, die daar door hem in verband worden gebracht met graden van
bewustheid en activiteit. Ten tweede schrijft Lenin dat de strijd er bij de sociaal-
democraten hoofdzakelijk om gaat of het centraal comité en het centraal orgaan
de richting van de meerderheid van het partij-congres moeten representeren of
niet. Maar dit probleem is toch zeker een probleem van centralisatie, de aard
ervan en de mate waarin. Wanneer hij Luxemburg verwijt aan dit representatie-
vraagstuk geen aandacht te besteden, geeft hij een vertekend beeld van het
argument van Luxemburg. Daarmee begaat Lenin de stroman-drogreden. Hier
is een zelfde type dialectische verschuiving aan de orde als in het voorgaande
geval (eristiek). Men zou hier kunnen toevoegen dat Lenin Luxemburg verwijt
argumenten te leveren voor een ander standpunt dan de centrale vraag die ter
discussie staat. Hij zou haar dan de drogreden ignoratio elenchi in de schoenen
schuiven. Maar het toeschrijven van een drogreden kan heel goed zelf een
instantie van een (andere) drogreden zijn, in casu een stroman.

In fragment L4 verwijt Lenin Luxemburg een verkeerde analogie te hebben
getrokken: een standpunt over een bepaalde kwestie (organisatie van revoluti-
onairen) wordt verdedigd, door deze niet alleen te vergelijken, maar ook te
vereenzelvigen met een andere kwestie (de Blanquistische beweging). Maar in
LuxS wordt gesteld, dat Lenin zelf een vereenzelviging van de Russische
voorhoede-partij met een Blanquistische revolutionaire groepering heeft bepleit.
Luxemburg verwijt Lenin daarmee een argumentum ad hominem van het type tu
quoque (jij ook!). De dialectische verschuiving gaat hier weer in de richting van
eristiek (zie boven).

De wijze waarop Lenin de kritiek van Luxemburg behandelt is nogal merk-
waardig. Lenin gaat niet in op het verwijt van Blanquisme dat hem voor de voeten
wordt geworpen. Bovendien, als het zo zou zijn, dat Luxemburg de verhouding
tussen twee revolutionaire richtingen in de 18-de en de 20-ste eeuw met de
gelijkstelling van deze richtingen verwart, dan heeft Lenin daar zelf toch wel alle
aanleiding toe gegeven, wanneer hij schrijft: `De jakobijn, die onverbrekelijk
verbonden is met de organisatie van het proletariaat, dat zich van zijn klassebe-
langen bewust is geworden - dat is juist de revolutionaire sociaal-democraaP
(ESV, p. 80). Maar Luxemburg maakt geen gebruik van de namen Montagnards
en Girondijnen in de context van haar kritiek, spreekt niet over de verhouding
tussen deze en die tussen opportunisten en revolutionairen, noch stelt zij de
termen van de ene relatie gelijk met de corresponderende termen van de andere
relatie. Haar punt is, dat ze wil waarschuwen voor het blanquistische gevaar, dat
de partij-organisatie zoals Lenin zich die voorstelt een groep samenzweerders
wordt, die de rest van de arbeiders slechts als werktuigen gebruikt. Het is opmer-
kelijk dat Lenin in zijn indirecte verdediging niet ingaat op deze waarschuwing.

In fragment L5 verwijt Lenin Luxemburg een verkeerde redengeving (stroman)
in Lux6. hij, Lenin, heeft alleen maar gepleit voor het uitvoeren van de besluiten
van het partij-congres en gesteld dat daarvoor de voorwaarden reeds aanwezig
zijn. Maar de besluiten van het partij-congres impliceren juist dat er een
gecentraliseerde árbeiderspartij moet komen, hetgeen in Lux6 precies wordt
beweerd. Hiermee begaat Lenin zelf een stroman: hij doet het voorkomen alsof
Luxemburg iets anders beweert dan wat hijzelf heeft beweerd, terwijl wat hij
beweert impliceert wat zij heeft beweerd en waarvoor zij heeft gewaarschuwd
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(een ultracentralistische partij die de arbeidersbeweging drilt i.p.v. stimuleert). De
dialectische verschuiving gaat hier weer in de richting van eristiek (zie boven).
Fragment L6 is een voorbeeld van een autoriteitsdrogreden en ad hominem
(direct): (bespotting van het partijcongres, venrlakking van het marxisme, misbruik
van de werkelijke dialectiek van Manc).
Fiagmenf L7 (een gevaarlijke onderneming...). Hier is sprake van een ad
baculum: Of het negeren van het partijcongres een gevaarlijke onderneming is,
of Luxemburg alleen woorden herhaalt, zonder concrete feiten te beschrijven is
iets wat Lenin eerst nog moet aantonen. De dialectische verschuiving in L7gaat
weer in de richting van de eristiek. Luxemburg wijst er juist in concreto op, dat
het partij-statuut ook `...niet als zodanig als afweerwapen tegen het opportunisme
[moet] dienen, maar alleen als een uiterlijk machtsmiddel om de doorslaggevende
invloed van de feitelijk voorhanden revolutionaire proletarische meerderheid van
de partij tot gelding te brengen' (ibid., p. 141). Voorts schrijft zij: 'Probeert men
de kwestie van de organisatie-vormen niet langs de weg van de mechanische
overplanting van starre clichés uit West-Europa op Rusland op te lossen, maar
door het onderzoek van de gegeven concrete situatie in Rusland zelf, dan komt
men tot een heel ander resultaat' (ibid., p. 137). Lenin gaat niet inhoudelijk in op
de kritiek van Luxemburg, maar meent te kunnen volstaan met een historische
uiteenzetting van de 'concrete feiten' van de partijstrijd in L9.
Fragment L8 (zij zwijgt over de specifieke nuances van het opportunisme in
Rusland). Stroman: In LuxiO-Lux13 gaat Luxemburg juist in op de specifieke ver-
schillen tussen West-Europees en Russisch opportunisme. Eristiek (idem).
FragmentL9 (juist het artikel van Luxemburg ....uitsluitend verzonnen sjablones,
in strijd met ABC van het Marxisme, minachting voor de concrete feiten). Ad
hominem: directe aanval door het in twijfel trekken van kennis, betrouwbaarheid
en goede trouw van de tegenpartij. Eristiek (idem). Men kan in dit fragment
tevens een tu quoque lezen, omdat Lenin Luxemburg verwijt dat zij zich zèlf
schuldig maakt aan het verzinnen van sjablones. Het is een drogreden omdat
Lenin het verwíjt gebruikt om niet inhoudelijk in te gaan op haar kritiek in Lux15.

Nog een ander punt dat hier ter sprake moet komen, is de vraag wat het verband
is tussen Lenins historische uiteenzetting van het ontstaan van de partijstrijd en
de verdediging van zijn eigen organisatie-opvatting. Kennelijk wil Lenin aangeven
dat er zich tijdens de ontwikkeling van de partij vanaf haar ontstaan in 1898, een
Hegeliaans-dialectisch proces ontvouwt, waarvan zijn organisatie-theorie het
noodzakelijke en onafwendbare eindpunt moet zijn. Een ieder die dat niet inziet,
getuigt slechts van zijn of haar volledige onbekendheid met de `concrete feiten'
van het partijcongres. Dit verwijt werpt Lenin o.a. Luxemburg voor de voeten (vgl.
ESV, p. 153).

In die Hegeliaans-dialectische ontwikkeling zijn er steeds twee elkaar uitslui-
tende kampen, die in allerlei verschijningsvormen tegenover elkaar staan:

Wie de ogen niet wil sluiten voor wat er op ons partijcongres gebeurd is,
moet inzien dat onze nieuwe deling in een minderheid en een meerderheid
slechts een varíant is van de oude deling in een revolutionair-proletarische
en een intellectueel-opportunistische vleugel in onze partij. Dat is een feít dat
niet weg te interpreteren valt noch weg te spotten. (ESV, p. 153)
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Maar een Hegeliaans-dialectísche interpretatie van de historische ontwikkelingen
van de lotgevallen van het partijcongres is nog niet hetzelfde als een verklaring
en verdediging van de inhoud van Lenins eigen organisatie-theorie. Toch meent
Lenin dat de Hegeliaanse dialectiek de onvermijdelijke wendingen van het
congres kan bewijzen (ibid., p. 107); elders spreekt hij over verklaren (ibid., p.
28). Dit indiceert, dat Lenin het inhoudelijk toelichten en verdedigen van een
opvatting verwart met het geven van een historische uiteenzetting van 'hoe die
opvatting noodzakelijkerwijze tot stand gekomen is'. De indruk ontstaat dat hier
sprake is van een genetische drogreden: een standpunt wordt bewezen
verklaard, door te wijzen op haar historisch-noodzakelijke onvermijdelijkheid. Het
is een drogreden wanneer Lenin deze procedure toepast in de discussie met
Luxemburg, waarin Luxemburg juist poogt aan te tonen dat Lenins opvatting
inzake de politieke organisatie van de sociaal-democratische partij een theorie is
die naast andere mogelijke theorieën staat en die geconstrueerd is om bepaalde
doelen te realiseren. Derhalve kan die theorie op de deugdelijkheid ervan worden
onderzocht. Maar door gebruik te maken van een genetische drogreden,
immuniseert Lenin zijn theorie tegen mogelijke kritiek en poneert hij deze
eenvoudig als de noodzakelijke uitkomst van een historisch ontwikkelingsproces.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat, zoals Lenin in L9 zelf ook stelt, de
vraagstukken die Luxemburg naar voren brengt onmogelijk voor verdere
discussie in aanmerking komen.

6
CONCLUSIES

Binnen de context van een polemische uitwisseling van argumenten over en
weer, vonden er nogal wat dialectische verschuivingen en drogredenen plaats.
Gegeven het feit dat de meningsverschillen versmolten waren met een centraal
belangenconflict dat tot uitdrukking kwam in de these, was een polemiek van dit
kaliber ook niet verrassend.

Een andere conclusie is, dat de polemiek waardevolle informatie oplevert
inzake de posities van de tegenstanders: Lenin als voorstander van een
gecentraliseerde ,top-down organisatie-structuur en als bestrijder van het
opportunisme; Luxemburg als voorstander van het primaat van de arbei-
dersbeweging zelf, waarvan de ontwikkeling niet door een handvol academici
beknot mag worden en als bestrijder van Lenins ultracentralisme dat volgens
haar zelf tot opportunisme zou leiden.

Een laatste conclusíe is, dat bij Lenin de dialectische verschuiving in de
richting van polemiek en eristiek de overhand had boven een kritische discussie,
waarin hij aan het uitgangspunt zou zijn gebonden het meningsverschil met
bevredigende argumenten in de richting van een oplossing te brengen.

In plaats daarvan vond hij dat de vraagstukken die door Luxemburg naar voren
werden gebracht onmogelijk serieus konden worden bediscussieerd (in L9).
Daarmee schrijft hij impliciet zijn eigen argumentatiewijze voor aan de opponent.
De vraag is niet alleen of Lenin het recht heeft om dat te doen, maar ook of zijn
argumentatiewijze dan nog een instantie van `serieuze discussie' kan worden
genoemd.

Hier ga ik in het volgende hoofdstuk nader op in.



Deel I I

LENINS DISCUSSIE-STRATEGIE:
POLITISERING VAN FILOSOFIE

EN KENNISTHEORIE



HOOFDSTUK 5

Politisering van filosofie en kennistheorie

Ideology 'understands' science, but science does not understand ideology.
What could Mach and Poincaré have said in reply to Lenin? They would not
have known where to begin, or on what to base a discussion.
Alain Besangon 1981, p. 207

1
INLEIDING

De doelstelling van dit hoofdstuk is de politieke context en de thematiek van
Lenins theoretische strijd op het gebied van filosofie en epistemologie in kaart te
brengen.'

De noodzaak en onafwendbaarheid van een actieve theoretische strijd tegen
de bourgeois ideologie in al haar verschijningsvormen (opportunisme, econo-
misme, vrijheid van krítiek e.a.) heeft bij Lenin twee met elkaar verband
houdende kernpunten: A. de doctrine van het van buitenaf (door de revolutionaire
voorhoede-partij der sociaal-democraten) overbrengen van het proletarische
bewustzijn op de arbeidersbeweging (zie hoofdstuk 2, 3 en 4); 8. de doctrine van
de absolute partijdigheid van de filosofie.

In dit hoofdstuk bespreek ik punt B van Lenins theoretische strijd. In hoofdstuk
6 komt dan de polémiek aan de orde die Lenin voerde tegen de machisten - m.n.
de Russische machist Bogdanov (1873-1928) - over het waarheidsvraagstuk. Ik
zal die polemiek bespreken binnen de context van Lenins discussiestrategie.

Lenins nadruk op de noodzaak van een theoretische strijd gaat reeds terug op
zijn Wat te doen? (1902), waarin hij aan deze vorm van strijd hetzelfde belang
toekent als aan de politieke strijd (tegen het opportunisme) en de economische
strijd (tegen het economisme).

Waarom achtte Lenin de theoretische strijd zo belangrijk? Waar ging het
precies om? Deze vragen vormen het onderwerp van de eerstvolgende
paragrafen waarin ik de thematische en politieke context bespreek. Daarna volgt
een analyse van enige kernbegrippen van Lenins eigen epistemologische
opvattingen. Binnen die context is Pannekoeks kritiek op Lenins interpretatie van

1. Het belang dat Lenin opeist voor de theoretische strijd ontleent hij aan Friedrich
Engels. Reeds in zijn Wat te Doen? citeert Lenin Engels uitvoerig om zijn stelling te
onderbouwen dat er zonder revolutionaire theorie geen revolutionaire beweging kan
zijn. Hij verwijst daar naar Engels' voorwoord bij de brochure Der Deutsche Bauern-
krieg (1974). Enyels erkent niet twee, maar drie vormen van strijd op het gebied van
de sociaaldemocratie: de politieke, de economische en de theoretische strijd. Ook in
zijn Materialisme en Empiriocriticisme verwijst Lenin voortdurend naar Engels, met
name diens Anti-Duhring (2de editie van 1886), waarin Engels een consequent
materialisme en een dialectische (i.e. Hegeliaanse) opvatting van materialisme verde-
digt. Ook Engels' opmerkingen over causaliteit, noodzakelijkheid en wetmatigheid in
de buitenwereld worden door Lenin kritiekioos als referentiekader gebruikt.
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Mach van belang, omdat Pannekoek daarbij een discussie-kritische positie
inneemt.

Dat alles dient als achtergrond om in hoofdstuk 6 de polemiek tegen Bogdanov
te kunnen volgen.

2
THEMA'S VAN DE THEORETISCHE STRIJD

Aan het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw kwam een nieuwe
epistemologische richting in de filosofie naar voren die pretendeerde de
eenzijdigheid van zowel idealisme als materialisme overwonnen te hebben: het
empiriocriticisme, ook wel het Machisme genoemd.2

Onder invloed van nieuw natuurkundig onderzoek vonden een aantal baanbre-
kende revoluties plaats: de ontdekking van de róntgenstralen (1895), het
verschijnsel van de radio-activiteit (1896), het elektron (1897), het radium (1898),
enz.

Door deze ontwikkelingen werd enerzijds duidelijk, dat de traditionele opvattin-
gen over `de materie' steeds problematischer werden. De kleinste deeltjes van
de materie bleken eveneens te zijn samengesteld uit nog kleinere: `the atom
dematerialises, matter disappears'.3 Anderzijds bleek, dat de wijze waarop
menselijke kennis tot stand komt grondig herzien moest worden. Met name onder
invloed van de filosofische inzichten van de fysicus Ernst Mach (1838-1916) -
erkend voorloper van de Wiener Kreis - werd steeds meer de opvatting en vogue
dat de menselijke geest, in plaats van een instrument dat de materiële wereld
weerspiegelt, een instrument is dat zintuiglijke gewaarwordingen op een bepaalde
manier organiseert. Voor de empiriocritici had Mach onopzettelijk een basis
gelegd voor de sociale theorie van het Marxisme (Service 1985, p. 144). Door het
strikte onderscheid tussen subject en object op te heffen, had Mach volgens
Bogdanov een brug geslagen naar Marx' opvatting dat de ideeën van een
samenleving historisch bepaald zijn en dus ook voor verandering vatbaar zijn in
antwoord op veranderende omstandigheden. Object en subject worden uit
gewaarwordingen opgebouwd. Eigenschappen van objecten zijn niets anders dan
de som van een aantal al naar de omstandigheden wisselende gewaarwordingen
of elementen. Dingen beschouwt Mach als complexen van elementen, die de
grondslag van alle kennis vormen. De namen die wij aan de dingen geven, zijn
in feite gedachtensymbolen voor de complexen van elementen. De taak van de
wetenschap bestaat uit het zo volledig mogelijk weergeven van de feiten op zo'n
economisch mogelijke wijze (het principe van de economie van het denken). Als

2. Dat is een benaming van de beweging die de beschouwingen van de Oostenrijkse
fysicus Ernst Mach (1838-1916) gebruikte voor een verfijning van de epistemologi-
sche grondslagen van het marcisme. Vanuit contemporain filosofisch gezichtspunt
heeft het werk van Mach een drievoudig belang (cf. F. Wallner, in: J. Blackmore en
K. Hentschel (Hsg., 1985)). (i) Mach trachtte de natuurwetenschappen uit de
conceptuele beperkingen van de traditionele filosofie te bevrijden; (ii) hij had een
belangrijke uitwerking op de Wiener Kreis; (iii) hij beoefende wetenschapstheorie ook
als wetenschapsgeschíedenis.

3. Dit is een uitdrukking van L. Houllevigue (o.c. in: L.R. Graham (1972, p. 45)).
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wij ons aNragen of een bewering zin heeft en zo ja, welke, dan moeten wij
nagaan door welke proeven wij deze kunnen verifiëren (het principe van Mach).
Het begrip materie acht hij een abstractie, een afgeleid begrip, dat volgens hem
geen uitgangspunt van de natuurkunde kan zijn. Een belangrijk oogmerk van
Machs beschouwingen was gelegen in het verbeteren van de manier waarop ons
verstand te werk gaat bij (natuur)wetenschappelijk onderzoek.' Alhoewel
Bogdanov geïnspireerd werd door de opvattingen van Mach, was hij zeker geen
slaafs navolger. Hij had kritiek op Machs te individualistische opvatting van
perceptie en de veronachtzaming van de effecten van collectieve sociale
ervaring. Bogdanov refereerde naar zijn eigen opvattingen met de term empirio-
monisme.

Deze'filosofischei5 inzichten leverden een kennistheorie op, waarin menselijke
individuen werden opgevat als actief selecterende en organiserende wezens, een
visie die volgens de empiriocritici - zoals Bogdanov, Loenatsjarski, Bazarow, enz.
- goed te verenigen was met de sociaal-democratische strijd. Zo schrijtt
Bogdanov bijvoorbeeld: `Er bestaat geen criterium voor de objectieve waar-
heid...de waarheid is een ideologische vorm, de organiserende vorm van de
menselijke ervaring' (Empirio-monisme, 1907, p. 9).s Hun publikaties kregen in
de legale Russische pers ongeveer evenveel aandacht als het orthodoxe

4. Over Mach zijn vele publikaties verschenen. Binnen de context van deze paragraaf
verwijs ik naar het boek Ernst Mach als Aussenseiter. Machs Briefwechsel uber
Philosophie und Relativitëtstheorie mit Persónlichkeiten seinerZeit (Auszug aus dem
letzten Notizbuch (Faksimile) von Ernst Mach), John Blackmore en Klaus Hentschel
(Hsg., 1985). Daarin staat onder meer een brief van de Oostenrijkse sociaat-
democraat Friedrich Adler (1879-1960) aan Mach, d.d. 23I7~1909, waarin Adler hem
vertelt over de Russische 'Kampf um Mach'. Hij noemt het boek MEK van Lenin,
waarin Lenin Mach c.s. `grundlich beschimpft'. Adler heeft geen hoge dunk van Lenins
boek en stelt dat men daarin geen serieus argument te zoeken heeft. In een ant-
woord, d.d. 26I7I1909, schrijft Mach dat hij aan Valentinov reeds een jaar geleden
vele vragen over zijn verhouding tot Marx beantwoord heeft, en dat hij zich van een
tegenstelling contra Marx en de sociaaldemocratie in het geheel niet bewust is.
Daama gaat Mach over tot de orde van de dag.

5. Volgens Frank (1950, pp. 81 e.v.) moet deze uitdrukking niet worden gelezen in de
taal van de traditionele filosofie, want Mach trok een scherpe lijn tussen zijn opvat-
tingen en die van de traditionele filosofie. Machs primaire vraagstelling was niet of
onze wereld bestaat uit waarnemingen dan wel uit materiële deeltjes. Zijn primaire
doelstelling was de unificatie van wetenschappen en de eliminatie van metafysica.
Mach heeft nimmer beweerd dat onze wereld is opgebouwd uit complexen van waar-
nemingen, maar alleen dat elke wetenschappelijke bewering een bewering over
complexen van waarnemingen is. Ongeacht of het gaat om een bewering uit de
natuurkunde, de biologie of de psychologie, het gaat erom of die bewering kan
worden geverifieerd door middel van observatie.

6. Zie, met betrekking tot de filosofische opvattingen van Bogdanov: Grille (1966) Lenins
Rivale. Bogdanov und seine Philosophie; Jensen (1978) Beyond Marx and Mach.
Alexander Bogdanov's Philosophy of Living Experience; Williams (1986) The Other
Bolsheviks en Sochor (1988) Revolution and Culture: the Bogdanov-Lenin Controver-
sy.
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dialectisch materialisme, zelfs tot februari 1908.' Alhoewel Lenin zich aanvanke-
lijk terughoudend had opgesteld tegenover de groeiende invloed die het
empiriocriticisme binnen en buiten de gelederen van de sociaal-democratische
partij kreeg, werd deze invloed voor hem onaanvaardbaar toen hij vernam dat in
Die Neue Zeit (nr. 26, 1908) een onbekende vertaler een artikel van Bogdanov
over Mach had geplaatste,

'...waarbij hij er in een voorwoord nog uitflapte dat de meningsverschillen
tussen Plechanow en Bogdanov de tendentie zouden hebben om onder de
Russische sociaal-democraten een fracti~verschil te worden tussen
bolsjewieken en mensjewieken!. (Brief van Lenin aan A.M. Gorki, p. 164)9

Vooral toen het gerucht steeds luider werd dat de bolsjewieken niet meer als de
`one-and-only' orthodoxe marxisten werden beschouwd door het Russische
intellectuele milieu, zag Lenin zich gedwongen in de pen te klimmen.

Het resultaat van zijn actie was het boek Materialisme en Empirio-Kriticisme
(MEK, 1908). Daarin valt hij de leer van het empiriocriticisme met grote felheid
aan, ten gunste van zijn eigen kennistheorie ter rechtvaardiging van zijn politieke
organisatie-opvatting.'o Het verband tussen zíjn aanval op de empiriocritici en
de verdediging van zijn kennistheorie ligt míjns inziens in zijn zienswijze inzake
de partijdigheid van de filosofie, die in MEKtot uitdrukking komt. Voordat ik een
aantal centrale thema's van zijn boek bespreek, ga ik eerst in op de vraag: wat
was de politieke betekenis van zijn aanval op de empiriocritici?

3
LENINS AANVAL OP DE EMPIRIOCRITICI

In een brief aan. Gorki, geschreven op 25 februari 1908, schrijft Lenin het
volgende:

7. Graham (1972, p. 44) stelt dat zelfs in februari 1908 de bolsjewieken in de legale pers
evenveel aandacht besteedden aan het machisme als aan het orthodoxe dialectisch
materialisme. Die situatie werd voor Lenin onverteerbaar, toen Bogdanov, Bazarov,
Loenatsjarksi c.s. geschriften publiceerden die in toenemende mate van sympathie
getuigden voor de gezichtspunten van Mach. Lenin merkte dat de bolsjewieken als
'revisionisten' werden betiteld, terwijl de belangrijkste rivaal, de mensjewieken, als
'orthodox' te boek kwamen te staan.

8. Het betreffende artikel heet `Emst Mach und die Revolution', Die Neue Zeit, 26, Band
I(1908), pp. 695-700. Bogdanov schreef ook de inleiding bij de Russische vertaling
van Machs Die Analyse der Empfindungen und das Verh~ltnis des Physischen zum
Psychischen (1900, 4de druk in 1903, 5de druk in 1906). Dit is een uitgebreide editie
van zijn in 1886 verschenen Beitr~ge zur Analyse der Empfindungen.

9. Opgenomen in de verzamelbundel Over Kunst en Literatuur, Moskou, Progres Uitg.,
1976.

10. Vgl. Bociurkiw (1967, p. 118), die stelt dat Lenins model van de monolitische partij
geen ruimte laat voor een ideologische heterogeniteit. De partij-organisatie is een
alliantie van mensen met dezelfde ideologische opvattingen, die gevormd is om de
enig wetenschappelijk correcte wereldopvatting uit te dragen.
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in de zomer en herfst van 1904 gingen Bogdanov en wij definitief uit elkaar,
als bolsjewieken, en sloten wij dat stiizwijgende en de filosofie als neutraal
terrein buiten beschouwing latende btok, dat de hele revolutie-tijd heeft
bestaan en ons de mogelijkheid bood om in de revolutie gezamenlijk de
politiek van de revolutionaire sociaal-democratie (-bolsjewisme) door te
voeren, die naar mijn diepste overtuiging de enig juiste was.

Wij kwamen er in de hitte van de revolutie weinig aan toe om ons met de
filosofie bezig te houden. Begin 1906 schreef Bogdanov in de gevangenis
nog iets - ik geloof de III-de aflevering van zijn `Empirio-monisme'. Hij gaf het
me in de zomer van 1906 cadeau en ik ben er toen aandachtig voor gaan
zitten. Toen ik het uit had werd ik kwaad en ging ik vreselijk tekeer: het was
mij nog duidelijker geworden, dat hij een aards-onjuiste, niet-mancistische
weg volgde. Ik schreef hem toen een 'liefdesverklaring', een briefje over de
filosofie met een omvang van drie schriften.

Ik zette hem daarin uiteen, dat ik natuurlijk in de filosofie maar een
doodgewone Marxist was, maar dat juist zijn heldere, populaire en prachtig
geschreven werken mij definitief overtuigden van zijn ongelijk wat de
essentie betreft en van het gelijk van Plechanov...

Nu zijn de `Schetsen over de filosofie van het Marxisme' uitgekomen. Ik
heb alle artikelen gelezen, behalve dat van Soeworov (...) en bij elk artikel
was ik gewoon razend van verontwaardiging. Nee, dat is geen Marxisme!...
Nee, dat loopt de spuigaten uit. Natuurlijk zijn wij gewone Mancisten geen
mensen die in de filosofie belezen zijn - maar daarom hoeven ze ons nog
niet zo te beledigen door ons zoiets als zijnde de filosofie van het Marxisme
op te dissen! ~

Ik acht het noodzakelijk om u mijn mening volkomen dírect te zeggen.
Een zeker gevecht tussen de bolsjewieken onderling over het vraagstuk van
de filosofie acht ik nu volkomen onvermijdelijk. Maar een scheuring over dit
onderwerp zou volgens mij een domme zaak zijn. Wij hebben een verbond
gesloten om binnen de arbeiders-partij een bepaalde politiek te kunnen
doonroeren. Wij hebben deze tactiek ook gevoerd en wij doen dit tot op de
dag van vandaag zonder meningsverschillen. (in: Over Kunst en Literatuur
(KL) 1976, p. 164).

Een gevecht binnen de gelederen van de bolsjewieken leek Lenin onvermijdelijk,
omdat de ideologische eenheid van de partij in het geding was gekomen. Lenin
was er reeds in Een stap voonvaarts, twee stappen terug (1904) van overtuigd
dat,

...het proletariaat beslist alleen dan een onovenNinnelijke kracht kan worden,
wanneer zijn ideologische eenwording op grond van de beginselen van het
Marxisme versterkt wordt door de materiële eenheid van de organisatie, die
miljoenen werkenden tot het leger van de arbeidersmassa aaneensmeedt.
(ESV, p. 110)

In zijn MEKwilde.hij de dreigende coupure in de ideologische eenheid van zijn
partij herstellen. Hoe dacht Lenin die taak te kunnen vervullen?

Uit zijn geboekstaafde reflecties kunnen een aantal aanwijzingen worden
gedistilleerd. In zijn brief aan Gorki van 25 februari 1908 benadrukt Lenin, dat

...de `Proletari' [d.i. het illegaal bolsjewistisch weekblad, centraal orgaan van
de RSDAP, verschenen eerst in Genève van mei tot november 1905 onder
redactie van Lenin, P.A.S.] absoluut neutraal blijven ten opzichte van al onze
meningsverschillen in de filosofie, zonder de lezer ook maar een schaduw
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van aanleiding te geven om de bolsjewieken als richting, als tactische lijn
van de revolutionaire vleugel binnen de sociaal-democraten, te koppelen aan
empiriocriticisme of empirio-monisme. (in: KL, p. 163)

En verderop in dezelfde brief:

Het opwerpen van hinderpalen voor de doorvoering van een tactiek van de
revolutionaire sociaat-democratie in de arbeider-partij terwille van ruzies over
materialisme of machisme zou volgens mij een onvergeeflijke domheid zijn.
Wij moeten op het stuk van de filosofie dusdanig strijden, dat de 'Proletari'
en de bolsjewieken, als fractie van de partij, hier niet door worden geraakt.
En dat is heel wel mogelijk. (ibid., p. 165)

Alleen wanneer de ideologische strijd buiten de fractie gehouden wordt,
...raakt de fractie niet geëngageerd, raakt zij niet in de waren zal zij morgen
of overmorgen niet gedwongen worden om te beslissen en te stemmen, dat
wil zeggen om deze strijd tot een chronisch, zich voortslepend en uitzichtloos
iets te maken. Dat is de reden waarom ik tegen de toelating van wat voor
soort filosofie dan ook in het tijdschrift ben. Ik weet dat ik hiervoor wordt
gegispt: hij wi1 de anderen de mond al snoeren, terwijl hij zijn mond zelf nog
niet heeft opengedaan! (brief van 24~3I1908, KL, p. 168)

In deze interessante passage noemt Lenin één van de middelen om de drei-
gende ideologische coupure te voorkomen: houd de filosofische strijd buiten de
fractie. Waarom? Lenin noemt in feite twee redenen: om de fractie niet in
verwarring te brengen; en om een stemming te voorkomen. De laatste reden is
interessant omdat ze de vraag oproept: waarom zou stemming over de vraag
welke filosofische uitgangspunten als grondslag voor de partijpolitiek moeten
dienen, tot een chronische, zich voortslepende en uitzichtloze strijd leiden? Toch
alleen dan, wanneer Lenin meent dat reeds voorafgaande aan de stemming, een
ieder een houding aanneemt, op grond waarvan de stemming tot een chronische,
enz. strijd leidt. Lenin zelf zou zich bijvoorbeeld nooit neerleggen bij een
stemmenmeerderheid voor het empiriocriticisme. En om te vermijden dat er een
situatie ontstaat waarin de fractie besluit tot stemming, meent Lenin dat het beter
is om iedere fundamentele filosofische discussie in de pers te verbieden. Want,
zo legt Lenin het probleem aan Gorki voor, stel eens dat er wel zo'n discussie
gevoerd zou worden, hoe ziet die er dan uit? Wel, een paar artikelen van
empiriocritische zijde, een paar van Lenins hand waarin hij de standpunten van
de empiriocritici betwist, en een respons van de laatste. En Lenin vraagt zich dan
af:

Is dat misschien zo aantrekkelijk? En voor hoelang? Zal dat de scheuring
dan niet onvermijdelijk maken als gevolg van een eindeloze verscherping en
verbittering? En verplicht dat de fractie niet tot een beslissing: beslis maar,
zoek het maar uit en maak een einde aan de 'díscussie' door een votum....
Als u bang bent voor een scheuring moet u hier maar eens goed over
nadenken (ibid., p. 169)

Bovendien, wanneer de filosofische strijd zich wel binnen de eigen fractie zou
afspelen, zouden de bolsjewieken de mensjewieken daarmee danig in de
politieke kaart spelen. Lenin is zelfs van opvatting:
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Dan zullen zij definitief winnen. Maar als de filosofische strijd zich afspeelt
buiten de fractie, dan zullen de mensjewieken definitief tot de politiek worden
gereduceerd en dat betekent voor hen de dood (ibid.)

Ik heb nu één instrument besproken: de ruzie scheiden van de fractie. Het
andere, door Lenin in stelling gebrachte instrument komt goed tot uiting in een
volgend citaat uit een brief (24I3I1908) die hij aan Gorki schreef:

Ik zou geen stof hebben doen opwerpen als ik er niet onvoorwaardelijk van
overtuigd was (en er nog dagelijks meer van overtuigd raak, hoe meer ik
kennis maak met de oorspronkelijke bronnen van wijsheid bij Bazarov,
Bogdanov 8 Co.) dat hun boek ongerijmd, schadelijk, kleinburgelijk en
paapsgezind is, helemaal, van het begin tot aan het einde, van de wortels
tot aan de takken, tot Mach en Avenarius. Plechanov heeft in wezen
helemaal gelijk tegen hen, maar hij kan of wil niet, of hij is te lui om dat
concreet, omstandig, simpel te zeggen, zonder overbodige afschrikking van
het publiek met filosofische subtiliteiten. En ik zal dat koste wat het kost dan
maar op mijn manier zeggen. (KL, p. 167).

Lenins tweede instrument is dus een totale aanval op de empiriocritici, het
aantonen van hun volledige dwaling en het onderstrepen van het totale gelijk van
de ideeën van het soort dat Plechanov heeft verkondigd (Grujic, 1985, p. 188;
Service, 1985, pp. 143-144). Deze aanval onderneemt Lenin in zijn boek
Materialisme en Empirio-Kriticisme (MEK)." In het voorwoord tot dat boek
omschrijft hij zijn taak alsvolgt:

Wat mij zelf betreft: ook ik ben een 'zoekende' in de filosofie. Ik heb mij
namelijk in deze notities tot taak gesteld te ontdekken waarover de mensen
gestruikeld zijn die ons onder het mom van Marxisme iets voorzetten dat
ongelofelijk verward, misleidend en reactionair is (MEK, p. 17).

Lenins onderneming in MEKhad dus een doelgerichte partij-politieke en politiek-
ideologische motivatie. Derhalve moet zijn onderneming ook vanuit dit perspectief
besproken worden.

Lenin meende dat hij niet alleen maar de gezichtspunten van een aantal
denkers weerlegde, maar dat hij de gehele Berkeleyaanse en Humeaanse `lijn'
in de fílosofie ontmaskerde. Volgens Lenin zijn er twee en slechts twee mogelijke
`lijnen' in de filosofie: de idealistische en de materialistische lijn. Want men heeft
z.i. slechts de keuze tussen de stelling 'geen object zonder een subject' of 'het
object bestaat onafhankelijk van het subject'. Als de eerste stelling (i.e. het idea-

11. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op een bespreking van Lenins kennistheorie in relatie
tot zijn filosofie. Maar deze bespreking kan moeilijk losgekoppeld worden van een
kritische analyse van de m.i. problematische aspecten van Lenins kennistheorie.
Wanneer Lenin namelijk meent dat er slechts sprake kan zijn van twee elkaar
uitsluitende richtingen in de filosofie, i.c. materialisme en idealisme, en vervolgens
stelt dat alleen een materialistische kennistheorie een beroep op geldigheid kan doen,
dan heeft men het recht die opvatting op die pretentie te toetsen.
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lisme) fout is, moet de tweede stelling (het materialisme) juist zijn en vice versa.
Ik noem deze uitspraak het axioma van dichotomie.12

Mach heeft een antithese tussen materialisme en idealisme altijd verworpen.
Mach beschouwde deze antithese niet als een wetenschappelijke stellingname.
Hij verwierp zowel materialisme als idealisme. Maar dat betekent niet dat hij een
intermediaire positie ten aanzien van beide innam (Frank 1950, p. 85). Zowel
materialisme als idealisme waren volgens Mach systemen van metafysische
beweringen en geen wetenschappelijke theorieën. Want zij kunnen niet
geverifieerd worden door observatie. Zijn aversie tegen zulke onwetenschappelijk
termen bracht hem er vaak toe beweringen te formuleren die gericht waren tegen
de één of de andere vorm van metafysica. Daardoor werden zijn beweringen
soms geïnterpreteerd als ondersteuning voor de andere vorm van metafysica,
alsof zijn verwerping van het ene systeem een verdediging van het andere
systeem impliceerde. Maar voor Mach betekende het gebruik van wetenschappe-
lijke resultaten voor de constructie van een idealistische of materialistische
metafysica een onderneming die vanaf het begin gedoemd was te mislukken.13

Ik zal in het onderhavige hoofdstuk het accent leggen op Lenins eigen
kennistheorie die hij radicaal tegenover de zijns inziens reactionaire filosofie van
de empiriocritici stelt.

Een van de doelstellingen van de materialistische kennistheorie is het geven
van een rationele rechtvaardiging van het geloof in het bestaan van een
objectieve werkelijkheid. We moeten dan ook eerst nagaan of Lenin een
kennistheorie heeft ontwikkeld, die dit doel bereikt en of deze theorie tegen kritiek
is opgewassen.

Daarna bespreek ik in hoofdstuk 6 de polemiek die Lenin voerde tegen de
Russische Machist Bogdanov, één van de hoofdverdachten in Lenins requisitoir.
Hoofdstuk 6 sluit ik af inet een bespreking van de dialectische verschuivingen en
drogredenen die in die polemiek aan te geven zijn.

12. Dit axioma wordt bekritiseerd door o.a. Bochenski (1974 [1950]), Carlsnaes (1981),
Paul (1938) en Hook (1955). 2ij stellen dat indien Lenins kritiek op het machisme juist
zou zijn, quod non, dan impliceert dat nog niet dat zijn eigen opvattingen inzake een
afbeeldingstheorie van kennis juist zou zijn. Een weerlegging van de standpunten van
zijn opponenten heeft logisch niets van doen met een rechtvaardiging van zijn eigen
stellingname: het axioma van dichotomie is niet alleen formeel, maar ook materieet
onjuist, omdat de twee door Lenin gekozen standpunten niet exclusief zijn, daar er
andere mogelijke kennistheoretische posities denkbaar zijn.

13. In het verlengde hiervan ligt Machs resolute weigering om de traditionele weergave
van de relatie tussen wetenschap en metafysica te aanvaarden. Die traditionele
weergave ímpliceerde een keuze tussen de volgende alternatieven: bf alleen die
theorieën die kunnen worden bewezen op grond van ervaring of logica zijn legitieme
wetenschappelijke theorieën, maar dan blijven vele wetenschapsgebieden gescheiden
van elkaar; bf we staan de introductie van metafysische beweringen toe zodat de een-
heid van wetenschap mogelijk wordt, in welk geval we echter geconfronteerd worden
met beweringen die nooit door alle wetenschappers zullen worden erkend. Het belang
van Machs bijdrage ligt in het feit dat hij deze alternatieven als zodanig verwierp. Hij
streefde naar de eenheid van wetenschappen door middel van de eliminatie van
metafysica (vgl. Frank 1950, p. 89).
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4
WERKELIJKHEID, WAARNEMING, BEGRIP

In MEK schrijft Lenin het volgende:

Het `naïeve realisme' van ieder gezond mens, die niet in een dolhuis of bij
de filosofische idealisten in de leer is geweest, bestaat hierin, dat aangeno-
men wordt dat de dingen, het milieu en de wereld onafhankelijk bestaan van
ons gevoel, van ons bewustzijn, van ons Ik en van de mens in het
algemeen.

Dezelfde ervaring (niet in de zin van Mach, maar in de menselijke beteke-
nis van het woord) die bij ons de vaste overtuiging heeft gewekt dat er onaf-
hankelijk van ons andere mensen en niet alleen louter complexen van mijn
gewaarwordingen van het hoge, lage, gele, harde enz. bestaan, dezelfde
ervaring wekt bij ons ook de overtuiging dat de dingen, de wereld en het
milieu onafhankelijk van ons bestaan.

Onze gevoelens en ons bewustzijn vormen alteen de afbeelding van de
buitenwereld en het spreekt vanzelf, dat een afbeetding niet zonder het afge-
beelde kan bestaan, maar dat het afgebeelde wel onafhankelijk van de
afbeelding bestaat. De `naïeve' overtuiging van de mensheid wordt door het
materialisme bewust tot de grondslag van zijn kennistheorie gemaakt (pp.
74-75). ~

Ondanks het virulente taalgebruik, kunnen we uit deze passage concluderen dat
Lenin een beroep doet op het gezonde verstand: in onze alledaagse omgang met
de wereld om ons heen aanvaarden we een beschrijving van die wereld, waarin
deze als onafhankelijk van ons bewustzijn en onze gewaarwordingen wordt
gepostuleerd. Die beschrijving lijkt voor onze alledaagse doelstellingen relatief
probleemloos te zijn. Zodra we echter meer wetenschappelijke vragen gaan
stellen, moeten we tot een expliciete beslissing komen inzake de vraag of de
commonsense-beschrijving voldoet aan de doelen die we ons binnen de weten-
schappelijke context hebben gesteld. In dat geval moeten we tot een beslissing
komen over de vraag welke beschrijving het beste aan onze doelstellingen
voldoet. Wanneer we deze vraag ook aan Lenin stellen, dan blijkt volgens de
laatste twee zinnen van het zojuist aangehaalde citaat het volgende. Lenin meent
niet alleen dat onze gewaarwordingen en ons bewustzijn afbeeldingen zijn van
de buitenwereld, maar dat zij slechis afbeeldingen van de externe wereld zijn. De
vraag is of dit nog wel een bruikbare beschrijving is. Hij stelt immers, dat een
afbeelding niet zonder het afgebeelde kan bestaan, maar dat andersom het
afgebeelde wel onafhankelijk van hetgeen dat er een afbeelding van is, bestaat.
De vraag is hoe we dit kunnen weten. Lenin meent dat zijn omschrijving van het
`naïeve realisme',~tevens de visie is van de mens in het algemeen, een visie die
door het materialisme bewust tot de grondslag van haar kennistheorie wordt
gemaakt. Maar hij lijkt onvoldoende te beseffen dat de notie `afbeelding' niet veel
meer dan een metafoor is waarvan het gebruik de mogelijkheid veronderstelt van
een vergelijking tussen het beeld en het origineel. Als onze waarnemingen of
gewaarwordingen ons een beeld geven van iets uit de werkelijkheid, dan is de
relatie tussen het beeld en datgene waarvan het een beeld is, niet die van een
kopie of een foto. Het beeld wordt verondersteld de inhoud van de waameming
te zijn en kan naar haar aard niet gelijk of ongelijk zijn met iets wat niet een
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waarnemingsinhoud is. De opvatting van een kopie of afbeelding veronderstelt
dat het beeld zelf een fysiek object is (ongeveer zoals Democritus en Epicurus
meenden); of dat de relatie feitelijk niet die tussen portret en geportretteerde is.
Wat de afbeeldingstheorie stelt, is hetzij een metafoor, die onmogelijk feitelijk kan
worden toegepast in de kennistheorie, of het onderstelt datgene wat het nu juist
tracht te bewijzen. En wat het tracht te bewijzen kan niet worden geverifieerd. We
weten dat een portret een beeld is van een geportretteerd object, omdat we beide
kunnen waarnemen en met elkaar vergelijken. Dit is echter onmogelijk op het
gebied van onze waarnemingen. Indien de afbeeldingstheorie juist zou zijn, dan
zouden we alleen beelden of kopieën van dingen waarnemen en nooit de dingen
zelf. We zijn niet in staat om de beelden en objecten waarvan ze een beeld zijn
met elkaar te vergelijken. Maar als we dat niet kunnen, hoe kunnen we dan
zeggen dat deze zogenoemde beelden ` waar' of `onwaar' zijn? Hoe kunnen we
zeggen dat zij beelden zijn van de waargenomen objecten? Wat de afbeeldings-
theorie stelt, zou clus waar kunnen zijn, maar of dat zo is valt niet te achterhalen.
We weten ook niet of de beelden een goede of slechte gelijkenis vertonen met
de waargenomen objecten waarmee we immers op aanname van die theorie
geen direct contact hebben. Lenin stelt dat iedere afwijking van de afbeeldings-
theorie van de waarnemíng het bestaan van de buitenwereld onderwerp van
twijfel maakt. Dit impliceert volgens hem dan ook, dat het ding-in-zich niet
fundamenteel verschilt van het ding-voor-ons. Maar op aanname van diezelfde
afbeeldingstheorie hebben we geen direct contact meer met die buitenwereld
zelf.'a

Tegen de achtergrond van dit commentaar ga ik nu eerst na hoe Lenin zijn
materialistische kennisopvatting uiteenzet.

Over het begrip 'materie' schrijft Lenin het volgende:
De materie is een filosofische categorie ter aanduiding van [in het Engels:
'denoting~, P.A.S.] de objectieve realiteit die de mens in zijn gevoelens is
gegeven, die door onze gevoelens gekopieerd, gefotografeerd of afgebeeld
wordt en die onafhankelijk van hen bestaat....Onze gewaarwordingen
aanzien voor afbeeldingen van de buitenwereld, de objectieve waarheid
erkennen, op het standpunt van de materialistische kennistheorie staan: dat
is een en hetzelfde. (MEK, pp. 144-145) [Mijn onderstreping, P.A.S.]

Uit dit citaat blijkt, dat er sprake is van twee soorten relaties tussen de objectieve
werkelijkheid en onze gewaarwordingenlgevoelens.

De relatie tussen de naam van de filosofische categorie Materie -'materie' -
en de objectieve werkelijkheid is er één van aanduiding - denotatie. De relatie
tussen de objectieve werkelijkheid en de menselijke gewaarwordingen is er één
van afbeelding of weerspiegeling. De semíotische implicaties van deze soorten
van relatie komen in het vervolg van dit hoofdstuk nog uitgebreid aan de orde.

Volgens Lenin bestaan er slechts twee en niet meer richtingen in de filosofie:

14. Lenins afbeeldingstheorie van de waarneming is problematisch, maar heeft volgens
Graham (1972, p. 40) wel een grote invloed gehad op het filosofisch denken in de
voormalige Sovjetunie. Vgl. ook Katkov (1967, pp. 80 e.v.); Leff (1969, pp. 76 e.v.);
Jordan (1967, pp. 217 e.v.); Paul (1938).



99
...er bestaat een materialistische en een idealistische richting in de filosofie
en daartussen verschillende schakeringen van het agnosticisme. De
krampachtige pogingen om een 'nieuw' gezichtspunt in de filosofie te vinden
kenmerken een even grote armoede van geest als die om een 'nieuwe'
waardetheorie, een 'nieuwe' rentetheorie, enz. te scheppen. (MEK, p. 164)

Er bestaan slechts twee mogelijke richtingen in de filosofie, omdat men slechts
de keuze heeft tussen de stelling 'geen object zonder subject' (idealisme) en de
stelling `het object bestaat onafhankelijk van het subject' (materialisme). Als de
eerste stelling onj.uist is, moet de tweede juist zijn en omgekeerd.

Deze dichotomische opvatting van filosofie is gebaseerd op twee soorten
verwarring. Het eerste type verwarring is, dat Lenin ten onrechte geen onder-
scheid maakt tussen de diverse auteurs, wier standpunten hij bekritiseert. Hij
gooit bijvoorbeeld een hele rij filosofen op een hoop, inclusief Berkeley, Hume en
Kant. Hij onderscheidt wel tussen het agnosticisme van de laatste twee en het
subjectief idealisme van Berkeley, maar hij doet het voorkomen alsof Hume's en
Kants filosofie identiek aan elkaar zijn en halverwege op weg zijn naar Berkeley's
idealisme. Wat Lenin niet opmerkt is het grote verschil tussen Kant en de
empiristen inzake de vraag naar de relatie tussen kennis en waarneming.

Deze eerste soort van verwarring wordt gevolgd door een tweede. Lenin maakt
namelijk geen onderscheid tussen twee verschillende stellingen: (1) onze kennis
wordt door zintuiglijke ervaring aan ons onthuld; (2) onze kennis kan worden
herleid tot zintuiglijke ervaring. De klassieke empiristen abstraheren onze ideeën,
begrippen en noties uit de zintuiglijke indrukken en alle empirische kennis uit de
perceptuele ervaring. Kant meende dat apriori begrippen niet uit de ervaring
afgeleid kunnen worden (alhoewel de mate van legitieme toepassing wel tot de
ervaring beperkt is) en dat bepaalde kennis aan onze ervaring vooraf gaat. Lenin
verwart kennis en waarneming, ontwikkelt een kopietheorie van de waarneming
die tot allerlei complicaties leidt. Het is tekenend, dat Lenin in het hoofdstuk
waarin hij de fílosofie van Kant aanvalt, niet meer spreekt over gewaarwordingen
die een afbeelding zijn van de objectieve werkelijkheid, maar over het menselijke
begrip, onze zich ontwikkelende noties, of over theorie als afbeelding of kopie
van de werkelijkheid. Volgens Ruben (1979, pp. 178-179) is Lenins theorie hier
helemaal geen waarnemingstheorie meer, maar een begripstheorie. Lenin stelt
expliciet dat hij zich richt op de vraag van de bron en betekenis van alle
menselijke kennis en dat onze noties een objectieve, werkelijke ruimte en tijd
weerspiegelen. Elders stelt Lenin dat onze waarnemingen en begrippen overeen-
stemmen met de buitenwereld, die reeds bestond voordat er mensen waren.
Deze laatste constatering is volgens Lenin objectief waar omdat het corres-
pondeert met de wijze waarop de dingen werkelijk en onafhankelijk van de mens
bestaan. Dit alles onderstreept het feit dat hij zich hier op kennis i.p.v. waarne-
ming richt, want voor de waarheid van het voormenselijk bestaan van de wereld
zijn geen relevante, corresponderende waarnemingen voorhanden. Op diverse
plaatsen spreekt Lenin ook expliciet over theorieën die weerspielingen vormen.
Met andere woorden, Lenins aandachtspunt is aanzienlijk veranderd, want het
valt van theorieën moeilijk te zeggen dat deze de werkelijkheid weerspiegelen op
een wijze die gelijkenis vertoont met de manier waarop percepties weerspiege-
lingen zijn.

De crux van Rubens kritiek is, dat er een onderscheid bestaat tussen de
volgende twee stellingen die Lenin beide verdedigt: (1) dingen bestaan
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onafhankelijk van ons bewustzijn, onafhankelijk van onze waarneming, buiten
ons...; (2) onze waarnemingen zijn afbeeldingen van de buitenwereld.

Op basis van stelling (1) ontwikkelt Lenin een kennistheorie die gekenmerkt
kan worden als een epistemologisch realisme. Maar Lenin blijft niet consequent
op deze realistische lijn zitten. Zoals Ruben (1979, p. 181) betoogt, kan onze
ervaring leiden tot kennis van níet-waarneembare zaken, maar dat soort kennis
kan niet zonder meer worden herleid tot die ervaringen waarop die kennis (via
inductie) gebaseerd is. Daarentegen meent Lenin, dat het materialisme ons leert
dat er niets anders dan waarneembare entiteiten bestaan, dat de wereld bestaat
uit materie die in beweging is, en dat de fysieke wereld die we allemaal kennen,
de enige objectieve werkelijkheid is. Maar zulke beweringen zijn volgens Ruben
volstrekt foutief en berusten op de verwarring van kennis en perceptie. Deze ver-
warring heeft zelfs anti-realistische implicaties en maakt Lenins eigen realistische
opvatting van de rol van theorie in de wetenschap tot een onzinnige opvatting.
Want, zo stelt Ruben, indien de fysische wereld die aan ons allen bekend is de
enige objectieve wereld is, welk nut kan men dan nog toeschrijven aan de
natuurwetenschappen, die immers een structuur van de wereld aan ons
openbaren die niet is zoals ze aan ons verschijnt.

Mijns inziens kan men Rubens kritiek hier alsvolgt samenvatten: Lenin verwart
de stelling dat alle kennis (over de buitenwereld) door zintuiglijke ervaring aan
ons wordt onthuld met de stelling dat alle kennis (over de buitenwereld) afgeleid
kan worden uit die ervaring. Volgens een realistische kennisopvatting kunnen
waarnemingen en kennis niet zomaar met elkaar worden geïdentificeerd op de
manier waarop dat volgens de klassieke empiristische traditie mogelijk werd
geacht.

Lenin wil vasthouden aan de stelling dat alle kennis afgeleid kan worden uit
zintuiglijke ervaring. Tegelijk stelt hij dat dingen onafhankelijk van onze
waarnemingen bestaan. De vraag rijst dan hoe wij iiberhaupt kennis kunnen
verkrijgen van die dingen, die onafhankelijk van onze waarnemingen bestaan. Als
alle kennis slechts binnen het veld van zintuiglijke gewaarwordingen kan worden
afgeleid, hoe kunnen we dan weten dat er dingen zijn, waarvan we kennis
kunnen krijgen, maar die onafhankelijk van onze gewaarwordingen bestaan? De
suggestie die in Lenins kennistheorie zit ingebakken, is die van een gnostische
demiurg die de objectieve werkelijkheid voor ons ontcijfert en de objectieve waar-
heid voor ons onthult en ons objectieve kennis levert door middel van een
afbeelding - Lenin gebruikt het woord `Abbild'. Deze demiurg heeft dus een gepri-
vilegeerde toegang tot de werkelijkheid die ons gewone mensen ontzegd is.15
Een soortgelijke suggestie zat ook in zijn organisatie-theorie verscholen.1ó Lenin
houdt er een epistemologisch en ontologisch dualisme op na, terwijl hij de schijn
wekt dat zijn kennistheorie op een empirische grondslag is gebouwd. Als

15. De vergelijking met een gnostische demiurg wordt ook door Besangon (1981, pp.
215 e.v.) gemaakt.

16. Zie hoofdstuk 2. Daarin zet ik Lenins opvatting van de partij-organisatie uiteen,
volgens welke de partij de arbeiders moet leren op alle gevallen van willekeur,
onderdrukking, gewelddadigheid en misbruik te reageren vanuit sociaal-democratisch
standpunt en op alle verschijningsvormen van de klassen der maatschappij de
materialistische analyse en beoordeling toe te passen. In deze visie verschijnt de
partij als alwetende demiurg, die de arbeiders (de materia prima) moet vormen.
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gewaarwordingen beelden of afbeeldingen zijn, als zij moeten lijken op dat
waarmee ze corresponderen, dan is men gedwongen een ontologisch dualisme
aan te nemen. Ruben (1979, p. 184) noemt een aantal gronden waarop Lenin tot
een dergelijk ontologisch dualisme veroordeeld lijkt te zijn." Er zijn in de wereld
dingen en gewaarwordingen van dingen. Volgens Lenins beeldtheorie van
correspondentie moeten de gewaarwordingen lijken op datgene waarvan ze de
beelden zijn. Maar hoe goed men ook kijkt, men zal in de hersenen nimmer iets
vinden dat lijkt op of gelijkenis vertoont met een tafel, een stoel etc. Als er
volgens de theorie toch zulke zaken moeten zijn, dan ligt de oplossing voor de
hand om deze kleine beelden in een aparte ontologische ruimte te situeren. Zij
worden dan mentate dingen ter onderscheiding van fysieke dingen. Het
ontologisch dualisme en de beeldtheorie van correspondentie hebben volgens
Ruben dan ook een sterk onderling verband.

De onderstelling dat de gewaarwordingen afbeeldingen moeten zijn van
datgene waarvan ze de gewaarwordingen zijn leidt tot absurde consequenties.
Een gewaanruording van een warm object is zelf niet warm in die zin dat de
gewaarwording ván het warme object een afbeelding is van iets in warme
objecten.

Bovendien, zo stelt Ruben (1979, p. 185), kunnen we de informatie over de
buitenwereld vaak niet goed ontcijferen zonder een wetenschappelijke theorie.
Soms gebeurt het decoderen van de informatie van de zintuiglijke input op
'natuurlijke' wijze, maar vaak hebben we een expliciete theorie nodig die de code
breekt en de informatie van de zintuiglijke input ontcijfert. Het idee van
waarnemingen die corresponderen met de werkelijkheid is wellicht alleen van
toepassing op die gevallen waarin het decoderen zonder hulp van een expliciete
theorie gebeurt.

De suggestie die in Lenins kennistheorie meespeelt is, dat het menselijk
kennisproces onafhankelijk van de context waarin dat proces zich afspeelt, altijd
volgens een 'naïeve' codering plaatsvindt. Lenin maakt immers een dergelijke
`naïeve' decodering tot de grondslag van zijn kennistheorie. Door zo'n universele
assumptie te maken tracht Lenin zijn afbeeldingstheorie aanvaardbaar te maken.
In de volgende twee paragrafen bespreek ik Lenins opvattingen inzake
causaliteit, noodzakelijkheid en waarheid. Daarbij laat ik zien dat ook deze be-
grippen in zijn kennistheorie problematisch zijn.

5
CAUSALITEIT EN NOODZAKELIJKHEID

Met betrekking tot het vraagstuk van de causaliteit kan volgens Lenin elke nieuwe
opvatting op haar filosofisch karakter beoordeeld worden:

Het vraagstuk van de causaliteit is bijzonder belangrijk voor het bepalen van
de filosofische richting van het een of andere allernieuwste `isme' en daarom
moeten wij bij dit vraagstuk iets uitvoeriger stilstaan. (MEK, p. 172).

17. Rubens opmerkingen sluiten aan bij mijn commentaar aan het begin van paragraaf
5.4.
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Lenin onderscheidt vervolgens een materialistische en een subjectivistische
opvatting inzake causaliteit. De materialistische opvatting houdt in dat het
bestaan van een objectieve causaliteit wordt erkend: `...die door de menselijke
voorstellingen van orde, wet, enz. slechts bij benadering juist worden weer-
spiegeld' (ibid., p. 173).

De subjectivistische opvatting van causaliteit
...is filosofisch idealisme (tot welks variëteiten de causaliteitstheorieën van
Hume en Kant behoren, d.w.z. een min of ineer verzwakt, verwaterd fideïs-
me). Het erkennen van de objectieve wetmatigheid van de natuur en van de
bij benadering juiste weerspiegeling van deze wetmatigheid in het hoofd van
de mens is materialisme. (ibid., 174) (...) Het is onbetwistbaar dat er een
natuurlijke objectieve samenhang in de natuur van de wereldverschijnselen
bestaat. (ibid., p. 175)

Vervolgens bespreekt Lenin de opvattingen van een aantal Russische Machisten
inzake dit vraagstuk en concludeert dat in al die gezichtspunten het subjectivisti-
sche standpunt centraal staat. De beoordelingscriteria die Lenin bij zíjn diagnose
hanteert zijn vervat in het volgende citaat van Lenin:

Het kennistheoretisch werkelijk belangrijke vraagstuk dat de filosofische
richtingen scheidt bestaat niet hierin, welke mate van nauwkeurigheid onze
beschrijvingen van de causale samenhang hebben bereikt en of deze in een
exacte mathematische formule kunnen worden uitgedrukt, maar daarin, of de
bron van onze kennis van deze samenhangen de objectieve wetmatigheid
van de natuur is dan wel de gesteldheid van onze geest, het daaraan eigen
zijnde vermogen om zekere waarheden a priori te erkennen enz. Dat is het
vraagstuk dat de materialisten Feuerbach, Marx en Engels onherroepelijk
scheidt van de agnostici (humeisten) Averarius en Mach. (ibid., pp. 178-179)

In navolging van Feuerbach stelt Lenin dat de erkenning van de objectieve
wetmatigheid van de natuur onverbrekelijk verbonden is met de erkenning van
de objectieve realiteit van de buitenwereld.

Lenin sluit zich aan bij Engels,
...dat het er niet op aankomt bij welke van de talrijke scholen van het
materialisme of idealisme deze of gene filosoof zich aansluit, maar dat het
erop aankomt of inen de natuur, de buitenwereld, de zich bewegende mate-
rie als het oorspronkelijke opvat, of de geest, het verstand, het bewustzijn
enz. (ibid., p. 186)

Binnen de context van Lenins materialistische kennistheorie moet hij met
betrekking tot het causaliteitsvraagstuk twee aspecten in zijn theorie verdis-
conteren: (i) dat onze gewaarwordingen effecten zijn die worden teweeggebracht
door en dus afhankelijk zijn van externe objecten die de oorzaken van onze
gewaarwordingen zijn; (ii) dat er een overtuigend bewijs is te leveren voor het
bestaan van dingen buiten ons en onafhankelijk van ons bewustzijn. Een causale
theorie moet de kloof overbruggen tussen waarneming en object. Indien het
externe object de oorzaak is en de gewaarwording het effect, dan verklaart de
causale theorie zowel de oorzaak (de verschijning van het externe object) als het
effect (de waarneming van het object door de zintuigen). Maar die verklaring
vereist dan wel een direct ervaren verband tussen de waarneming als effect en
het fysische object als de oorzaak. Alleen op basis van zo'n direct ervaren
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verband kan een verwijzing van afbeeldingen naar hun fysische en fysiologische
oorzaken gegeven worden. Maar het direct ervaren verband tussen effect en
oorzaak kan niet ontstaan los van enige voorafgaande kennis van het bestaan
van de buitenwereld (anders kunnen we niet eens spreken van een waargeno-
men object en een waarnemend subject). De gevolgtrekking van effect naar
oorzaak vooronderstelt reeds apriori kennis van de buitenwereld die het waarne-
mend subject echter verondersteld wordt niet te bezitten (op aanname van de
naïef realistische opvatting van kennis). Maar hier komt de causale theorie in een
vicieuze cirkel terecht, want die theorie kan alleen worden toegepast, als wordt
verondersteld dat we reeds in het bezit zijn van kennis over het bestaan van
externe objecten en we vervolgens rekenschap kunnen geven van de manier
waarop we in feite die kennis hebben verworven. De causale theorie veronder-
stelt dus reeds datgene, voor de verklaring waarvan die theorie nu juist werd
aangewend.

Maar als we die kennis reeds hebben, dan moeten we ook bereid zijn af te
zien van het naïeve realisme in de zin dat de externe objecten zijn zoals ze lijken
te zijn. Want het is zeer waarschijnlijk dat de oorzaken van onze ervaringen,
zoals licht of geluidsgolven, niet op hun effecten lijken - dat wil zeggen, op het
zien van een kleur of het horen van een geluid. Het is dus twijfelachtig dat de
objecten die de oorzaken zijn van onze ervaring, de bron van Iicht en geluidsgol-
ven, enige gelijkenis vertonen met de licht- en geluidservaring (het direct ervaren
verband). De inhoud van de laatste zou best kenmerken van de eerste kunnen
hebben, maar het kan evengoed iets anders zijn. Dat weten we niet op basis van
de theorie die hier in het geding is. De causale theorie heeft weinig te bieden om
een rechtvaardiging te vinden voor onze stelling inzake kennis van de externe
wereld. In plaats van een overbrugging van de kloof tussen waarneming en
object, sluit de causale theorie het waarnemend lichaam af van het externe object
en laat beide in hun gescheiden werelden zitten. Lenins verwijt aan het adres van
Hume en Kant, dat zij de verschijning afsluiten van datgene waarvan het de
verschijning is, komt als een boemerang op Lenins eigen causale opvatting terug.
Men zou concluderend kunnen stellen dat Lenin een verklaring voor het ontstaan
van kennis ten onrechte gebruikt als een epistemologische theorie ter recht-
vaardigingvan het bestaan van externe objecten die onafhankelijk van de mense-
lijke ervaring bestaan. Lenins opvatting inzake het bestaan van een objectieve
causaliteit die door de menselijke voorstellingen bij benadering worden
weerspiegeld, stuit op ernstige bedenkingen.

Met betrekking tot het begrip noodzakelijkheid, stelt Lenin in navolging van
Engels dat er een 'blinde noodzakelijkheid' bestaat:

Maar intussen, hoe kan, vanuit het standpunt van de machisten, de mens
kennis dragenvan het bestaan van iets dat hij niet kent? Kennis dragen van
het bestaan van een niet gekende noodzakelijkheid? Is dat soms geen 'mys-
tiek', 'metafysiek', de erkenning van 'fetisjen' en `afgodsbeelden', is dat niet
het `onkenbare ding op zichzelf van Kant'? Als de machisten de zaak beter
hadden door~lacht, dan zou hun de volledige overeenstemming niet zijn
ontgaan die er bestaat tussen de beschouwingen van Engels over de
kenbaarheid van de objectieve natuur van de dingen en over de verandering
van het 'ding op zichzelf' in een `ding voor ons' enerzijds en zijn beschou-
wingen over de blinde, niet gekende noodzakelijkheid anderzijds. De
ontwikkeling van het bewustzijn bij ieder afzonderlijk menselijk individu en de
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ontwikkeling van de collectieve kennis van de hele mensheid laten ons
overal en altijd de verandering zien van een niet gekend 'ding op zichzelf' in
een gekend 'ding voor ons', de verandering van de blinde, niet gekende
noodzakelijkheid, van de 'noodzakelijkheid op zichzelf', in een gekende
`noodzakelijkheid voor ons'. Kennistheoretisch bestaat er tussen de ene en
de andere verandering helemaal geen onderscheid, want het fundamentele
standpunt is hier evenals daar hetzelfde, namelijk het materialistische stand-
punt: de erkenning van de objectieve realiteit van de buitenwereld en van de
wetten van de uitwendige natuur, waarbij zowel deze wereld als deze wetten
voor de mens zeer wel kenbaar zijn, maar nooit door hem tot in het einde
toe kunnen worden gekend... Maar hoewel wij dus deze noodzakelijkheid niet
kennen, toch weten wij dat er zo'n noodzakelijkheid bestaat. Hoe weten wij
dat? Uit dezelfde bron waaruit wij weten dat de dingen buiten ons bewustzijn
en onafhankelijk van ons bewustzijn bestaan, namelijk uit de ontwikkeling
van onze kennis, die ieder mens miljoenen malen toont dat niet-kennis in
kennen verandert zodra het voorwerp op onze zintuigen inwerkt en dat
omgekeerd kennis in niet-kennen verandert wanneer de mogelijkheid van
een dergelijke inwerking wordt opgeheven. (ibid., pp. 213-214).

Hoewel wij de noodzakelijkheid niet kennen, weten wij volgens Lenin wel dat
deze bestaat. De vraag is dan: hoe weten wij dat? Door de ontwikkeling van onze
kennis, die ons toont dat niet-kennis in kennen verandert zodra het voorwerp op
onze zintuígen inwerkt. Hoe weten wij dat er een transformatie heett plaats-
gevonden van een 'ding (i.c. noodzakelijkheid) op zichzelf' in een `ding (i.c.
noodzakelijkheid) voor ons'?

Lenin stelt dat deze transformatie verloopt volgens de leer van het mate-
rialisme. De mensheid kan volledige kennis verkrijgen van de (wetten van de)
externe wereld, maar nooit tot in het einde toe. Dat wil zeggen, het waartoe en
het hoe blijven vooralsnog in het duister. Lenin meent dus dat mensen het
bestaan kunnen kennen van datgene wat ze (nog) niet kennen, maar dat het hoe
en waartoe hen verborgen blijft.

6
DE ROL VAN DE PRAKTIJK

Volgens Lenin is de kennistheorie altijd van de praktijk van de mensheid
doordrongen:

De heerschappij over de natuur, die in de praktijk van de mensheid tot uit-
drukking komt, is het resultaat van de objectief juiste weerspiegeling van de
verschijnselen en processen in de natuur in het hoofd van de mens en is er
het bewijs voor, dat deze weerspiegeling (binnen de grenzen van hetgeen
de praktijk ons toont) objectieve, absolute, eeuwige waarheid is. (MEK, pp.
214-215)

De controle over de buitenwereld - de heerschappij over de natuur - in ons
handelen is volgens Lenin het resultaat van een objectief correct weerspiege-
lingsproces in ons hoofd van de verschijnselen en processen van de natuur. De
controle over de buitenwereld is tevens een bewijs ervan dat onze weerspiegeling
objectief, absoluut en eeuwig waar is. Het succes van onze beheersing van de
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buitenwereld is zowel een verklaring voor alsook een bewijs van de juistheid van
de weerspiegelingstheorie.

Maar wat is dan wel de rol van de praktijk in Lenins kennistheorie? Immers,
`voor de materialist bewijst het `succes' van de menselijke praktijk de overeen-
stemming tussen onze voorstellingen en de objectieve natuur van de door ons
waargenomen dingen' (ibid., p. 156). Lenin geeft de volgende uitleg:

Het standpunt van het leven, van de praktijk, moet het eerste en funda-
mentele gezichtspunt van de kennistheorie zijn. En dit leidt onvermijdelijk tot
het materialisme, daar het de talloze bedenksels van de professorale scho-
lastiek bij voorbaat vervverpt. Zeker, hierbij mag men niet vergeten dat het
criterium van de praktijk al uit de aard der zaak nooit de menselijke voor-
stelling, welké dan ook, geheel en al kan bevestigen of weerleggen. Ook dit
criterium is `vaag' genoeg om de verandering van de menselijke kennis in
een `absolutum' te vefiinderen, maar tegelijk ook scherp genoeg omlijnd om
een meedogenloze strijd te voeren tegen alle variëteiten van het idealisme
en het agnosticisme. Wanneer datgene, wat door onze praktijk wordt
bevestigd, de enige, laatste, objectieve waarheid is, dan vloeit hieruit voort
dat de enige weg tot deze waarheid de weg is van de wetenschap die op het
materialistische standpunt staat. (ibid., p. 259)

In Lenins praktijkopvatting spelen twee aspecten mee: (i) het criterium van de
praktijk kan nooit enige menselijke voorstelling geheel en al bevestigen of
weerleggen; (ii) datgene, wat door de menselijke praktijk wordt bevestigd, is de
enige, laatste, objectieve waarheid. De enige weg tot die waarheid is de weg van
de materialistische wetenschapsopvatting.

De vraag is hier hoe men deze beide aspecten (i) en (ii) met elkaar kan rijmen,
en zo niet, hoe men in één en dezelfde kennistheorie beide aspecten zinvol van
elkaar kan onderscheiden.

De problemen die aan de afbeeldingstheorie en de causale opvatting van
kennis kleven, maken de rol van de praktijk in deze kennistheorie ook proble-
matisch. De praktijk bevestigt de voorspelling die gemaakt wordt op basis van de
waarneming van. waaruit kan worden geconcludeerd dat de afbeelding in
overeenstemming is met datgene waarvan het de afbeelding is. De opvatting dat
onze waarnemingen een voorspellende functie hebben die door een opeen-
volgende handeling bevestigd dan wel ontkracht wordt, speelt een rol in de
materialistische kennisopvatting (Paul, 1938; Jordan, 1967; Katkow, 1967). Maar
geen enkele praktijk kan het voor elkaar krijgen om van de gewaarwordingen,
opgevat (in deze theorie) als spiegelbeelden van objecten, naar de objecten zelf
te komen als eenmaal wordt beseft dat de waarnemer nooit toegang kan hebben
tot de realiteit buiten zichzelf. De praktijk levert alleen maar steeds meer
`weerspiegelingen' op, waarvan de relatie tot het model onbekend blijft. Lenin
werd waarschijnlijk misleid door de dubbelzinnigheid van zijn eigen metafoor van
de afbeeldingstheorie. Wanneer we naar beelden in de spiegel kijken, kunnen we
ons hoofd draaien en in de kamer om ons heen kijken en het spiegelbeeld
vergelijken met de afgebeelde objecten. Vermoedelijk dacht Lenin dat de praktijk
dezelfde rol speelt als het bewegen van ons hoofd en het kijken in de kamer.
Hier echter gaat de vergelijking mank. Op grond van de afbeeldingstheorie van
de waarneming kunnen we nimmer van het beeld afkomen. We hebben zelfs
geen geldige reden om op grond van het spiegelbeeld een conclusie te trekken
inzake het bestaan van iets buiten ons wat de oorzaak van de weerspiegeling
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zou kunnen zijn. Een kennistheorie die het bestaan van zintuiglijke gegevens
aanneemt moet rekenschap geven van het feit dat de waarnemingscondities die
noodzakelijk en voldoende zijn voor het als bestaan aannemen van zintuiglijke
gegevens, noodzakelijk maar niet voldoende voorwaarden zijn voor het als
bestaan aannemen van objecten. Dit betekent dat het bewijs voor het bestaan
van de eerste niet kan worden beschouwd als bewijs voor het bestaan van de
tweede. De waal'nemingscondities waaronder tot het bestaan van zintuiglijke
gegevens kan worden geconcludeerd, verschaffen direct en doorslaggevend
bewijsmateriaal voor het bestaan van zintuiglijke gegevens. Maar als we ons
nooit bewust kunnen zijn van objecten behalve via de bemiddeling van hun
afbeeldingen, dan is het bestaan van objecten gebaseerd op afgeleide kennis. De
geldigheid van dergelijke kennis staat niet buiten iedere twijfel. Lenin doet een
beroep op de sensus communis, maar dat is irrelevant voor de bewijsbaarheid
van het bestaan van externe objecten. Vertrouwen in de zintuigorganen is geen
logisch maar een psychologisch argument waaruit niets kan worden afgeleid dat
terzake doet voor de geldigheid van zijn kennistheorie. De kloof tussen de
waarnemingswereld van het subject en het te kennen object kan alleen overbrugd
worden door middel van redeneren. Maar die redenering blijft feilbaar en de
conclusie slechts een plausibele, want we kunnen geen sluitende gevolgtrekking
maken die een substitutie-instantie van een logische waarheid oplevert.

7
VNAARHEID

Volgens Kotakowski (1969, p. 59) is het centrale kenmerk in dit soort opvattingen
over de relatie tussen praktisch handelen en waarheid, dat waarheid hier wordt
opgevat als het kenmerk van een relatie tussen enerzijds een oordeel, een
gewaarvvording en anderzijds een object of ding uit de werkelijkheid. Deze relatie
is echter onafhankelijk van de kennis die mensen over die relatie hebben
ontwikkeld of ontwikkelen. De waarheid van iemands kennis wordt onafhankelijk
van die persoon vastgelegd (vgl. Leff, 1969).

De materialistische waarheidsopvatting stelt dat een bewering waar is als deze
overeenkomt met de objectieve werkelijkheid. Deze definitie onderstelt dat er zo'n
objectieve werkelijkheid bestaat, dat deze bestaat onafhankelijk van de vraag of
iemand deze werkelijkheid kan waarnemen of niet. De superioriteit die de
materialistische waarheidsopvatting voor zichzelf opeist, verplicht dat die
opvatting voldoet aan de volgende eisen: (i) een bevredigende oplossing voor de
vraag, waarin de waarheid van een bewering bestaat, moet de termen definiëren
waartussen de relatie van correspondentie van kracht is; (ii) de aard van de
correspondentie moet worden gedefinieerd. Op beide eisen ga ik nu nader in.
Met betrekking tot de termen van de correspondentierelatie stelt de materialisti-
sche waarheidsopvatting dat de predikaten `waar' en 'onwaar' primair naar
opvattingen verwijzen waarin wordt uitgedrukt dat iets wel of niet het geval is. De
eigenschap van (on)waarheid is niet alleen niet onafhankelijk van een interne
eigenschap van opvattingen, maar ook van de relatie tussen die opvattingen en
iets buiten het denken. De waarheid of onwaarheid van opvattingen berust op
hun relaties met gebeurtenissen, standen van zaken of feiten, of zoals bij Lenin:
de objectieve werkelijkheid. Een problematisch aspect aan de materialistische
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waarheidsopvatting vormt de nadruk op de objectiviteit en het permanente
karakter van ware beweringen, terwijl die waarheidsopvatting tegelijkertijd stelt
dat slechts specifieke oordelen of gedachten waar of onwaar kunnen zijn. Als
alleen oordelen die geuit worden door personen op bepaalde tijdstippen waar of
onwaar kunnen zijn, wordt de vraag relevant welke zin het heeft om over
`objectieve waarheid' te spreken. De onafhankelijkheid van objectieve waarheid
vis-à-vis de persoon die spreekt, zou dan verdwijnen. Maar de materialistische
theorie stelt dat de objectieve werkelijkheid weerspiegeld wordt door verschillende
subjecten en op verschillende tijden: hetgeen de identiteit van de mentale
reflecties bepaalt buiten het individu in de buitenwereld. Dankzij een gemeen-
schappelijke referentie aan de objectieve werkelijkheid hebben gedachten geen
privékarakter. De objectieve werkelijkheid stelt de objectiviteit van de waarheid
veilig, inclusief de onafhankelijkheid van de waarheid ten opzichte van iemands
gedachten. Maar hier begint de materialistische waarheidsopvatting aan het
verkeerde eind: wat de theorie verondersteld wordt aan te tonen (i.e. een
bevredigende oplossing voor de vraag, waarin de waarheid van een opvatting
bestaat), onderstelt het als premisse (i.e. het bestaan van een objectieve
waarheid en werkelijkheid). De premisse kan duidelijk niet worden weerlegd,
maar moet op geloof worden aangenomen. De begrippen objectieve werkelijkheid
en mentale reflectie zijn metafysische begrippen (vgl. par. 5.2. hierboven) en
verwijzen naar objecten en processen die bewezen noch weerlegd kunnen
worden door observatie.

De tweede eis die aan een materialistische waarheidsopvatting moet worden
gesteld is, dat deze in staat moet zijn een bevredigende definitie te geven van
de correspondentierelatie. Een bewering is waar, als er een gebeurtenislstand
van zaken is, die correspondeert met datgene wat wordt beweerd en onwaar als
dit niet zo is. Als de waarheid van een bewering bestaat in een correspondentie
van deze soort, dan moet de term 'correspondentie' worden gedefinieerd. Zo'n
definitie moet gevrijwaard zijn van iedere metaforische connotatie, een eis
waaraan als gevolg van de misleidende suggesties van de afbeeldingstheorie van
Lenin moeilijk lijkt te kunnen worden voldaan.

In het bovenstaande blijkt, dat de materialistische waarheidstheorie niet of
slechts gebrekkig kan voldoen aan de eisen die aan een waarheidsopvatting
mogen worden gesteld. Die bevinding maakt de superioriteit, die de materialis-
tische waarheidstheorie voor zichzelf opeist (`...de enige weg tot deze waarheid
is de weg van de wetenschap die op het materialistische standpunt staat' (Lenin,
MEK, p. 259)) tot een chimaera.

Het verschil tussen een leninistische waarheidsopvatting en een pragmatische
waarheidsopvatting kan men alsvolgt onder woorden brengen: in de eerste
opvatting wordt het succes van menselijk handelen gebruikt als een criteríum
waarmee het mogelijk is de kennis te verifiëren die we nodig hebben om elke
soort handeling uit te voeren; in de tweede opvatting wordt het succes (of het nut,
of het effect) behandeld als een factor in de definitie van waarheíd zelf, d.w.z.
succes wordt hier niet gezien als een instrument voor het bepalen van de
waarheid van iemands kennis zonderdat die persoon daar enige invloed op kan
uitoefenen. In de leninistische waarheidsopvatting brengen mensen geen waar-
heid tot stand, maar leiden hun handelingen tot de bevestiging van het optreden
van de waarheid (die zelf altijd objectief is). In deze opvatting bezitten proposities
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de eigenschap van waarheid of onwaarheid onafhankelijk van de vraag of degene
die de propositie naar voren brengt deze eigenschap kent of kan aantonen. Een
propositie is op zichzelf waar, op grond van de noodzakelijke en voldoende
voorwaarde dat de werkelijkheid waarvan de propositie een afbeelding is, objec-
tief bestaat, ongeacht of iemand er in slaagt dit aan te tonen door middel van een
of andere handeling of praktijk. Waarheid behoeft niet te worden aangetoond, het
kan alleen worden benaderd (binnen een Hegeliaans-dialectische context). De
objectieve werkelijkheid kan niet worden ontkracht; proposities die een afbeelding
zijn van de objectieve werkelijkheid kunnen niet worden weerlegd; het waar-
heidsbegrip is absoluut; een onwaarheidsbegrip is vervangen door het begrip
dwaling, of agnosticisme, fideïsme, opportunisme e.d.

In de pragmatische waarheidsopvatting is de rol van de praktische activiteit (en
het succes of het nut ervan) niet beperkt tot een verificatie-middel voor de
overeenstemming tussen ideeën of kennis en `de objectieve werkelijkheid', maar
verbreed; ze omvat de definities van de begrippen 'waar', `onwaar' en `falsum'
zelve. Zonder specifiek in te gaan op de pragmatische waarheidsopvatting, valt
de volgende conclusie wel te maken: alhoewel de leninistische en de prag-
matische waarheidsopvatting veel belang toekennen aan de praktijk van het
menselijk handelen, verschillen beide opvattingen aanzienlijk van elkaar voor wat
betreft de rol die het menselijk handelen speelt in relatie tot het begrip waarheid
binnen hun respectieve theorieën.

8
VERVLECHTING VAN ORGANISATIETHEORIE EN KENNISTHEORIE

Tussen Lenins organisatietheorie en zijn kennistheorie kan m.i. zowel een
systematisch als ook een politiek verband worden gelegd. Om te beginnen ligt
aan beide theorieën een bepaald dichotomisch of dualistisch principe ten
grondslag. In Leníns organisatietheorie is sprake van een partij-politiek dualisme
tussen de arbeidersbeweging en de partij van de arbeidersbeweging. In zijn
kennistheorie is er sprake van een ontologisch en kennistheoretisch dualisme
tussen `het mentale' (waartoe zowel menselijke gewaarwordingen als ook
begrippen en theorieën worden gerekend) en de objectieve werkelijkheid.

Wanneer en hoe weten we dat onze gewaarwordingen en onze theorieën cor-
recte afbeeldingen zijn van 'de objectieve werkelijkheid'? Volgens Lenin ligt het
criterium voor de beantwoording van die vraag in de praktijk van het menselijke
handelen in het algemeen en in de actie van de arbeidersbeweging in het
bijzonder. In zijn organisatietheorie is Lenin van opvattíng dat het handelen van
de arbeidersbeweging alleen dan revolutionaire betekenis heeft, wanneer deze
wordt geleid door de partij. Het is de partij die in laatste instantie bepaalt of de
door de arbeidersbeweging ondernomen acties revolutionair of opportunistisch
zijn. Ook Kofakowksi (1980, p. 537) constateert een verband tussen Lenin
kennistheorie en zijn opvatting van politieke organisatie. Hij stelt dat Lenins
kennistheorie direct verbonden is met zijn `techniek' van het partij-optreden.
Terwijl die techniek het partij-monopolie opeiste voor het oplossen van
meningsverschillen in de politieke arena, vormde zijn kennistheorie een werktuig
voor de geestelijke dogmatisering van de socialistische beweging.



109

Deze constatering van Kofakowski sluit aan bij de conclusie die Besan~on
(1981, p. 218) trekt inzake het verband tussen Lenins politieke praktijk en zijn
kennistheorie. Een verklaring voor het feit dat Lenin zoveel tijd en energie
besteedde aan de politiek is volgens Besanron, dat de praktische politiek, in
termen van de ideologie, het enige is dat telt. Lenin houdt zich met de politieke
praktijk bezig, maar die praktijk wordt gesanctioneerd door de theorie. De theorie
blijft op de achtergrond (in overeenstemming met het primaat van de praxis), en
verschijnt alleen als er een politieke noodzaak voor is. De beste theorie is de
politieke praktijk bekroond met succes. De politieke praktijk is het uiteindelíjke
criterium van de theorie.

Omdat zowel de leninistische theorie als ook het criterium voor politiek succes
onder het beheer van de partij valt, heeft deze partij de politieke macht in zich om
voor de arbeiders en allen die onder haar politiek-culturele invloed vallen, uit te
maken wat de objectieve werkelijkheid is en wat een correcte afbeelding van die
werkelijkheid is. Op deze wijze beheerst de partij de breinen van vele miljoenen
mensen. Daarbij is het van belang op te merken, dat de partij in haar relatie tot
de samenleving als geheel `de arbeidersklasse' representeert, maar in haar
relatie tot de arbeidersklasse de theoretische kennis van het (dialectisch)
materialisme vertegenwoordigt.18 Besan~on (1981, pp. 231-234) bespreekt de
politieke implicaties van deze januskop-functie van de partij. Hij noemt het de
verschuiving van de arbeidersklasse naar de theorie van de arbeidersklasse: een
dichotomie tussen het proletariaat en de idee van het proletariaat. De partij tracht
de arbeidersklasse te vormen naar het ideale model van de arbeidersklasse.19

Besan~on noemt drie implicaties van deze januskop-functie:
1. Tussen het proletariaat en andere sociale groeperingen bestaat geen
solidariteit, noch de facto noch de jure. Het proletariaat voelt geen verplichting
jegens de andere sociale klassen, wier lot automatisch zal worden bezegeld door
de overwinning van het socialisme.
2. De partij voelt geen verplichting jegens het proletariaat. Het vertegenwoordigt
hen niet op basis van democratische afvaardiging, maar door een gnostische
representatie (de rol van demiurg). De partij voelt zich alleen gebonden aan het
hogere belang van het socialisme, gedefinieerd door de ideologie. De partij stelt
alleen belang in de arbeidersklasse voor zover deze een rol verondersteld wordt
te spelen in de termen van die ideologie. Als de arbeidersklasse zichzelf
onwaardig toont die rol naar behoren te vervullen, dan zal de partij hen net zo
behandelen als de bourgeoisie, of enig andere vijandelijke klasse.
3. De kern van de partij is niet de stabiele eenheid van professionele revolutio-
nairen, maar iets onaantastbaars: de ideologische kennis. Als het er politiek-
ideologisch op aankomt, moet de omvang (de kwantiteit) en de invloed van de
partij worden opgeofferd aan haar essentie (de kwaliteit), d.w.z. de monolitische
eenheid geprogrammeerd door de ideologie. Als eenmaal de partij de overwin-
ning heeft behaald, zal de ideologie haar punt van incarnatie hebben bereikt, dan
heeft de strijd haar centrum gevonden.

18. Deze formulering is van Besangon (1981, p. 230): "The party'represents the working
class' in its relations with the society as a whole, but it represents theoretical
knowledge, ideology, in its relation with the working class".

19. Vgl. hoofdstuk 7, paragraaf 7.4.
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Enerzijds moeten de arbeiders, om te weten te komen wat hun eigen belangen

zijn, nagaan hoe de partij hun belangen heeft verwoord; anderzijds representeert
de partij de arbeidersbeweging niet door een democratisch gekozen afvaardiging,
maar doordat zij de draagster is van het revolutionaire bewustzijn van de
arbeidersklasse. '

9
PANNEKOEK OVER LENINS INTERPRETATIE VAN MACH

In 1938 schrijft de Nederlandse sterrenkundige Anton Pannekoek (1873-1960)20
een studie over de kennistheoretische opvattingen van Lenin onder de titel: Lenin
als Filosoof.zt Deze studie is in de context van het onderhavige hoofdstuk van
belang, omdat Pannekoek zijn theoretische beschouwingen in verband brengt
met de praktisch-politieke vraag: is de arbeidersbeweging in staat zich zelf te
bevrijden en de macht te behouden, of is een voorhoede, een politíeke partij, een
essentiële voorwaarde hiertoe en dient deze, zeker aanvankelijk, alle macht aan
zich te trekken?~

Maar deze gecombineerde belangstelling voor filosofische analyse en prak-
tisch-politieke relevantie geldt niet als het enige aandachtspunt, in het licht
waarvan Pannekoeks studie een bespreking waard is. Ik meen dat zijn bijdrage
uit 1938 één van de weinige is, waarin op grond van een kritische analyse van
Lenins wijze van argumenteren wordt opgeroepen tot '... een zekere handhaving
van een standaard bij discussies in de propaganda en de politieke strijd' (ibid.,
p. 96). Hierop kom ik aan het einde van deze paragraaf terug. Gelet op deze
belangstellíng van Pannekoek, zal ik mij in deze paragraaf beperken tot zijn
analyse (reconstructie en evaluatie) van de wijze waarop Lenin het machisme
van repliek dient.

20. Zie, voor een uiteenzetting van Pannekoeks wetenschappelijke en politieke
loopbaan, Anton Pannekoek. Herinneringen (1982).

21. Pannekoek publiceerde dit geschrift in 1938 onder het pseudoniem J. Harper in het
Duits. In 1948 verscheen een door hemzelf verzorgde Engelse vertaling, Lenin as
Philosopher, nu onder zijn eigen naam, uitgegeven door New Essays te New York.
Ik heb de Nederlandse vertaling door G.B. van Albada geraadpleegd, omdat deze
zich zowel op de Duitse als de Engelse editie heeft gebaseerd en daarbij eventuele
verbeteringen van de hand van de auteur in de vertaling heeft verdisconteerd. Omdat
Van Albada voortijdig - eind 1972 - overleed, heeft mevrouw Van Albada-van Dien het
werk van haar echtgenoot naar beste weten afgemaakt.

22. In de Inleiding bij de Duitse en de Engelse uitgaven van Lenins MEKmeent Deborin
(de toenmalige officiële vertolker van het leninisme) het belang van Lenins boek te
zien in de versterking van de filosofische grondslagen van het mancisme en het
leninisme. Daardoor heeft het in belangrijke mate de daarop volgende groei van het
filosofische denken onder de Russische marxisten bepaald. Pannekoek grijpt dit door
Deborin onderstreept belang van Lenins boek aan, om het aan een ernstige kritische
studie te ondervverpen. Hij schrijft: 'De leer van het partíj-communisme van de Derde
Internationale kan niet goed worden beoordeeld tenzij zijn filosofische grondslag
zorgvuldig wordt bestudeerd. (Lenin als Filosoof, p. 8)
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Pannekoek laat deze analyse voorafgaan door een bespreking van het
marxisme, met name van de theorie van het historisch materialisme. Deze theorie
stelt dat alle politieke en ideologische verschijnselen worden bepaald door de
krachten en verhoudingen in de maatschappelijke produktie (ibid., p. 18). Voorts
preludeert Pannekoek op Lenins kritiek van het machisme met een uiteenzetting
over de grondstelling van het burgerlijk materialisme. Daarin laat hij zien dat de
grondstelling van het materialisme, dat het geestelijke wordt bepaald door de
materiële wereld, totaal iets anders betekent in het historisch materialisme dan
wat het betekent in het burgerlijk materialisme. Het burgerlijk materialisme is
gebaseerd op de natuurwetenschappen, terwijl het historisch materialisme is
gebaseerd op de maatschappijwetenschappen. Het burgerlijk materialisme
beschouwt de mens als een natuurverschijnsel, het hoogste dier, beheerst door
natuurwetten. Het bedient zich alleen van algemeen biologische wetten, de
wetten van de scheikunde, natuurkunde en mechanica. Het historisch materia-
lisme legt de specifieke ontwikkelingswetten van de maatschappij bloot en toont
de samenhang tussen ideeën en de maatschappij.

Voor het burgerlijk materialisme is het probleem van het wezen van de kennis
de vraag naar de betrekking tussen geestelijke verschijnselen en de fysisch-
chemisch-biologische verschijnselen in de hersenmaterie. Voor het historisch
materialisme ís het de vraag naar de betrekking tussen onze gedachten en de
verschijnselen die wij ervaren als de buitenwereld. Terwijl het historisch
materialisme het werk van de wetenschap beschouwt als de produkten van de
geestelijke arbeid van de mens en dus als geestelijke werktuigen op hetzelfde
plan staan als de materiële werktuigen, beschouwt het burgerlijk materialisme die
produkten als elementen van de natuur zelf, die door de wetenschap slechts
ontdekt en aan het licht zijn gebracht.

Een tweede verschil van opvatting tussen historisch materialisme en burgerlijk
materialisme ligt in de (hegeliaanse) dialectiek, die door de laatste niet als
methode wordt erkend. Het historisch materialisme erkent de dialectiek wel,
omdat het aan de werkelijkheid is aangepast: het begrensde kan het onbe-
grensde niet ten volle weergeven, net zo min als het statische het dynamische
kan omvatten. De natuurwetenschap komt over moeilijkheden en tegenstrijdig-
heden heen, door zijn formuleringen steeds te wijzigen, hun inhoud te verrijken
door steeds fijnere details, de kwalitatieve onderscheidingen te verbeteren door
wiskundige formuleringen, die weer door correcties worden aangevuld. Het
gebrek aan dialectiek wordt pas hinderlijk als de wetenschapbeoefenaar zich
buiten het gebied van zijn speciale kennis begeeft in algemene wijsgerige be-
spiegelingen. ~

Mede door de geweldige vooruitgang van de natuurwetenschappen in de 19de
eeuw was een kritiek op haar grondslagen in de na-Hegeliaanse era noodzakelijk.
Hierin ligt volgens Pannekoek ook het belang van Dietzgen, Mach en Avenarius,
van wie hij de denkbeelden beknopt, maar kritisch bespreekt. Deze bespreking
vormt het raamwerk, op basis waarvan hij vervolgens Lenins kritiek op het
machisme analyseert.

Pannekoeks discussie-kritische invalshoek komt overeen met het methodolo-
gisch beginsel van het primaat van de negatieve evaluatie (Finocchiaro, 1980, p.
332, en 1992). Dat wil zeggen, een kritische (negatieve) evaluatie is argumentolo-
gisch instructiever dan een constructieve (positieve) evaluatie. Een kritische
evaluatie bevat meestal beschouwingen inzake goed en slecht redeneren omdat
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het eigen kritische argument zelf een voorbeeld moet zijn van goede (steekhou-
dende, aanvaardbare) argumentatie, om aan te tonen dat het bekritiseerde
argument een voorbeeld van slechte argumentatie is. Een kritische evaluatie is
dus rijker, gecompliceerder en vanuit discussie-kritisch oogpunt interessanter dan
een constructieve evaluatie.23

9.1
De Russische strijd om het machisme

Alhoewel Mach volgens Pannekoek, in zijn herleiding van de wereld tot erva-
ringen, halverwege bleef steken en zijn opvattingen, bevangen als hij was in de
anti-materialistische stromingen van zijn tijd, een vage idealistische vorm gaf
(ibid., p. 61)24, gebruikte de Russische intelligentsia zijn denkbeelden wel om
daarmee de grondslagen van het mancisme te herzien. Lenin kon die revisie niet
tolereren, met name niet toen die herziening aanleiding werd tot een fractie-strijd
in de Russische sociaal-democratie (zie par. 5.2. en 5.3). Een kritiek was dus
nodig. In deze omstandigheden moeten wij de betekenis zoeken van de
Russische strijd om het machisme.25 Binnen de context van die strijd lanceert
Lenin (1908) ook zijn aanval op de opvattingen van Mach, die Pannekoek in zijn
studie uit 1938 als onderwerp van bespreking neemt.

9.2
Pannekoek over Lenins Mach-kritiek

Pannekoek analyseert de wijze van argumenteren, die door Lenin in zijn me-
ningsverschil met Mach wordt gevolgd. Hij beschrijft een aantal centrale
kenmerken van Lenins `methode', die ik hier stapsgewijs zal bespreken.

A: Lenin tracht aan Mach opvattingen toe te schrijven die verschillen van de
werkelijke door Mach ingenomen standpunten. Anders gezegd, Pannekoeks
kritiek kan worden samengevat als het constateren van een stroman-drogre-

23. Pannekoeks invalshoek zou men ook kunnen omschrijven als een kritiek op Lenins
kritiek op het Machisme. Daarmee ontstaat een verdubbeling van Finocchiaro's
beginsel van het primaat van kritische evaluatie. Zo'n formulering lijkt mij hier echter
onnodig: enerzijds omdat het aan de strekking van Finocchiaro's beginsel niets
wezenlijks toevoegt, anderzijds omdat desgewenst de formulering nog gecompliceer-
der kan worden gemaakt door de inbreng van schrijver dezes daarin te verdisconte-
ren, vervolgens die van de lezer, enzovoorts.

24. Vgl. Pannekoeks gebruik van de termen 'ervaring', 'antimaterialisme' en 'idealisme'
met paragraaf 5.2. hierboven, waarin ik de opvatting van Mach inzake dit soort termen
heb besproken.

25. Pannekoek wijst erop dat Lenin wilde voorkomen dat het Russische machisme het
radicalisme van de strijd en de eenheid van de partij in theorie en praktijk zou door-
breken. En Lenin had succes: `Zijn fundamentele opvattingen waren de opvattingen
van de bolsjewistische partij als geheel, zoals die door zijn historische taak waren be-
paald. Als zo vaak, had Lenin precies de eisen van de praktijk aangevoeld. Het ma-
chisme werd veroordeeld en uit de partij verbannen. Als een eenheid kon de partij zijn
weg naar de revolutie vervolgen, als voorhoede van de arbeidersklasse.' (p. 93)
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den in Lenins argumentatie: iemand een standpunt in de schoenen schuiven,
het verdraaien van de woorden van de tegenpartij, door ze uit de context te
halen, te simplificeren of te overdrijven. Ik bespreek hier een tweetal voorbeel-
den van analyses, op grond waarvan Pannekoek tot dit oordeel komt.

Ai: Lenin geeft in zijn aanval op Mach de relevante tegenstelling in diens denken
vanaf het begin verkeerd weer, aldus Pannekoek. Lenin meent dat het niet
gaat om de keuze tussen deze of gene formulering van het materialisme, maar
om de fundarttentele tegenstelling van materialisme (Engels) en idealisme
(Mach c.s.): moeten wij van de dingen naar de gewaarwordingen en de
gedachte gaan, of moeten wij gaan van de gedachte en de gewaarwording
naar de dingen?

Pannekoek stelt, dat dit niet de juiste uitdrukking is van de tegenstelling.
Immers, men kan volhouden dat volgens het materialisme de materiële wereld
gedachten, bewustzijn, het geestelijke voortbrengt. Maar dat omgekeerd, het
geestelijke de materiële wereld voortbrengt, leert de religie, maar is niet de
opvatting van Mach. De uitdrukking 'gaan van...naar' wordt gebruikt om twee
geheel verschillende betekenissen door elkaar te halen, aldus Pannekoek
(ibid., P. 61).
(i) Gaan van dingen naar gewaarwordingen betekent: dingen brengen gedach-

ten voort.
(ii) Gaan - niet van gedachten naar dingen, zoals Lenin Mach ten onrechte in

de schoenen schuift, maar van gewaarwordingen naar dingen betekent dat
we alleen door gewaarwordingen tot de kennis der dingen komen (Lenin,
o.c. in Pannekoek, p. 61). Door de termen `gedachte' en `gewaarwording'
in dezelfde zin te gebruiken om de tegenstelling tussen materialisme en
idealisme te adstrueren, suggereert Lenin ten onrechte, dat het fenomena-
lisme van Mach op hetzelfde neerkomt als idealisme.

A2: Lenin gaat nog een stap verder en beticht Mach zelfs van solipsisme. Lenin
meende dat Machs opvatting van lichamen als `complexen van gewaar-
wordingen' hetzelfde betekent als Berkeley's `combinaties van gewaarwordin-
gen', en dat uit beider opvatting volgt dat de gehele wereld slechts een
voorstelling van mij is. Op grond van een dergelijke premisse, is het onmoge-
lijk tot het bestaan van andere mensen behalve zichzelf te komen: het is het
zuiverste solipsisme (Lenin, o.c. in Pannekoek, p. 62).

Behalve het feit, dat Machs opvattingen terzake zeker geen solipsisme zijn
of impliceren, valt het Pannekoek op dat het Lenin hier klaarblijkelijk niets kan
schelen wat Mach werkelijk denkt, maar alleen wat hij zou moeten denken als
zijn logica gelijk was aan die van Lenin (Pannekoek, o.c. p. 62).

Lenin wilde bewijzen dat Mach c.s. opvattingen naar voren brachten, die
niets anders dan idealistisch en solipsistisch zijn. Daarvoor bracht hij een heel
leger van getuigen naar voren. Zijn boek was dan ook, aldus Pannekoek (ibid.,
p. 65), een onderdeel van een rechtszaak, een akte van beschuldiging. `Als
zodanig had het een leger van getuigen nodig. Een belangrijke politieke zaak
stond op het spel. Het machisme dreigde de fundamentele leerstellingen van
de partij en de theoretische eenheid aan te tasten; dus moesten zijn woord-
voerders ermeé afrekenen. Mach c.s. vormden een gevaar voor de partij; waar
het op aan kwam was niet om uit te maken, wat in hun leerstellingen waar en
waardevol was om onze eigen opvattingen te verbreden. Waar het hem op
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aan kwam was hen ongeloofwaardig te maken, hun reputatie te vernietigen,
hen te ontmaskeren als warhoofden die zichzelf tegenspraken, die verwarde
nonsens uitkraamden, die trachtten hun eigen opvattingen te verbergen en hun
eigen beweringen niet geloofden' (ibid.).

B: Ter ondersteuning voor de waarheid van zijn materialistische opvatting van het
objectieve bestaan van de buitenwereld, stelt Lenin dat dit ook de opvatting
van de natuurwetenschap en van het menselijk gezond verstand zijn. Volgens
Pannekoek (ibid., p. 67) zijn dit weliswaar twee respectabele autoriteiten, maar
is hun gewicht niet erg groot. Ten eerste vindt hij het niet verwonderlijk dat
volgens Machs eigen bekentenis zijn opvattingen bij zijn collega's weinig
instemming vonden. Immers, een criticus die nieuwe denkbeelden oppert, kan
niet worden weerlegd door vast te stellen dat juiste de oude, bekritiseerde
theorieën algemeen aanvaard worden. Ten tweede, wat het gezond verstand
betreft: dit is de totaliteit van de opvattingen van de gewone mensen; deze
opvattingen vertegenwoordigen gewoonlijk de uitspraken van de wetenschap
van een vroegere periode, die langzamerhand, door onderwijs en populaire
boeken, naar de massa's zijn doorgesijpeld. Dat de aarde om de zon beweegt,
dat de wereld uit materie bestaat, dat materie uit atomen bestaat, dat alles is
langzamerhand doorgedrongen in de geesten. Wanneer de wetenschap
voortschrijdt naar nieuwere en betere inzichten, kan men uiteraard deze oude
kennis, als `gezond verstand' hiertegen in de strijd werpen. Maar daarmee is
nog niets gezegd over de waarheid ten gunste van het `gezond verstand'.
Volgens Pannekoek steunt Lenin argeloos en niet eens op correcte wijze op
deze twee autoriteiten. Hij hanteert dus een autoriteitsdrogreden: de deskun-
digheid, het gezag of de speciale positie van een persoon of instantie wordt
gezien als teken dat een standpunt dat van deze bron afkomstig is ook waar
is, terwijl Pannekoek de autoriteitsargumentatíe afwijst, en de bron door hem
niet als persé deskundig of gezaghebbend wordt erkend. Pannekoek noemt
als voorbeeld het volgende citaat bij Lenin:

B1:

Voor iedere natuuronderzoeker, die niet op een dwaalspoor is gebracht door
de beroepsfilosofie, evenals voor iedere materialist is de gewaarwording
inderdaad de directe verbinding tussen het bewustzijn en de buitenwereld;
het is de omzetting van de energie van een uitwendige prikkel in een
bewustzijnsinhoud. Deze omzetting is en wordt door íeder van ons miljoenen
keren waargenomen, bij iedere gelegenheid. (Lenin, o.c. in Pannekoek, ibid.,
p. 67)

Pannekoek repliceert, dat dit `waarnemen' van dezelfde soort is als wanneer
we zouden zeggen: wij zien duizend maal dat ons oog ziet en dat er licht op
het netvlies valt. In werkelijkheid zien we ons zien of ons netvlies niet; we zien
voorwerpen en concluderen tot het bestaan van het netvlies en het zien. Wij
nemen geen energie of zijn omzettingen waar; wij nemen verschijnselen waar
en uit deze verschijnselen hebben fysici het begrip energie afgeleid. De
omzetting van energie is een beknopte fysische uitdrukking voor de vele
waarnemingen waarbij de ene gemeten hoeveelheid afnam en een andere
toenam. Het zijn allemaal goede en nuttige begrippen en gevolgtrekkingen,
waarop men bij het voorspellen van toekomstige verschijnselen kan vertrou-
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wen, en daarom noemen wij ze waar. Lenin denkt dat hij een waarnemingsfeit
weergeeft `dat door ieder materialist wordt aangenomen', wanneer hij onder
woorden brengt wat in werkelijkheid een fysische theorie is (Pannekoek, o.c.,
p. 68). Pannekoek stelt, dat Lenins uiteenzetting bovendien niet correct is. Dat
de energie van de lichtprikkel wordt omgezet in bewustzijn mag misschien het
geloof zijn geweest van de burgelijke materialisten, maar de wetenschap weet
daar niets van. De natuurkunde zegt dat energie uitsluitend en volledig wordt
omgezet in andere energie; de energie van de lichtprikkel wordt omgezet in
andere vormen: chemische, elektrische, warmte-energie; maar bewustzijn is
in de natuurkunde niet bekend als een vorm van energie (ibid.). Lenins beroep
op de autoriteit van de natuurwetenschap en van het 'gezond verstand' is dus
ongegrond.

C: In het verlengde hiervan verwart Lenin de werkelijk waargenomen wereld met
de fysische begrippen, waarmee we die wereld zo economisch mogelijk
trachten te beschrijven. Pannekoeks kritiek komt in deze context neer op het
toeschrijven van een kategoriefout aan Lenins redeneren.

C1: Lenin schrijft bijvoorbeeld:

materie is de objectieve werkelijkheid die ons in onze gewaarwordingen
wordt gegeven. (Lenin, o.c. in Pannekoek, p. 68)

Materie betekent bij Lenin dus hetzelfde als de objectieve wereld. Mach
daarentegen beschouwt de materie als een abstract begrip, afgeleid uit de
gewaarwordingen. Lenin werd in de war gebracht door Machs ontkenning van
de objectieve realiteit van de materie (i) enerzijds en zijn eenvoudige vaststel-
ling van de realiteit van de wereld (ii) anderzijds. Lenin leidt uit opmerkingen
zoals (i) af, dat Mach het bestaan van de wereld ontkent, en uit opmerkingen
zoals (ii), dat Mach zijn eigen filosofie overboord gooit. Niets is echter minder
waar.

C2: Hetzelfde type verwarring betreft Lenins kritiek op Machs opvatting van
oorzaak en gevolg. Mach stelt dat oorzaak en gevolg, evenals de natuurwetten
niet werkelijk bestaan in de natuur, maar door de mens gemaakte uitdruk-
kingen zijn van waargenomen regelmatigheden. Volgens Lenin is die opvatting
identiek met de leer van Kant. Lenin stelt dat `[d]e Kantiaans-Machiaanse
formulering, dat `de mens de wetten aan de natuur geeft', een fideïstische
formulering is' .(Lenin, o.c. in Pannekoek, p. 69). Pannekoek noemt Lenins
opmerking een verwarde tirade, die alleen te begrijpen is wanneer men in
aanmerking neemt dat voor Lenin 'de natuur' niet alleen bestaat uit materie,
maar ook uit de natuurwetten, die het gedrag van de natuur bepalen, en die
op een of andere manier in de wereld ronddrijven, als bevelhebbers waaraan
de dingen moeten gehoorzamen. Daarom betekent de ontkenning van het
objectieve bestaan van deze wetten voor hem de ontkenning van de natuur
zelf; de mens te maken tot schepper van deze natuurwetten, betekent voor
hem de menselijke geest maken tot schepper van de wereld (o.c., ibid., p. 69).
Voor Lenín is de eenvormigheid van de natuur identiek met de noodzakelijk-
heid van het succes van onze voorspellingen; hij onderscheidt niet tussen
regelmaat, zoals die in verschillende graden van duidelijkheid in de natuur
voorkomt, en de stellige uitspraak van een natuurwet. In werkelijkheid, zo stelt
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Pannekoek in navolging van Mach, is er geen noodzakelijkheid, behalve in
onze formulering van de natuurwetten; en de afwijkingen, die we in de praktijk
telkens weer vinden drukken we weer uit in de vorm van nieuwe wetten. De
natuurwetten bepalen niet wat de natuur noodzakelijkerwijze zal doen, maar
wat wij verwachten dat zij zal doen. Lenins bewering dat onze geest eenvoudig
de natuur zou weerspiegelen, noemt Pannekoek in dat licht onnozel. Een
natuurwet kan men opvatten als een samenvatting van een aantal verschijnse-
len in een korte formule, waardoor een abstracte theorie teruggebracht wordt
tot de praktijk van de wetenschappelijke arbeid. Mach noemt dit het principe
van de economie van het denken. Zo heeft het oude ptolemaeïsche wereld-
stelsel plaats gemaakt voor het copernicaanse model, omdat het eerste stelsel
ons wereldbeeld onnodig gecompliceerd maakte, en het laatste model het
eenvoudigste wereldstelsel geeft. Lenin meent echter dat het menselijk denken
alleen `economisch' is wanneer het de objectieve waarheid correct weerspie-
gelt. Het criterium van de correctheid is de praktijk. Alleen door de objectieve
werkelijkheid te ontkennen, dat is de grondslagen van het marxisme te
ontkennen, kan men serieus in de kennistheorie spreken van de economie van
het denken (Lenin, o.c. in Pannekoek, p. 71). Pannekoek noemt het ronduit
naïef te denken dat we een theorie kiezen naar het criterium dat deze de
eroaring correct weergeeft.

C3: Een derde voorbeeld waaruit tevens blijkt, dat Lenins materialisme de
weergave vormt van verouderde wetenschappelijke denkbeelden, vormt het
thema van ruimte en tijd. Lenin schrijft:

De materialistische opvatting van ruimte en tijd is `onschadelijk' gebleven,
d.w.z. zoals vroeger, in overeenstemming met de wetenschap, terwijl de
tegengestelde opvatting van Mach en Co een `schadelijke' prijsgave van een
positie aan het fideïsme was. (Lenin, o.c. in Pannekoek, p. 67)

Pannekoek stelt hier de opvatting van Mach tegenover, dat onze gewaar-
wordingen de enige bron van kennis zijn; onze gehele wereld, met inbegrip
van wat we weten van ruimte en tijd is daaruit opgebouwd. De vraag wat de
betekenis is van absolute ruimte en tijd is voor Mach een zinloze vraag; de
enige zinvolle vraag is hoe ruimte en tijd zich in onze ervaring voordoen. Voor
ruimte en tijd geldt hetzelfde als voor ieder begrip, namelijk dat wij ze alleen
uit de ervaring kunnen afleiden. De wetenschap had de begrippen absolute
ruimte en tijd vroeger nodig als theorie, maar moest ze later laten vallen, toen
bleek dat lichamen in ruimte en tijd, als welgeordende systemen van reeksen
van ervaringen, altijd ten opzichte van andere lichamen in ruimte en tijd
worden bepaald.

D: Lenins verwarring van de werkelijke objectieve wereld met de fysische materie
(het burgerlijk materialisme) is in strijd met zijn definitie van `materie', die in
feite de betekenis weergeeft, die het woord materie volgens het historisch
materialisme heeft. Hier kan Pannekoeks kritiek op Lenins gebruik van het
woord materie worden samengevat als het toeschrijven van de ambigu-
iteitsdrogreden: Lenins misbruik van dubbelzinnig taalgebruik (materie).

Lenin schrijft over het begrip materie:
Als men aanneemt dat [de realiteit] gegeven is, dan is er een filosofisch
begrip nodig om deze objectieve realiteit uit te drukken, en dit begrip is al
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heel lang geleden uitgewerkt. Dit begrip is materie. Materie is een filosofi-
sche categorie die de objectieve werkelijkheid aanduidt, die de mens is
gegeven door zijn gewaarwordingen, en die door onze gewaarwordingen
wordt gekopieerd, gefotografeerd en weerspiegeld tervvijl hij onafhankelijk
van deze bestaat. (Lenin, o.c. in Pannekoek, p. 77)

Pannekoek stelt dat, indien 'materie' in overeenstemming met bovenstaande
definitie wordt gebruikt als naam voor het filosofische begrip dat de objectieve
werkelijkheid aanduidt, deze notie veel meer inhoudt dan de fysische materie.
Immers, elektriciteit is ook objectieve realiteit; maar is het ook fysische
materie? Onze gewaarwordingen tonen ons het licht; ze tonen ons de realiteit,
maar geen materie; is energie even werkelijk als fysische materie?; de
denkbeelden van de mens behoren evenzeer tot de objectieve werkelijkheid
als de tastbare voorwerpen, maar zijn ze materie? Bijgevolg is het begrip
`fysische materie' niet voldoende om onze ervaringen weer te geven in de
wetenschap, die ons handelen moet richten; we hebben meer en andere
begrippen nodig: energie, geest, bewustzijn, etc. Het begrip `materie' in Lenins
definitie wordt gebruikt als naam voor de gehele werkelijkheid. Dit is de
betekenis van het woord Materia, 'materie' in het historisch materialisme, de
aanduiding van alles wat werkelijk bestaat in de wereld (Pannekoek, o.c., p.
77). Lenins dubbelzinnig gebruik van het begrip `materie' kan volgens Panne-
koek worden toegeschreven aan het feit dat Lenin zich bij de concipiëríng van
zijn kennistheorie op twee denktradities baseert (het burgerlijk materialisme en
het historisch materialisme), waarin op onderling verschillende wijze met het
begrip `materie' wordt omgegaan.2ó

9.3
Het belang van Pannekoeks analyse

Welk theoretisch enlof praktisch belang heeft Pannekoeks analyse van Lenins
kritiek op Machs standpunten? Ik noem hier vijf punten, die uit Pannekoek
verhandeling kunnen worden gedistilleerd:

(1) Allereerst blijkt uit Pannekoeks analyse het belang van een nauwkeurige
weergave van de standpunten van Lenins opponenten, in casu Mach. Wanneer
Lenin niet in staat is of niet de moeite neemt, om de werkelijke opvattingen van
zijn tegenstander te analyseren, maar alleen een paar zinnen selecteert om die
vanuit zijn eigen vooringenomen standpunt te interpreteren, dan moet men niet

26. We moeten hierbij niet vergeten dat Lenin zich in zijn kennistheorie sterk baseert op
Engels. McLellan (1980, pp. 47 e.v.) wijst erop dat ook bij Engels twee verschillende
opvattingen van'materie' figureren: enerzijds'materie' als alomvattende categorie, an-
derzijds een materialisme dat verschilde van het simpele metafysische en exclusief
mechanische materialisme van de achttiende eeuw. Volgens McLellan (ibid., p. 51)
mikte Engels op de constructie van een systematisch materialisme dat even alom-
vattend moest zijn als Hegels' eigen systeem. 'Het is nauwelijks een oversimplificatie
te zeggen, dat dit in de eerste plaats de vervanging van `de geest' door 'de materie'
als het Absolute betrof'. Het is de vraag of Lenin niet veel directer door Engels is
beïnvloed dan door zijn toch veel oppervlakkiger studie van de tradities van het bur-
gerlijk materialisme en het historisch materialisme.
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verbaasd zijn dat er nonsens uitkomt. Een dergelijke methode kan men volgens
Pannekoek (ibid., pp. 64 e.v.) niet een marxistische kritiek van Mach noemen.
(2) In het directe verlengde hiervan ligt het praktische belang van Pannekoeks
analyse. Stelt Lenin als belangrijkste doel een goed gedisciplineerde verenigde
bolsjewistische partij die de massa aanvoert, waarbij de massa een onwrikbaar
vertrouwen in de leiding van de partij moet hebben, dan is het slechts nodig dat
de massa gelooft dat de partij en zijn leíders gelijk hebben. In dit geval draagt
Lenins manier van argumenteren bij tot zijn doel: het dogmatiseren van de partij-
opvatting en het monopoliseren van de partij-heerschappij.

In de landen met een ontwikkeld kapitalisme ligt de situatie echter geheel
anders (ibid., pp. 95 e.v.). Daar is het doel van de arbeiders niet het omver-
werpen van een achterlijke absolute monarchie. Daar is het doel van de arbei-
ders om zelf de produktie in handen te nemen en zelf de arbeid te regelen,
waarop het hele leven berust. Dit doel kan niet worden bereikt door een
onwetende massa, die blindelings de partij volgt, welke zichzelf als de leider bij
uitstek presenteert. Het kan alleen worden bereikt als de arbeiders zelf, de
gehele klasse, de voorwaarden, de methoden en middelen van hun strijd begrij-
pen; als ieder zelf kan beoordelen wat hij moet doen. Hier heeft het geen nut hen
ervan te overtuigen dat hun leiders weten wat er te doen is, en in een theoretisch
debat gelijk hebben gekregen. Zij moeten uit de discussie zelf een duidelijk
oordeel vormen. Er ligt geen waarheid klaar die ze maar hebben op te zuigen;
in ieder nieuw geval moet men de waarheid opsporen door zijn eigen hersens te
gebruiken.
(3) Dit betekent ook dat men een zekere standaardhandhaaft bij discussies in
de propaganda en de politieke strijd (ibid., p. 96). Als de opvattingen van de
tegenstander verdraaid worden weergegeven, omdat de wil of het vermogen om
ze te begrijpen ontbreekt, dan boekt men misschien een succes in de ogen van
goedgelovige aanhangers; maar het enige resultaat - dat inderdaad in de partij-
strijd wordt beoogd - is dat men ze nog fanatieker aan de partij bindt. Maar voor
de arbeiders ligt het belang niet in het vergroten van de macht van een partij,
maar in het vergroten van hun eigen mogelijkheden om de macht te grijpen en
hun heerschappij over de maatschappij te vestigen. Alleen als bij de debatten en
discussies de tegenstander het volle pond krijgt, als men bij het tegen elkaar
afwegen van argumenten iedere gefundeerde opvatting begrijpt uit de maat-
schappelijke klassenverhoudingen, alleen dan kunnen de aanwezigen zich een
goed oordeel vormen. Tegen deze achtergrond lijkt mij het gebruik van de term
drogreden in 5.8.2 ook gerechtvaardigd, omdat de kritiek van Pannekoek op
Lenins discussiemethode neerkomt op het feit dat bij Lenin de opponent niet 'het
volle pond krijgt', diens argumenten niet zodanig worden afgewogen, dat de
lezers zich een goed oordeel kunnen vormen.
(4) In deze situatie kan de macht van de overgeërfde en ingegoten denkbeelden
alleen maar hinderlijk werken. Daarom is het verhelderen en overwinnen van al
deze oude ideeën en ideologieën - door middel van nauwkeurige analyse van
argumenten - het wezenlijke van de vorming van de arbeidersmacht en de voort-
gang van de revolutie. Als een voorbeeld daarvan verwijs ik naar punt C van
5.8.2 hierboven. Het hanteren van drogredeneringen draagt in deze context
alleen maar bij tot het vertragen van het proces van het overwinnen van
verouderde denkbeelden.
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(5) Het belangrijkste zijn daarnaast zulke geestelijke machten als democratie,
organisatie, verbond, partij, omdat zij in de arbeidersklasse zelf wortelen, als
resultaten van hun practische levenservaring en als wapen in de klassenstrijd
(ibid., p. 98). Maar men moet zich hoeden voor het gevaar, te gaan geloven in
hun absolute waarde. Men moet steeds open vizier hebben voor de vertragende
uitwerking der traditie. In het voortdurende tweegevecht tussen overgeërfde
ideologieën en praktische behoeften is het essentieel dat de arbeiders begrijpen
dat hun opvattingen geen waarheden zijn die een onafhankelijk bestaan voeren,
maar generalisaties van vroegere ervaringen en noodzakelijkheden. Hier is het
juist het inzicht in de grenzen en beperkingen, dat het bijgeloof overwint en de
gedachten bevrijdt. Lenins boek tracht de lezers het geloof van de schrijver aan
de werkelijkheid van abstracties op te dringen. Daardoor kan het boek van geen
enkel nut zijn voor de taak van de arbeiders, aldus Pannekoek. Het leninisme kan
alleen dienen om, onder de naam van het marxisme, de arbeiders te overbluffen
en om zich aan de intellectuelen op te dringen als de ideologie bij uitstek die de
reactionaire geestelijke machten verslaat. Maar voor de strijdende arbeidersklas-
se, die zich op het mancísme baseert, zal het een struikelblok zijn, als de theorie
van een klasse die tracht zijn slavernij te bestendigen (ibid., pp. 100-101).

10
SAMENVATTING

In zijn boek Een Stap Voonvaarts, Twee Stappen Terug gaf Lenin uitdrukking aan
zijn overtuiging dat `...het proletariaat alleen dan een onoverwinnelijke kracht kan
worden, wanneer zijn ideologische eenwording op grond van de beginselen van
het marxisme versterkt wordt door de materiële eenheid van de organisatie, die
miljoenen werkenden tot het leger van de arbeidersklasse aaneensmeedt' (ibid.,
p. 110). Deze overtuiging vormde ook het uitgangspunt van de wijze waarop
Lenin in zijn Materialisme en Empirio-kriticisme de dreigende ideologische breuk
in zijn partij trachtte te voorkomen. Lenin vreesde namelijk dat een ideologisch
pluralisme - zoals~dat onder invloed van de ideeën van de empiriocritici dreigde
te ontstaan - de bolsjewistische partij zou kunnen reduceren tot een club
reactionairen. Ideologisch pluralisme laat zich volgens Lenin ook moeilijk
verenigen met een rigoureuze revolutionaire politiek: daarvoor is een ideologische
en materiële eenheid onontbeerlijk. Daarom zag Lenin het als zijn voornaamste
taak een kennistheorie te ontwikkelen en te verdedigen die voor die eenheid een
dogmatische waarborg kon vormen. Daarbij valt het volgende op te merken.
Allereerst gaat Lenin niet inhoudelijk in op de epistemologische consequenties
van de nieuwe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen. Volgens Lenin hebben
de nieuwe ideeën over de aard van de materie niets van doen met het
eeuwenoude fundamentele vraagstuk van de kentheorie: de relatie tussen de
afbeelding en het afgebeelde. Wat verder opvalt is dat Lenin kennelijk niet beseft
dat een verdediging van zijn eigen kennistheorie nog geen weerlegging van de
argumenten van zijn opponenten impliceert, noch vice versa.

Ook problematisch inzake Lenins kennistheorie is dat hij geen systematisch
onderscheid maakt tussen enerzijds waarneming~gewaarwording--werkelijkheid,
en anderzijds de relatie begripltheorie--werkelijkheid. In zijn opvatting zijn beide
soorten relaties afbeeldingsrelaties. Dat Lenin geen systematisch onderscheid
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invoert tussen een theorie van perceptíe en een theorie van kennis kan volgens
Ruben (1979) voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de omstandig-
heid, dat Lenin er in zijn kritiek geen rekening mee houdt dat hij in feite zeer
verschillende soorten antagonisten bestrijdt, te weten: met name Kant, Hume,
Berkeley, Mach, Avenarius, Bogdanov, Helmholtz, Hertz, Fournier, James etc.

Lenin gooit ze állemaal op één grote hoop en meent dat bijvoorbeeld Kant en
Hume alleen maar opstapjes vormen op weg naar het idealísme. Omdat hij op
het genoemde punt geen verder onderscheid aanbrengt, kan hij ook blijven
vasthouden aan het standpunt dat er in de filosofie slechts twee elkaar uitslui-
tende fundamentele partijen zijn: de materialisten (die Lenins interpretatie van het
mancisme als basis nemen) en de idealisten (die dat niet doen); er zijn geen
andere fundamentele partijen dan deze, aldus Lenin.

Ten aanzien van de discussiestrategie die Lenin hanteert betekent dit dat hij
iedere verandering in de burgerlijke filosofie confronteert met zijn interpretatie van
het mancisme. Een discussieveld wordt aangelegd waarin ieder afwijkend
standpunt onafhankelijk van de intenties van degene die dat standpunt in de
discussie inbrengt, een standpunt van 'de vijand van het materialisme' is. leder
contrair standpunt is automatisch een contradictoirstandpunt. In zo'n discussie-
veld kan ieder verschil van mening in een díscussie met Lenin worden uitgelegd
als een al dan niet verhulde hang van de opponent naar het idealisme.

In het onderhavige hoofdstuk bespreek ik tevens de systematische en politieke
vervlechting van Lenins theorie van politieke organisatie en zijn kennistheorie.
Zoals in zijn organisatietheorie niet duidelijk is wat de precieze criteria zijn (hoe
vastgesteld, door wie, welke empirische toets) op grond waanran kan worden
vastgesteld onder welke condities de partij de feitelijke belangen op korte of
langere termijn van de arbeidersbeweging die zij vertegenwoordigt, representeert,
zo is in zijn kennistheorie onduidelijk wat de criteria zijn op grond waarvan kan
worden bepaald wanneer er wel of niet sprake is van een `objectief correcte'
afbeelding. Aan beide contexten - zijn organisatietheorie en zijn kennistheorie -
ligt een zeker `model' of een bepaalde voorstellingswereld ten grondslag. Een
bespreking daanran vindt men in hoofdstuk 7 en 8 van deel III. Het onderhavige
hoofdstuk sluit ik af inet een bespreking van Pannekoeks (1938) analyse van
Lenins kritiek op Mach. Aan de hand van een viertal kenmerken, die ik meen te
kunnen onderscheiden inzake Pannekoeks analyse van Lenins methode van dis-
cussie, schets ik het belang van de studie van Pannekoek, zowel thematisch-
politiek als methodisch.



HOOFDSTUK 6

Objectieve Waarheid!
Lenin contra Bogdanov

In a word, every ideology is historically conditional, but it is unconditionally
true that to every scientific ideology (as distinct, for instance, from religious
ideology) there corresponds an objective truth, absolute nature.
Lenin 1908, p. 136

1
INLEIDiNG

In het voorgaande hoofdstuk heb ik uiteengezet dat Lenins aanval op de
empiriocritici moet worden onderscheiden van een verdediging van zijn eigen
materialistische kennistheorie. Derhalve heb ik daar zijn materialistische
kennistheorie in hoofdpunten besproken en op haar merites onderzocht.

De doelstelling. van het onderhavige hoofdstuk is een reconstructíe, analyse
en evaluatie van de wijze waarop Lenin polemiseert tegen de empiriocritici. Ik
spits mijn onderzoek terzake toe op het vraagstuk van de objectieve waarheid als
onderwerp van de polemiek die Lenin voert tegen de Russische machist
Alexander Bogdanov (1873-1928).'

Als opstap tot een analyse van deze polemiek, bespreek ik in paragraaf 6.2.
Lenins discussiestrategie tegen de machisten, die mijns inziens is gebaseerd op
Lenins opvattingen over de partijdigheid van de filosofie.2

Tegen de achtergrond van deze voorkennis, geef ik vervolgens een recon-
structie van de polemiek die Lenin tegen Bogdanov voert inzake de vermeende
objectiviteit van de waarheid.3 Ik analyseer de argumenten van Lenin` en

1. Zie, voor een uiteenzetting van de standpunten van Bogdanov binnen de Russische
Sociaal-Democratie, S.V. Utechin `Philosophy and Society: Alexander Bogdanov', in:
L. Labedz (ed.) Revisionism (1962), pp. 117 e.v. Bogdanov was een Russisch
sociaaldemocraat, een filosoof, econoom en socioloog. Hij sloot zich na het Tweede
Congres van de RSDAP (1903) aan bij de bolsjewieken. Hij poogde in de jaren 1907-
1910 een eigen filosofisch systeem op te bouwen, het 'empiriomonisme', waarin hij
de inzichten van Mach trachtte te verwerken. In 1909 werd hij uit de bolsjewistische
partij gezet. Zie,~voor relevante achtergronden, Williams (1986) en Sochor (1988).

2. Zie, voor een bespreking van de thematische en politieke achtergrond, paragraaf 5.2
en 5.3 van het voorgaande hoofdstuk.

3. In Lenins Materialisme en Empirio-kriticisme is het epistemologisch fenomenalisme
van Ernst Mach (1838-1916) het aanvalsobject. De belangrijkste opponent is echter
Bogdanov, omdat deze trachtte de inzichten van het fenomenalisme in de theoreti-
sche grondslagen van de Russische sociaal-democratie te verwerken.

4. Ter ondersteuning van zijn argumentatie beroept Lenin zich voortdurend op Friedrich
Engels, met name diens Anti-Duhring (1878), maar ook op diens Ludwig Feuerbach
(1888) en de inleiding tot de Engelse editie (1892) van Die Entwicklung des
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Lenin citeert Engels om zijn eigen
opvattingen kracht bij te zetten dat men inzake het vraagstuk van de relatie tussen



122
evalueer de steekhoudendheid ervan. Dat laatste gebeurt mede aan de hand van
een bespreking van de dialogische consequenties van een aantal methodologi-
sche drogredenen die ten grondslag liggen aan Lenins kennistheoretische
opvatting terzake. Deze drogredenen zijn vanuit discussiekritisch gezichtspunt
relevant in de zin dat ze het discussiemilieu afsluiten voor intersubjectieve kritiek.

2
LENINS DISCUSSIE-STRATEGIE: `PARTIJDIGHEID VAN DE FILOSOFIE'

Lenins opvatting over de partijdigheid van de filosofie kan onder meer worden
toegeschreven aan het feit dat hij niet inzag dat hij zeer verschillende soorten
antagonisten bekritiseerde (zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.).

Volgens Ruben (1979, p. 180) kan het feit dat Lenin geen systematisch
onderscheid maakt tussen gewaarwordingen en ideeën (oftewel: `notions',
'conceptions', `théories', die Lenin allemaal op een hoop gooit) als afbeeldingen
van de objectieve werkelijkheid, voor een belangrijk deel toegeschreven worden
aan de omstandigheid dat hij in feite zeer verschillende soorten antagonisten
onder vuur nam.

Lenin vond het echter niet nodig om zijn antagonisten systematisch van elkaar
te onderscheiden en ieder inzicht afzonderlijk van filosofie-relevant commentaar
te voorzien. Vanaf het begin van zijn boek houdt Lenin vol dat er slechts twee
kampen zijn in de filosofie: de materialisten en de idealisten. Een ieder die meent
boven deze twee kampen te kunnen staan, is in wezen een lakei van het
idealisme. Zo schrijft Lenin:

Maar hier gaat het voorlopig niet om de een of andere formulering van het
materialisme, maar om de rechtstreekse tegenstelling tussen het materialis-
me en het idealisme, om het verschil tussen de twee fundamentele lijnen in
de filosofie. Moeten wij van de dingen naar het gevoel en de gedachte gaan?
Of van de gedachte en het gevoel naar de dingen? Engels houdt zich aan
de eerste, d.w.z. aan de materialistische lijn. Mach houdt zich aan de
tweede, d.w.z. aan de idealistische lijn. Geen uitvluchten, geen sofismen (en
wij zullen er nog een enorm aantal tegenkomen) kunnen het klare en
onbetwistbare feit te niet doen, dat de leer van E. Mach van de dingen als
complexen van gevoelens [bedoeld is: 'Empfindungen', gewaarwordingen,
P.A.S.] subjectief idealisme is, een eenvoudig herkauwen van het berkeley-
anisme. (MEK, p. 42)

Met dit grove model zoekt hij venrolgens de teksten van een groot aantal
filosofen af op aanwijzingen welke in de ene dan wel in de andere lijn liggen.
Daarbij is het opmerkelijk hoe Lenin het klaar speelt de meeste door hem
besproken filosofen in de idealistische categorie te plaatsen. De stelligheid
waarmee hij zijn onderneming vergezeld, ontleent hij naar eigen zeggen aan
Marx en Engels:

De genialiteit van Marx en Engels kwam o.a. ook hierin tot uitdrukking dat
zij het geleerde spel met nieuwe woorden, met verzonnen termen, met

absolute en relatieve waarheid, (hegeliaans) dialectisch moet denken; en dat de
relativiteit van onze kennis niet tot de ontkenning van (het bestaan van) absolute
waarheid leidt.
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handige 'ismen' verachtten en eenvoudig en ronduít verklaarden: er bestaat
een materialistische en een idealistische richting in de filosofie en daartussen
verschillende schakeringen van het agnosticisme. De krampachtige pogingen
om een `nieuw' gezichtspunt in de filosofie te vinden kenmerken een even
grote armoede van geest als die om een 'nieuwe' waardetheorie, een
'nieuwe' rentetheorie enz. te scheppen. (MEK, p. 164)

Tevens is Lenin van opvatting dat hij kan volstaan met een minimum aan
begrippen, waarmee hij de positie van iedere filosoof kan bepalen:

Nu rijst de vraag: bestaan er meer omvattende begrippen, waarmee de
kennistheorie zou kunnen opereren, dan de begrippen zijn en denken,
materie en gewaarwording, het fysieke en het psychische? Nee, dat zijn de
verst gaande, de meest omvattende begrippen, waar de kennistheorie uit de
aard der zaak (afgezien van de steeds mogelijke veranderingen in de
nomenclatuur) tot nu toe niet bovenuit is gegaan. Alleen charlatanerie of
uiterste bekrompenheid kan van deze beide `reeksen' van de meest omvat-
tende begrippen een `definitie' eisen die niet uit een 'eenvoudige herhaling'
zou bestaan: het ene of het andere wordt als het primaire aangenomen.
(MEK, pp. 163-164).

De begrippen denken en zijn, gewaarwording en materie, mentaal en fysisch
vormen volgens Lenin elementaire begrippen, waarvan een definitie slechts
tautologisch zou kunnen zijn. Vervolgens gaat hij na hoe de diverse filosofen zich
in hun werk verhouden tot de `fundamentele lijn', die wordt bepaald door de
`elementaire begrippen'.

Zijn benadering schiet onder meer in die zin tekort, dat in het conceptuele
schema `denken-zijn' het onderscheid tussen gewaarwordingen en begrippen
(i.e., 'notions', `theories') binnen de categorie `denken' niet verdisconteerd kan
worden. In hoofdstuk 5 heb ik de gevolgen van dit dichotomisch schema voor de
houdbaarheid van Lenins kennistheorie besproken.

Aan het einde van zijn veldtocht tegen de `idealistische lijn' in de filosofie
gekomen, somt Lenin de zijns inziens belangrijkste conclusies op:

In de loop van de hele voorafgaande uiteenzetting, bij ieder door ons
aangeroerd vraagstuk van de kennistheorie, bij ieder filosofisch vraagstuk dat
door de nieuwe fysica aan de orde werd gesteld, hebben wij de strijd kunnen
vaststellen tussen het materialisme en het idealisme. Achter een hoop
nieuwe terminologische slimmigheden, achter het puin van een geleerde
scholastiek vinden wij steeds zonder uitzondering twee fundamentele
richtingen bij de oplossing van de filosofische vraagstukken. Of inen de
natuur, de materie, het fysieke, de buitenwereld als het primaire moet nemen
en het bewustzijn, de geest, de gewaarwording (de ervaring, volgens de
heden ten dage verbreide terminologie), het psychische en dergelijke voor
het secundaire moet houden - dat is het fundamentele vraagstuk dat de
filosofen in feite in twee grote kampen blijtt verdelen. De bron van de
duizenden en duizenden fouten en verwardheden op dit terrein ligt juist
hierin, dat men achter het uiterlijk van de termen, definities, scholastische
kronkels en sofistische knepen deze twee fundamentele tendenties over het
hoofd ziet. (MEK, p. 383).

Ook in zijn kritiek op het machisme komt Lenin tot een gelijkluidende conclusie:
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En werp nu eens vanuit het standpunt van de partijen in de filosofie een blik
op Mach, Avenarius en hun school. O, deze heren beroemen zich op hun
onpartijdigheid, en als zij al antipoden hebben, dan alleen een enkele en wel
alleen maar de materialisten. Als een rode draad loopt door alle geschriften
van alle macFiisten de stompzinnige aanmatiging boven het materialisme en
het idealisme `vefieven te zijn', deze `verouderde' tegenstelling te overwin-
nen, terwijl in werkelijkheid dit gehele gezelschap ieder ogenblik bij het
idealisme terechtkomt en voortdurend en onvervaard tegen het materialisme
strijdt. De geraffineerde kennistheoretische kronkels van een Avenarius
blijven een professoraal bedenksel, een poging om een eigen filosofensekte
te stichten, in werkelijkheid is echter bij de algemene constellatie van de
strijd tussen de ideeën en de richtingen van de moderne maatschappij de
objectieve rol van deze kennistheoretische slimmigheden enkel en alleen
deze: de weg vrij te maken voor het idealisme en het fideïsme en hieraan
trouwe diensten te verlenen. (MEK, pp. 389-390).

Vanuit het standpunt van de partijdigheid in de filosofie blijken volgens Lenin de
machisten zich, alhoewel zij zich prijzen vanwege hun vermeende onpartijdigheid,
uitsluitend te richten tegen de materialisten. In alle bijdragen van de machisten
is de aanspraak op onpartijdigheid aanwezig, maar in feite zetten zij koers naar
het idealisme en voeren zij een onophoudelijke strijd tegen het materialisme.
Binnen de algemene context van de ideeënstrijd in de moderne maatschappij,
blijft volgens Lenin de objectieve rol van de epistemologische huzarenstukjes van
de machisten dezelfde, namelijk het bereiden van de weg voor het idealisme en
fideïsme. .

Wat betekent het standpunt van de partijdigheid in de filosofie voor het
bepalen van de discussiestrategie van Lenin? In de inleiding tot MEKhaalt Lenin
de woorden aan van Loenatsjarki, een Russische machist, die schreef:

Misschien vergissen wij ons (dat zijn blijkbaar alle medewerkers aan de
'Bijdragen tot de filosofie van het marxisme', V.I.Lenin), maar wij zoeken'. Ik
zal proberen in dit boek zo uitvoerig mogelijk aan te tonen dat de eerste helft
van deze zin een absolute en de tweede helft een relatieve waarheid
bevat...Wat mij zelf betreft: ook ik ben een 'zoekende' in de filosofie. Ik heb
mij namelijk in deze notities tot taak gesteld te ontdekken waarover de
mensen gestruikeld zijn die ons onder het mom van marxisme iets voorzet-
ten dat ongelofelijk vervvard, misleidend en reactionair is. (MEK, pp. 16-17)

Aan het einde van zijn boek komt Lenin terug op de uitspraak van Loenatsjarski,
en schrijft dan het volgende:

Niet u zoekt, naar u wordt gezocht, dat is juist de ellende! Niet u treedt
vanuit uw, d.w.z. vanuit het mancistísche standpunt (want u wilt toch zo graag
marxíst zijn) elke wending van de burgerlijk-filosofische mode tegemoet,
maar deze mode komt tot u, zij dwingt u haar nieuwe vervalsingen in de
geest van het idealisme op, vandaag à la Ostwald, morgen à la Mach,
overmorgen é la Poincaré. De zotte 'theoretische' knepen (met 'energetica',
'elementen', `introjectie' enz.) die u naïef gelooft, blijven binnen de grenzen
van een heel beperkt miniatuurschooltje, tervvijl hun ideële en maatschappe-
lijke tendens onmiddellijk door de Wards, de neocritici wordt opgevangen en
dienstbaar gemaakt. De geestdrift voor het empirio-criticisme en het
'fysische' idealisme vervliegt even snel als de geestdrift voor het neo-kanti-
anisme en het `fysiologische' idealisme, maar het fideïsme zoekt bij iedere
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dergelijke uiting van geestdrift zijn buit, waarbij het op duizend verschillende
manieren zijn knepen wijzigt ten bate van het filosofisch idealisme. De
verhouding tot de religie en de verhouding tot de natuurvvetenschap illustre-
ren voortreffelijk hoe de burgerlijke reactie in haar klassebelang in feite
gebruik maakt van het empirio-criticisme. (MEK, pp. 391-392)

Voor Lenin is het de enig juiste strategie om iedere verandering in de bourgeois-
filosofische mode te confronteren met het marxistische standpunt, dit standpunt
als een meetlat langs iedere verandering te leggen; wanneer de verandering
afwijkt van het marxistische standpunt moet men de verandering als idealisme
veroordelen. Het marxistische standpunt moet hier uiteraard worden opgevat als
Lenins interpretatie daarvan, zoals uiteengezet in zijn kennistheorie.

Loenatsjarski bekende dat hij en andere Russische machisten het misschien
bij het verkeerde eind hadden, maar dat ze bleven zoeken, d.w.z. ze hadden niet
de pretentie zich cognitief vast te zetten in een bepaalde dogmatische inter-
pretatie van het marxisme, maar wilden proberen een open discussiemilieu te
bewaren, waarin ruimte aanwezig bleef voor nieuwe ideeën. Lenin daarentegen
had geen behoefte aan een dergelijk zoeken. Zoals hij in de bovengeciteerde
passage stelt, zocht hij alleen naar de struikelblokken van de machisten. Lenin
zocht niet op de manier waarop Loenatsjarski zocht, omdat hij alle antwoorden
op alle vragen reeds had gevonden. Hij gebruikte zijn interpretatie van het
mancisme als een gegeven, waarmee hij elke filosofie kon beoordelen op haar
positie ten aanzien van het dualistische begrippenpaar idealisme-materialisme.
Lenins discussieveld bestond slechts uit deze twee begrippen en hun equivalen-
ten denken-zijn. Een derde weg was er niet, immers `[o]npartijdigheid in de
filosofie is alleen maar een jammerlijk gemaskeerd lakeiengedoe tegenover het
idealisme en het fideïsme' (MEK, p. 405). Hieruit volgt dat ieder afwijkend
standpunt, objectief en onafhankelijk van de goede intenties van degene die dit
standpunt naar voren brengt, in dit veld tevens een tegengesteld standpunt is,
een standpunt van de vijand van het materialisme. Goede intenties spelen geen
rol in het bepalen van het klasse- of partijstandpunt van een filosofische theorie
of uitspraak. Zoals Lenin het stelt:

Hierin ligt juist het smadelijke van de verklaringen van Loenatsjarski, dat hij
ze met zijn `goede' bedoelingen kon verbinden, want dat is juist het erge van
zijn `theorie', dat zij zulke middelen of zulke gevolgtrekkingen ter realisering
van de 'goede' bedoelingen toelaat. Het is juist de ellende dat de 'goede'
bedoelingen in het beste geval een subjectieve aangelegenheid van Jan,
Piet en Klaas blijven, terwijl de maatschappelijke betekenis van dergelijke
verklaringen onvoorwaardelijk en onbetwistbaar is en door generlei
voorbehoud of verklaringen kan worden verzwakt. (MEK, p. 394).

Deze discussiestrategie heeft mijns inziens een aantal belangrijke sociaalpolitieke
consequenties, waarvan ik er hier twee noem: 1. het hebben van verschil van
mening in een zakelijke discussie over basale filosofische en politieke kwesties
wordt onmogelijk; 2. ieder meningsverschil met betrekking tot Lenins interpretatie
van het marxisme kan worden uitgelegd als een al dan niet verhulde hang van
de opponent naar het idealisme.

In de volgende paragraaf bespreek ik Lenins aanpak in zijn polemiek tegen
Bogdanov inzake de vraag: `Bestaat er een objectieve waarheid?' (MEK, p. 135).
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3

OBJECTIEVE WAARHEIDI LENIN CONTRA DE MACHIST óOGDANOV

De vraagstelling die hier centraal staat luidt: bestaat er een objectieve waarheid?
Bogdanov (B1): Voor mij bevat het marxisme de negatie van de onvoorwaar-

delijke objectiviteit van welke waarheid ook, negatie van alle eeuwige
waarheden. De waarheid voor alle eeuwigheid is de objectieve waarheid in de
absolute betekenis van het woord. De objectieve waarheid bestaat slechts
binnen het kader van een bepaald tijdperk (Empiriomonisme (-EM), boek III,
pp. iv-v).

Lenin (L 1): Hier zijn duidelijk twee vragen door elkaar gehaald. 1. Bestaat er een
objectieve waarheid, d.w.z. kan er in de menselijke voorstellingen een inhoud
bestaan, die niet van het subject afhankelijk is en die noch van de mens, noch
van de mensheid afhankelijk is? 2. Wanneer dat het geval is, kunnen dan de
menselijke voorstellingen die de objectieve waarheid weergeven deze
waarheid direct, geheel, onvoorwaardelijk en absofuut of alleen bij benadering
en relatief uitdrukken? Deze tweede vraag is de vraag naar de verhouding
tussen absolute en relatieve waarheid (MEK, p. 135).

Bogdanov (B2): Er bestaat geen criterium van de objectieve waarheid...De
waarheid is een ideologische vorm, de organiserende vorm van de menselijke
ervaring...(EM, p. ix).

Lenln (L2): Het criterium van de waarheid heeft er niets mee te maken: dat moet
men afzonderlijk behandelen, zonder deze vraag met een andere vraag door
elkaar te halen, nl. of er een objectieve waarheid bestaat Als de waarheid
slechts een ideologische vorm is, kan er geen waarheid bestaan die onaf-
hankelijk is van het subject, van de mensheid. Als de waarheid een vorm van
menselijke ervaring ís, dan betekent dit dat er geen van de mensheid onaf-
hankelijke waarheid, dus geen objectieve waarheid kan bestaan (MEK, p. 136).

B3: De grondslag van de objectiviteit moet in de sfeer van de collectieve ervaring
liggen. Objectief noemen wij alle gegevens van de ervaring die zowel voor ons
alsook voor andere mensen van gelijk levensbelang zijn; de gegevens, waarop
niet alleen wij onze werkzaamheid zonder tegenstrijdigheden opbouwen, maar
waarop volgens onze overtuiging ook de andere mensen hun werkzaamheid
moeten baseren, willen ze niet in tegenstrijdigheden vervallen. Het objectieve
karakter van de fysieke wereld bestaat hierin, dat zij niet alleen voor mij
persoonlijk, maar ook voor allen bestaat en ook voor allen een bepaalde
betekenis heeft, volgens hun overtuiging dezelfde als voor mij. De objectiviteit
van de fysieke reeks is de algemene geldigheid ervan (p. 25)... Eigenlijk is de
fysieke wereld de sociaal in overeenstemming gebrachte, sociaal geharmoni-
seerde, in een woord de sociaal georganiseerde ervaring (EM, p. 36).

L3: Bogdanovs definitie van waarheid is een volkomen onjuiste, idealistische
definitie. Als de waarheid een organiserende vorm van de menselijke ervaring
is, dan kan de bewering van het bestaan van de aarde buiten iedere
menselijke ervaring niet juist zijn. Maar de natuurwetenschap staat geen twijfel
toe over haar bewering dat de aarde voor de mensen heeft bestaan. En dat
stemt volkomen overeen met de materialistische kennistheorie: het bestaan
van het weerspiegelde onafhankelijk van het weerspiegelende vormt de
grondslag van het materialisme. Als de waarheíd slechts een organiserende
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vorm van de menselijke ervaring is, dan is dus de leer van laat ons zeggen het
katholicisme ook een waarheid (MEK, p. 137).

84: We herinneren de lezer er nog eens aan dat de 'objectieve' ervaring volstrekt
niet hetzelfde is als de `sociale' ervaring...De sociale ervaring is op geen
stukken na volkomen sociaal georganiseerd en bevat steeds verschillende
tegenstrijdigheden, zodat niet al haar delen met elkaar overeenstemmen; bos-
en huisgeesten kunnen in de sfeer van de sociale ervaring van een bepaald
volk of van een bepaalde volksgroep, b.v. de boeren, bestaan; men behoeft
ze echter daarom nog niet in de sociaal georganiseerde of objectieve ervaring
in te sluiten, want ze harmoniëren niet met de overige collectieve ervaring en
laten zich niet invoegen in haar georganiseerde vormen, b.v. in de keten van
de causaliteit (EM p. 45).

L4: Bogdanovs definitie van de objectiviteit en van de fysieke wereld is volstrekt
onhoudbaar, want de religieuze leerstellingen hebben op een nog veel grotere
schaal `algemene geldigheid' dan die van de wetenschap: zij worden tot op de
dag van vandaag nog door het grootste deel van de mensheid aanvaard...
Wanneer deze ongetwijfeld algemeen geldende en ongetwijfeld hoog
georganiseerde sociaal-religieuze ervaring `niet harmonieert' met de `ervaring'
van de wetenschap, dan betekent dit dat er tussen deze beide een principieel,
fundamenteel verschil bestaat, dat Bogdanov uitwist door de objectieve waar-
heid te ontkennen. Hoe Bogdanov zich ook mag `corrigeren' door te zeggen
dat het fideïsme of het papendom niet met de wetenschap harmonieert, toch
blijft het onbetwistbare feit bestaan, dat Bogdanovs ontkenning van de
objectieve waarheid volkomen met het fideïsme `harmonieert'. Het moderne
fideïsme verwerpt de wetenschap volstrekt niet; het verwerpt alleen de
`bovenmatige aanspraken' van de wetenschap, en wel de aanspraak op de
objectieve waarheid. Als er een objectieve waarheid bestaat (zoats de
materialisten menen), dan wordt daarmee ieder fideïsme onvoorwaardelijk
verworpen (MEK, p. 139).

L5: De ontkenning van de objectieve waarheid door Bogdanov is het onvermij-
delijke resultaat van het hele machisme, maar geen afwijking daarvan. De
eerste stelling van de kennistheorie bestaat zonder twijfel hierin, dat de
gevoelenslervaringenlgewaarwordingen de enige bron van onze kennis zijn.
Nadat Mach deze eerste stelling heeft erkend, verwart hij de tweede belang-
rijke stelling, namelijk die van de objectieve realiteit, die de mens in zijn
gevoelens [gewaarwordingen, P.A.S.j etc. is gegeven of die de bron van de
menselijke gevoelens is. Uitgaande van de gevoelens kan men de lijn van het
subjectivisme volgen die tot solipsisme leidt; men kan echter ook de lijn van
het objectivisme volgen die tot het materialisme leidt... Deze oude filosofische
kwestie van de twee tendensen, of, juister, van de twee mogelijke conclusies
uit de stellingen van het empirisme en sensualisme, wordt door Mach noch
opgelost, noch uit de wereld geholpen, noch overvvonnen, maar door een goo-
cheltoer met het woord `element' enz. in de wargebracht (MEK, pp. 140-141).

L6: Behoort de objectieve realiteit zelf tot de waarneming, d.w.z. is zij de bron
van de waarneming? Zo ja, dan bent u materialist. Zo nee, dan bent u
inconsequent en moet u onvermijdelijk bij het subjectivisme, het agnosticisme
belanden... De inconsequentie van uw empirisme en van uw filosofie van de
ervaring zal in dat geval hierin bestaan, dat u de objectieve inhoud in de
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enraring en de objectieve waarheid in het kennen van de ervaring ontkent
(MEK, pp. 141-142).

L7: Voor de matertialist is de wereld rijker, levendiger, veelsoortiger dan zij schijnt
te zijn, want iedere stap van de wetenschappelijke ontwikkeling ontdekt er
nieuwe kanten aan (MEK, p. 143). Gezien vanuit het standpunt van het
moderne materialisme, d.w.z. het mancisme, zijn de grenzen van het
benaderen van de objectieve, absolute waarheid door onze kennis historisch
gebonden, het bestaan van deze waarheid zelf is echter onvoorwaardelijk, het
is een onvoorwaardelijk feit dat wij haar dichter benaderen...(ibid., p. 151). Men
moet het vraagstuk van de verhouding tussen de absolute en de relatieve
waarheid dialectisch weten te stellen en op te lossen ( ibid., p. 148).

L8: De machisten halen verachtelijk de schouders op over de `verouderde'
opvattingen van de ` dogmatici', de materialisten, die vasthouden aan het
begrip van de materie, dat immers door de `nieuwste wetenschap' en het
`nieuwste positivisme' zou zijn weerlegd...Het ís volkomen ontoelaatbaar de
leer van deze of gene structuur van de materie te verwisselen met een ken-
nistheoretische categorie zoals de machisten dat doen, het vraagstuk van de
nieuwe eigenschappen van nieuwe soorten van de materie (b.v. de elektronen)
te verwisselen met het oude vraagstuk van de kennistheorie of inet het
vraagstuk van de bronnen van ons weten, van het bestaan van een objectieve
waarheid e.d. Te zeggen dat zo'n begrip kan `verouderen' is daarom
kinderpraat, een zinloze herhaling van de argumenten van de reactionaire
modefilosofie. Kon de strijd tussen idealisme en materialisme in de tweedui-
zendjarige ontwikkeling van de filosofie verouderen? Tussen het ontkennen
van de objectieve waarheid en het erkennen ervan?...(MEK, pp. 143-144).

4
DE DIALOGISCHE POSITIES

De vraagstelling in het debat luidt: bestaat er een objectieve waarheid? Bogdanov
ontwikkelt de stelling dat er niet een objectieve waarheid bestaat, maar dat de
waarheid de organiserende vorm van de menselijke ervaring is. Lenin schreef zijn
boek MEK als een aanval op het gedachtengoed van de empiriocritici, waarvan
Bogdanov deel uitmaakte. Derhalve is het niet alleen redelijk, maar ligt het ook
voor de hand Lenin als opponent te behandelen die de stelling van Bogdanov
bekritiseert. Ik reconstrueer het debat dan ook als een uitwisseling van argu-
menten en contra-argumenten tussen de proponent Bogdanov en de opponent
Lenin in relatie tot de these T: er bestaat geen objectieve waarheid. De
presentatie van dialogische posities in figuur 1 biedt een overzicht van deze
situatie. Precies zoals in de paragrafen 2.7., 3.5., 3.8., en 4.4. maak ik hierbij
alleen gebruik van de basisstructuur van de dialooglogica, zonder te pretenderen
het volledige apparaat van de dialooglogica in de presentatie te betrekken.

O(pponent): Lenin P(roponent): Bogdanov
Concessie: de mancistische leer These T: er bestaat geen objectieve

waarheid
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81 (pro-T): het marxisme bevat de
negatie van de onvoorwaardelijke
objectiviteit van welke waarheid
ook...

L1 (contra B1): twee vragen door
elkaar gehaald..

B2 (pro-T): er bestaat geen criterium
van de objectieve waarheid (a)... de
waarheid is de organiserende vorm
van de menselijke ervaring...

L2 (contra 82): door elkaar halen
van (a) en de vraag of er een objec-
tieve waarheid bestaat...

83 (pro-T): de grondslag van de
objectiviteit ligt in de sfeer van de
collectieve ervaring...

L3 (contra B3): B's definitie is een
volkomen onjuiste, idealistische
definitie...

84 (pro-T): indirecte verdediging:
een weerwoord op L3; objectieve
ervaring is volstrekt niet hetzelfde
als sociale ervaring...

L4 (contra 84): Bogdanovs definitie
van objectiviteit is onhoudbaar...
L5 (contra T): Bogdanovs ontkenning
in T is het onvermijdelijke resultaat
van het hele machisme...
L6 (contra T): objectieve realiteit
behoort tot de waarneming of niet?
Ja, dan materialisme. Nee, dan sub-
jectivisme... .
L7 (contra T): de grenzen van het
benaderen van de objectieve, abso-
lute waarheid door onze kennis his-
torisch gebonden, het bestaan van
deze waarheid is onvoorwaardelijk...
L8 (contra T): ontoelaatbaar de leer
van deze of gene structuur van de
materie te verwisselen met een ken-
nistheoretische categorie....

L 1 Um L8 - Lenins aanvalszetten
81 Um B4 - Bogdanovs verdedigingszetten

figuur 6.1 De dialogische posities in het debat
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Zoals in deze tableau blijkt, komen er fragmenten van een kritische discussie in
voor. Lenin ontwikkelt zijn aanvalszetten L1-L4 als reactie op een voorafgaand
pro-argument van Bogdanov, die op zijn beurt een pro-argument voor de these
T dan wel een indirecte verdediging presenteert als weerwoord op een
aanvalszet van Lenin. Lenins aanvalszetten L5-L8 zijn direct tegen de these T
gericht. Hier geeft Lenin ongevraagd (d.w.z. zonder daartoe te zijn uitgedaagd)
redenen op, die duidelijk moeten maken dat Bogdanovs positie onhoudbaar is.

Geen van beide partijen ontwikkelt een winststrategie: Bogdanov niet omdat
hij de twijfel van de opponent inzake B1 niet wegneemt, Lenin niet omdat zijn
oppositie niet kan worden beschreven als het resultaat van een succesvolle weer-
legging van de standpunten van de proponent.

In B1 betoogt Bogdanov dat de these uit de concessie volgt. In L1 betwijfelt
Lenin Bi, omdat Bogdanov volgens hem twee verschillende vragen met elkaar
heeft verward. In 82 ontwikkelt Bogdanov een alternatieve opvatting van
waarheid, die in L2 wordt betwijfeld omdat er volgens Lenin weer twee zaken
door elkaar worden gehaald. In B3 gaat Bogdanov verder in op zijn eigen
waarheidsopvatting, die door Lenin in L3 als een onjuiste, idealistische definitie
wordt bestempeld. In B4 geeft Bogdanov een specifícering van zijn waarheidsop-
vatting, maar in L4-L8 acht Lenin deze waarheidsopvatting onhoudbaar, ma-
chistisch, subjectivistisch, en ontoelaatbaar. Omdat er een onderscheid moet
worden gemaakt tussen het declameren van onhoudbaarheid enerzijds, en het
aantonen van de onhoudbaarheid van het standpunt van Bogdanov anderzijds,
kunnen Lenins contra-argumenten vooralsnog niet worden beschreven als een
weerlegging van de argumenten van de proponent. Zelfs als Lenin die argu-
menten wel had weerlegd, implíceert zulks nog niet dat alleen op die gronden zijn
eigen waarheidsopvatting bewijskrachtig is. Omdat geen van de partijen duidelijk
gewonnen heeft, lijkt een inhoudelijke analyse en evaluatie van Lenins argu-
mentatie nu op zijn plaats.

5
ANALYSE VAN HET DEBAT

De these (~ van de discussie luidt: er bestaat geen objectieve waarheid.
Bogdanov betoogt in B1 dat uit de concessie (de leer van Marx) volgt dat er geen
onvoorwaardelijke objectiviteit van welke waarheid dan ook bestaat.

Lenin betwíjfelt in L 1 of Bogdanovs gevolgtrekking uit de concessie juist is,
omdat in 81 twee verschillende vragen door elkaar zijn gehaald. Lenin tracht
duidelijk te maken dat uit de bewering, dat er in de menselijke voorstellingen een
inhoud kan bestaan (wordt weergegeven, afgebeeld) die niet afhankelijk is van
de mens (mensheid, subject), niet volgt dat de mensetijke voorstellingen deze
inhoud direct, geheel, onvoorwaardelijk en absoluut kunnen uitdrukken. Om
Lenins tegenargument te kunnen beoordelen, is het van belang te weten wat
Lenin bedoelt met 'niet afhankelijk van' en `direct, geheel, onvoorwaardelijk en
absoluut kunnen uitdrukken'.

Om daar achter te komen vervotg ik de discussie.
Terwijl Bogdanov in B1 de these heeft toegelicht door te stellen dat het

marxisme volgens hem geen onvoorwaardelijke objectiviteit van welke waarheid
ook bevat, spitst hij deze stelling in 82 toe door te stellen dat er geen criterium
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van de objectieve waarheid bestaat. De waarheid is een ideologische vorm, in de
zin van een organiserende vorm van de menselijke ervaring. In L2 werpt Lenin
tegen dat het criterium van de waarheid er niets mee te maken heeft, dat de
vraag naar het criterium los moet worden gezien van de vraag of er een objec-
tieve waarheid bestaat. Wanneer Bogdanov meent dat waarheid een ideologi-
sche vorm is, dan sluit hij volgens Lenin daardoor de mogelijkheid uit dat er een
objectieve, dat wil zeggen van de mensheid onafhankelijke, waarheid bestaat.

In B3 legt Bogdanov de betekenis van de term `objectiviteit' uit. De term
verwijst volgens Bogdanov enerzijds naar de gegevens van de ervaring waarop
niet alleen ikzelf, maar ook de andere mensen hun werkzaamheid baseren;
anderzijds verwijst `objectiviteit' ook naar de fysische wereld, die niet alleen voor
mijzelf, maar ook voor andere mensen dezelfde betekenis heeft als de sociaal
georganiseerde ervaring. Lenin kenschetst in L3 deze 'definitie' van waarheid als
idealistisch. Hij bekritiseert 83 door het geven van twee tegenvoorbeelden: (1)
als B3 juist zou zijn, dan kan de bewering van het bestaan van de aarde buiten
iedere menselijke ervaring niet juist zijn; (2) als 83 juist zou zijn, dan zou
bijvoorbeeld het katholicisme ook een waarheid zijn.

In 84 maakt Bogdanov een onderscheid tussen `objectieve' ervaring en 'socia-
le' ervaring. Het criterium voor dat onderscheid is gelegen in de vraag of een
bepaalde ervaring harmonieert met de overige collectieve ervaringen: laat een
bepaalde ervaring zich invoegen in de sociaal georganiseerde vormen van
ervaring of leidt dat tot een inbreuk op die harmonisatie (bijvoorbeeld door een
tegenstrijdigheid of door een inbreuk op de keten van causaliteit)? Op grond van
een welwillende interpretatie van 83 zou men dan kunnen zeggen, dat de
aanname van het bestaan van de aarde buiten iedere menselijke ervaring een
objectieve ervaring is, omdat die aanname voor alle mensen van gelijk
levensbelang is (zie B3); maar dat Lenins tegenvoorbeeld (2) niet een objectief
ervaringsfeit is, omdat het katholicisme niet noodzakelijk harmonieert met de rest
van onze collectieve ervaringen.

Los van deze interpretatie van 64, kunnen we tot nu toe stellen, dat Bogdanov
de notie van `objectieve' waarheid niet ontkent, maar dat híj deze notie relateert
aan een sociaal-empirische kennistheorie. Daarentegen relateert Lenin de notie
van `objectieve' waarheid aan een onafhankelijk van iedere menselijke ervaring
bestaande inhoud. In Bogdanovs en in Lenins argumenten komen dus twee
verschillende opvattingen van `objectiviteit' naar voren: objectief-L en objectief-B.

In L4 betoogt Lenin dat Bogdanovs harmonisatie-criterium zijn argumentatie
niet minder onhoudbaar maakt. Want de religieuze leerstellingen hebben een nog
veel grotere algemene geldigheid (collectieve aanvaardbaarheid) dan die van de
wetenschap.

Wanneer de religieuze ervaring niet harmonieert met die van de wetenschap,
dan bestaat er dus een fundamenteel verschil tussen die twee vormen van
ervaring. Maar doordat hij de objectieve-L waarheid ontkent, wist Bogdanov dit
verschil uit. Bogdanovs ontkenning van de objectieve-L waarheid harmonieert
volgens Lenin volkomen met het fideïsme (fides-geloof). Het moderne fideïsme
verwerpt de wetenschap volstrekt niet, alleen haar bovenmatige aanspraak op
objectieve geldigheid, aldus Lenin. Lenin impliceert met dit argument dat
Bogdanov met zijn vervverping van de objectieve waarheid dezelfde positie
inneemt als het moderne fideïsme.
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In L5 stelt Lenin dat Bogdanovs positie het onvermijdelijke resultaat is van het

hele machisme, dat tot een vervvarring heeft geleid van de oude filosofische
kwestie van het subjectivisme versus het objectivisme. In L6 herhaalt Lenin
nogmaals de stelling dat de objectieve realiteit als bron van de waarneming geldt.
In L7 stelt Lenin dat de (nieuwe) wetenschappelijke ontwikkeling wel nieuwe
kanten aan de wereld ontdekt, maar dat dit (in L8'j niet mag worden verwísseld
met de kennistheoretische categorie van het bestaan van de objectieve waarheid.
Gezien vanuit het moderne materialisme, dat wil zeggen het marxisme, zijn de
grenzen van het benaderen van de objectieve, absolute waarheid door onze
kennis historisch gebonden. Wij kunnen die waarheid weliswaar steeds dichter
naderen (L~, maar het is een onvoorvvaardelijk feit dat deze objectieve waarheid
bestaat, onafhankelijk van de menselijke gewaarwordingen en onafhankelijk van
nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Nieuwe wetenschappelijke ontwik-
kelingen hebben dus geen kennistheoretische implicaties voor de these van het
bestaan van de objectieve waarheid. Dit vraagstuk van de kennistheorie is in de
tweeduizendjarige ontwikkeling van de filosofie niet verouderd (L8). Tenslotte
maakt Lenin in L8 een onderscheid tussen deze of gene structuur van de materie
(die door de nieuwste wetenschap zou zijn weerlegd) èn de kennistheoretische
categorie ('materie'), het oude vraagstuk van de kennistheorie van de bron van
ons weten en het bestaan van een objectieve waarheid e.d. (dat door de
nieuwste wetenschap niet kan worden weerlegd).

6
DIALECTISCHE VERSCHUIVINGEN. DROGREDENEN

Uit de analyse blijkt, dat beide discussianten op grond van de concessie (de leer
van Manc) tot verschillende gevolgtrekkingen komen. Er is dus sprake van een
meningsverschil dat in de these tot uitdrukking komt: er bestaat geen objectieve
waarheid. Bogdanov verdedigt deze these in de zin dat er geen, van de
menselijke ervaring onafhankelijke, objectieve waarheid bestaat. Lenin poogt
deze these aan te vallen, door de pro-argumenten van Bogdanov te ontkrachten.
Beide discussiedeelnemers hanteren daarbij discussiekritische instrumenten.
Beide deelnemers brengen distincties aan in hun argumentatie; Lenin gebruikt
tevens het instrument van het tegenvoorbeeld. In het debat komen dus
fragmenten van een kritische discussie voor.

Ik zal nu nagaan of inet name Lenin consequent op een discussiekritisch
niveau blijft redeneren. Het optreden van een drogreden indiceert dat de context
van de kritische discussie ten gunste van een ander type discussie is verlaten
(zie hoofdstuk 2). Vandaar dat ik met deze vraag voor ogen Lenins contra-
argumenten aan een nadere beschouwing onderwerp.

Het onderstaande betoog is dus geen herhaling van het kritische commentaar
op Lenins kennistheorie uit hoofdstuk 5, maar een kritische evaluatie van Lenins
wijze van discussiëren binnen de context van de polemiek tegen Bogdanov.

In de voorgaande paragraaf heb ik uitgelegd dat het voor een correcte analyse
en beoordeling van het debat nuttig lijkt, een onderscheid in te voeren tussen
`objectief-L' en `objectief-B'.

In 81 stelt Bogdanov namelijk, dat volgens hem een objectieve-L notie van
waarheid onverenigbaar is met het marxisme (met andere woorden, zo'n notie
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volgt volgens hem niet uit de concessie); in B2 stelt hij dat een objectieve-L notie
van waarheid niet bestaat omdat er geen criterium voor zo'n notie bestaat; in B3
verdedigt hij vervolgens een objectieve-B notie van waarheid, die hij in B4 verder
toespitst.
L 1 kunnen we op het eerste gezicht interpreteren als een taakstelling, die Lenin

met betrekking tot het vraagstuk van de objectieve-L notie van waarheid voor
ogen heeft. Hij onderscheidt daarbij tussen de vraag of er zo'n waarheid
bestaat en zo ja, hoe wij die dan kunnen kennen. Hij expliciteert beide
aspecten zodat duidelijk wordt wat hij met beide bedoelt.

Maar L 1 is bedoeld als een discussiebijdrage die een zekere verheldering
(inzake de verwarring in B1) pretendeert te brengen. Wanneer L1 vanuit die
pretentie wordt beoordeeld, valt het volgende op te merken.

In L 1 maakt lenin weliswaar een onderscheid tussen twee vraagstellingen
(1) en (2), maar hij introduceert in (1) de vage uitdrukking `(niet) afhankelijk
van'. Ook in de bredere context van Lenins boek MEK, waarin deze uitdruk-
king staat, wordt niet duidelijk hoe deze uitdrukking kan worden gepreciseerd.

De vraag is daarbij (i) hoe menselijke voorstellingen een waarheid kunnen
weergeven die (op dat moment, of in het algemeen?) niet afhankelijk is van
het menselijk subject, van de mens en van de mensheid; (ii) hoe menselijke
voorstellingen deze waarheid direct dan wel bij benadering kunnen uitdrukken?
(met welke symbolen, hoe te herkennen, binnen welke context, etc.). Wat
bedoelt Lenin hier met `weergeven' en met 'uitdrukken'? Dat wordt niet
duidelijk gemaakt.

In L 1(2) gebruikt Lenin de uitdrukking 'wanneer dat het geval is' (dat wil
zeggen: wanneer er een objectieve-L waarheíd bestaat). In 81 heeft Bogdanov
zojuist betoogd dat er volgens het marxisme geen onvoorwaardelijke
objectiviteit van welke waarheid ook bestaat. Lenin redeneert in L1 (2) uitslui-
tend op grond van de aanname dat er een objectieve-L waarheid bestaat,
tennrijl juist ter discussie staat dat het marxisme de negatie vormt van elke
objectieve-L notie van waarheid. Met andere woorden, Lenin doet in L1 net
alsof in 81 de kwestie niet begrepen is en dat Lenin met het onderscheid in
twee vraagstellingen opheldering zal verschaffen. Maar in de tweede compo-
nent van zijn onderscheid gaat hij uit van iets wat hij eerst nog moet bewijzen,
namelijk, dat er in de menselijke voorstellingen een inhoud kan bestaan, die
(tegelijk, in het algemeen of anderszins?) niet van het subject (de mens of
mensheid) afhankelijk is. Als opponent heeft Lenin weliswaar het recht zijn
kritiek te richten op elk onderdeel van de pro-argumentatie, in casu op een
vermeende verwarring bij de proponent, maar hij moet dat dan wel op zo'n
manier doen dat het door hem ingevoerde onderscheid in vraagstelling
eenduidig is en niet iets vooronderstelt dat hij eerst nog moet aantonen. In
Lenins onderscheid komen vage en onduidelijke begrippen voor en blijft
onduidelijk waarom hij uitgaat van een aanname die zojuist in B1 reeds is
ontkend (het bestaan van een objectieve-L notie van waarheid). In deze zin is
de discussiebijdrage in L 1 een voorbeeld van een onduidelijkheidsdrogreden
en van een petitio principii.

Dialectische verschuiving: eristiek (het aantonen van de verwarde, onhoud-
bare, onjuiste en idealistische wírvvar van de opponent, waardoor de kans op
een oplossing van het meningsverschil verkleind wordt).
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In L2 stelt Lenin dat het criterium van de objectieve waarheid (in B2) er niets mee

te maken heeft. In de context van discussie verwijst 'er' naar de these: er
bestaat geen objectieve waarheid. Met andere woorden, volgens Lenin moet
men de vraag naar het criterium van objectieve waarheid niet verwarren met
de vraag of er een objectieve waarheid bestaat. Maar dit is in deze context
een vals onderscheid. 82 is een pro-argument voor T. Er bestaat geen
objectieve waarheid omdat er geen criterium voor zo'n waarheid bestaat of kan
worden aangegeven. Het al dan niet bestaan van een objectieve waarheid
heeft dus wel degelijk te maken met de vraag of er een criterium voor zo'n
waarheid bestaat.
Dialectische verschuiving: eristiek (idem als boven).

In L3 kenschetst Lenin Bogdanovs definitie van waarheid als een onjuiste,
idealistische definitie. Hij noemt twee voorbeelden die tegen Bogdanovs
definitie zouden pleiten. Het eerste voorbeeld moet laten zien dat Bogdanovs
definitie de juistheid van een algemeen geaccepteerde bewering uitsluit (i.e.
de aarde bestaat buiten iedere menselijke ervaring), terwijl het tweede voor-
beeld moet laten zien dat Bogdanovs definitie een geval als waarheid insluit,
dat niet algemeen als waarheid wordt aanvaard (i.e. het katholicisme).

De procedure die Lenin in L3volgt is vanuit discussiekritisch oogpunt alleen
dan legitiem, indien Bogdanov iedere vorm van objectieve waarheid zou
ontkennen. Maar zoals uit de analyse in paragraaf 6.5. bleek, ontkent Bogda-
nov alleen een objectieve-L notie van waarheid. Daar bleek dat de bewering
van het bestaan van de aarde buiten iedere menselijke ervaring wel degelijk
in overeenstemming kan zijn met de argumentatie in B3. Het gaat hier immers
om een bewering die niet alleen voor mijzelf, maar ook voor andere mensen
van gelijk levensbelang is, die kortom een algemene geldigheid (i.e. aanvaard-
baarheid) heeft en als zodanig in overeenstemming is met de sociaal georga-
niseerde ervaring. Hetzelfde kan men niet beweren van het katholicisme, zodat
die leer volgens Bogdanovs definitie niet het kenmerk van objectieve-B
waarheid draagt.

Lenin gaat in L3 stilzwijgend uit van de exclusieve juistheid van zijn eigen
objectieve-L notie van waarheid en veronderstelt daarmee iets wat juist ter
discussie staat. Hij begaat met die discussiezet de drogreden van petitio
principii.

De dialectische verschuiving gaat hier in de richting van een eristische
discussie, waarin uitgaande van een tegenstelling in gezichtspunt inzake
objectieve waarheid, een voorlopige stellingname wordt beoogd in de relatie
tot Bogdanov. Die stellingname bestaat in een karakterisering van Bogdanovs
opvatting van waarheid als verward, onjuist en idealistisch.

In die zin is Bogdanovs waarheidsopvatting een gevaar voor de eenheid van
theorie en praktijk. Lenins doelstelling is dus niet om een intrinsieke argumen-
tatieve tekortkoming in Bogdanovs opvatting van waarheid aan te tonen, maar
de vermeende onjuistheid van Bogdanovs opvatting van waarheid te gebruiken
om deze vervolgens in diskrediet te brengen als kennistheoretische kandidaat
voor de revolutionaire theorie en praktijk.

In L4 doet Lenin in feite een herhaling van zetten en ik volsta hier met een
verwijzing naar het commentaar ad L3.

In L5-L8 buit Lenin het ogenschijnlijke succes van zijn aanval ten volle uit, door
in L5 een verband te leggen tussen Bogdanovs positíe en het hele machisme;
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door te poneren dat de stellingen van het machisme op een verwarring
berusten; dat er slechts twee mogelijke posities zijn in de kennistheorie (in L6);
dat Lenins definitie van objectieve waarheid overeenkomt met het marxisme
(het moderne, d.i. dialectische materialisme) (L~j; en dat de aanvallen van het
nieuwste positivisme het oude vraagstuk van de kennistheorie niet raken (L8).
L5-L8 vormen voorbeelden van de secundum quid drogreden (i.e. overhaaste
generalisatie) omdat Lenin overgaat op algemene uitspraken op grond van te
weinig en niet-representatieve bewijsvoering.

Centraal in Lenins argumentatie staat het onderscheid tussen deze of gene
structuur ( eigenschappen van (nieuwe) soorten) van de materie enerzijds, en het
oude vraagstuk van de kennistheorie (van de bronnen van ons weten) anderzijds.
Dit onderscheid heeft zekere consequenties voor de vraag hoe het proces van
kennisverwerving methodisch verloopt wanneer men Lenins stellingname daarbij
als uitgangspunt van een discussie neemt. In de volgende paragraaf zal ik dit
probleem nader onderzoeken.

7
DIALOGISCHE CONSEQUENTIES VAN METHODOLOGISCHE DROGREDENEN

Aan Lenins opvatting inzake waarheid en werkelijkheid liggen volgens Carlsnaes
(1981, hoofdstuk~3) een aantal methodologische drogredenen ten grondslag.
Mijns inziens zijn die methodologische drogredenen niet alleen op zichzelf van
belang, maar ook vanwege de dialogische consequenties die daaruit voortvloeien.
Daartoe beschouw ik Lenins kennistheoretische opvattingen als mogelijke
voorstellen voor een discussie over methoden van kennisverwerving. Immers,
indien Lenin meent dat de dialectisch-materialistische kennisleer aanspraak kan
maken op absolute, objectieve waarheid, dan moet hij dat in een discussie met
een kritische opponent kunnen aantonen.

Ik noem eerst de methodologische drogredenen volgens Carlsnaes en
bespreek dan de dialogische consequenties van elk afzonderlijk.
1. de drogreden van de residuele dichotomisering.
2. de drogreden van de (hegeliaans-)dialectische verandering.
3. de drogreden van de nul-som dichotomisering van filosofie.
4. de drogreden van ad hominem in socio-politieke en historische termen.
5. de genetische drogreden.

Ad 1. Residuele dichotomisering wil volgens Carlsnaes (1981, pp. 142-143)
zeggen dat een omvangrijk gebied van verschijnselen wordt gesplitst in twee
elkaar uitsluitende categorieën, zijn en denken of materie en geest. Verschijn-
selen die niet tot de eerste categorie behoren worden ondergebracht in de
tweede categorie. Deze tweede categoríe is een residuele categorie, die als een
polaire, aan de eerste categorie tegengesteld wordt gezien. De eerste categorie
wordt vervolgens eulogistisch bepaald, in de zin dat slechts die opvattingen, die
op deze categorie zijn gebaseerd, aanspraak kunnen maken op waarheid,
geldigheid, juistheid, e.d. De methode van residuele dichotomisering is een
methodologische drogreden, omdat alle verschijnselen die tot de residuele
categorie worden gerekend, een homogene structuur verondersteld worden te
hebben, hetgeen echter in strijd is met hun feitelijke structuur.
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Wanneer Lenins methode wordt beschouwd als een discussievoorstel over de

vraag hoe het proces van kennisverwerving methodisch kan worden gestructu-
reerd, komt zijn methode neer op een autoriteitsdrogreden. Dat wil zeggen, Lenin
doet het voorkomen alsof een materialist de enige instantie is die bevoegd en in-
staat is om te beslissen of een bepaalde opvatting als materialistisch of als
idealistisch moet worden gezien. Immers, nieuwe wetenschappelijk ontwikkelin-
gen hebben geen kennistheoretische implicaties voor het tweeduizend jaar oude
vraagstuk van de kennistheorie. Dit vraagstuk blijft hetzelfde ongeacht welke
discussierelevante argumenten ertegen in worden gebracht. Zo wordt ook
Bogdanovs discussiebijdrage als idealistisch bestempeld. Daarmee wordt dit
vraagstuk tot een gesloten doctrine.
Ad 2. Lenin's opvatting van de partijdigheid of het klasse-karakter van de filosofie
ís in strijd met zijn nadruk op het beginsel van de dialectische verandering-in-
hegeliaanse-zin. Volgens dat beginsel is de aard van het begrijpen van de wereld
steeds aan verandering onderhevig. De leer van de dialectiek staat niet toe dat
kennis als een s,tatische kategorisering wordt opgevat, maar heeft juist als
doelstelling om het dynamische karakter van kennisontwikkeling te verdisconte-
ren. Het beginsel van dialectische verandering is volgens Carlsnaes in strijd met
Lenins opvatting van de partijdigheid van de filosofie. Carlsnaes spreekt in deze
context van de drogreden van de (hegeliaans-)dialectische verandering. Maar
deze benaming is mijns inziens niet geheel juist. Ten eerste is het beginsel van
dialectische verandering van toepassing op de verhouding tussen de absolute en
relatieve waarheid. Dat wil zeggen, de grenzen van het steeds dichter benaderen
van de objectieve, absolute waarheid door onze kennis zijn historisch bepaald en
kunnen dus veranderen (opvatting 1). Maar ten tweede is het bestaan van deze
absolute waarheid zelf onvoorwaardelijk (opvatting 2). Deze laatste opvatting
vormt de grondslag van het materialisme. Het beginsel van de partijdigheid van
de filosofie is van toepassing op deze laatste component van Lenins kennistheo-
rie.

Maar Lenin pretendeert zowel opvatting 1 als opvatting 2 in dezelfde context
van discussie als argument te gebruiken. Op grond van opvatting 1 is het
denkbaar dat door het proces van het steeds dichter benaderen van de
objectieve, absolute waarheid, deze waarheid tenslotte ook wordt bereikt. Lenin
moet deze mogelijkheid, daartoe uitgedaagd in een discussie, toestaan anders
is opvatting 1 inconsistent. Maar zodra hij deze mogelijkheid toestaat, kan hij
opvatting 2 niet meer staande houden, anders ontstaat er een contradictie tussen
opvatting 1 en opvatting 2.5 Lenin kan de discussie op basis van opvatting 1 èn

5. De onmisbaarheid van consistentie en non-contradictie omvat ook de context
waarbinnen een dialectisch materialist de geldigheid van deze principes niet
aanvaardt. De stellingen van het dialectisch materialisme kunnen geen zeggings-
kracht hebben, tenzij wordt ondersteld dat haar stellingen en hun tegendelen niet
beide tegelijkertijd waar kunnen zijn. Alleen op grond van deze aanname kunnen die
stellingen zinvol zijn en kan de (on)waarheid ervan worden onderzocht. Wat een
aanhanger van het dialectisch materialisme ontkent op theoretisch niveau, aanvaardt
die persoon op het niveau van de praktijk van het redeneren, tenzij zo iemand
zodanig verkiest te spreken dat niemand hemlFiaar kan begrijpen. Derhalve mag men
ook Lenin houden aan de eisen van consistentie en non-contradictie als doelstellingen
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2 samen onmogelijk winnen. Want als hij vasthoudt aan zijn opvatting van een
absolute, objectieve waarheid, dan moet hij de kritische opponent uitleggen hoe
deze gekend kan worden, anders dan op grond van opvatting 1. Indien hij meent
dat hij ons deze waarheid met zijn materialistische leer aanreikt, rijst de vraag
waarom hij dan zoveel oppositie aantreft. Die oppositie moet toch een teken zijn,
dat Lenins opvattingen juist niet als absolute, objectieve waarheid kunnen worden
aangemerkt.

Ad 3. Lenin is van mening dat, als hij erin zou slagen het fenomenalisme van de
machisten als een vorm van idealisme te karakteriseren, daarmee het bewijs voor
zijn eigen kennistheoretisch materialisme zou zijn geleverd.

Deze opvatting.berust op de drogreden van de nul-som dichotomisering op het
gebied van de filosofie: als kan worden aangetoond dat het idealisme onhoud-
baar is, dan is daarmee impliciet de juistheid van het materialisme aangetoond
(vgl. Carlsnaess, 1981, p. 144). Dit is een methodologische drogreden omdat de
implicatie niet steekhoudend is en de doelstelling frustreert om tot een bruikbare
kennistheorie te komen. Het wordt een dialogisch relevante drogreden wanneer
het een inhoudelijk filosofísche discussie belemmert en de partijen verdeelt in
elkaar bestrijdende ideologische kampen. Een mogelijke oplossing van me-
ningsverschillen op het gebied van de kennistheorie wordt door de bevriezing van
de posities in 'idealisme' versus `materialisme' onmogelijk. Lenin heeft kennelijk
niet ingezien dat het voor de houdbaarheid van zijn eigen kennistheoretische
positie vruchtbaar zou kunnen zijn meer genuanceerde begrippen in te voeren.
De exclusieve noties idealisme en materialisme bevriezen ook zijn eigen
discussiepotentieel. Immers, een weerlegging van de standpunten van het feno-
menalisme van de machisten impliceert niet noodzakelijk een weerlegging van
het idealisme als geheel, noch een bewijs voor de juistheid van het materialisme
(als geheel). De door Lenin als twee volledig contraire standpunten geken-
schetste kennistheoretische stromingenltendensen zijn noch wederzijds
uitsluitend noch tezamen uitputtend.s

Ad 4. Lenins opvatting dat de partijdigheid of klassebepaaldheid van de filosofie
de weerspiegeling vormt van de tendenzen en ideologie van de antagonistische
klassen in de moderne samenleving, impliceert dat hij filosofische verschillen van
opvatting herleidt naar niet-filosofische bronnen, in casu de sociaal-politieke
klassen in de moderne samenleving. Volgens Carlsnaes (ibid., p. 146) is deze
redenering een vorm van ad hominem `...in sociopolitical and historical terms and
is as invalid as the more common and vulgar form of this practice'. Dit is een
dialogisch-relevante drogreden, omdat de redenering indruist tegen Lenins eigen
premissen, een inconsistentie die in een discussie zeker aan het licht zou komen.
Allereerst stelt Lenin dat de filosofie de weerspiegeling vormt van de sociale klas-
senstructuur, waardoor het denken in de filosofie in twee tendenzen uiteenvalt:
het idealisme en het materialisme (premisse 1). Voorts meent Lenin dat de
afbeeldingstheorie van de waarneming, de materialistische kennistheorie, en de
doctrine van de objectieve waarheid één en hetzelfde zijn (premisse 2). Elk van

van theorievorming.
6. Zie, voor een uitvoerige bespreking van het nul-som spel karakter van Lenins filosofie,

Ch. Roig (1980).
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deze theorieën impliceert dus de ander: als één ervan waar is, zijn de andere
theorieën ook waar. Maar zoals in hoofdstuk 5 bleek, kan men niet aantonen dat
de afbeeldingstheorie van de waarneming of de materialistische kennistheorie in
het algemeen waar is. Noch kunnen we de geldigheid van de doctrine van de
absolute waarheid toetsen, wanneer de geldigheid ervan afhankelijk is van de
waarheid van de andere twee theorieën (premisse 2 onjuist). De redenering dat
de partijdigheid van de filosofie een weerspiegeling is van de tendenzen en de
ideologie van de antagonistische klassen in de moderne samenleving, is daarom
niet steekhoudend (premisse 1 onjuist). Maar dat maakt het nog niet tot een
drogreden. Het wordt pas een drogreden, wanneer de standpunten van iemand,
in casu die van de machisten, worden beoordeeld door ze te confronteren met
de niet-filosofische, sociaal-politieke doctrine van de klassebepaaldheid. Ten
eerste is deze procedure ongeldig, omdat de doctrine van de klassebepaaldheid
van de filosofie berust op een redenering die niet steekhoudend bleek (premisse
1 en 2) en dus ook niet kan worden aangewend om de steekhoudendheid van
een andere redenering te toetsen. Ten tweede is het een ad hominem van het
vulgaire soort, omdat een aspect van een standpunt (of van degene die het
standpunt naar voren brengt), namelijk de vermeende klassebepaaldheid ervan,
als enige criterium wordt gehanteerd voor de toetsing van de merites van dat
standpunt.

Ad 5. Omdat de doctrine van de partijdigheid of klassebepaaldheid van de
filosofie gebaseerd is op de aanname dat de waarheid van een bewering of
opvatting bepaald wordt door haar sociaal-politieke oorsprong, is hier sprake van
een genetische drogreden. Dat het materialisme een weerspiegeling vormt van
de proletarische klasse heeft geen enkele relevantie voor haar (on)geldigheid. De
ideologische oorsprong van deze opvatting heeft geen relevantie voor haar
filosofische merites. In een discussie zou deze drogreden als irrelevante
argumentatie (ignoratio elenchi) worden aangemerkt.

In het bovenstaande heb ik een aantal dialogische consequenties besproken van
de door Carlsnaes (1980) gesignaleerde methodologische drogredenen, die ten
grondslag liggen aan de wijze waarop Lenin zijn kennistheoretische opvatting
inzake de objectiviteit van waarheid uiteen heeft gezet. Het zijn dialogisch-
relevante methodologische drogredenen omdat ze illegitieme restricties opleggen
aan de processen van kennisverwerving, de mogelijkheid van kritische discussies,
de filosofische reflectie op resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek, de
ruimte voor revisie van kennistheoretische uitgangspunten en het zoeken naar
een effectieve en nuttige kennistheorie. Beschouwt men Lenins opvattingen als
epistemologische beginselen, dan vormen deze noties gesloten dogma's.' Be-
schouwt men zíjn opvattingen als verklarende noties, dan leidt zijn benadering tot
een vorm van reductionisme: het tracht het complexe verschijnsel van ken-
nisverwerving te verklaren door dit verschíjnsel te reduceren tot een dichotomisch

7. Carlsnaes (1981, p. 117) stelt: 'For Lenin the truth-value of the materialist philosophy
of socialist ideology was seen as residing in the inherent `dogmatism' of materialism
as the only valid philosophical conception of reality.'
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schema van denken en zijn.e Dit schema wordt door Lenin immuun geacht voor
de kennistheoretische implicaties van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.

Wanneer we Lenins opvattingen beschouwen als voorstellen ten behoeve van
een discussie over methoden van kennisverwerving, dan resulteert zijn
discussiebijdrage in een verstarring van het intellectuele klimaat, een cognitieve
afsnoering van produktief denken, een immunisering van het discussiemilieu
tegen kritiek, en een politisering van het recht op een eigen mening.

8
SAMENVATTING

In dit hoofdstuk bespreek ik Lenins discussiestrategie in relatie tot zijn kennis-
theoretische opvattingen. Zijn discussiestrategie is gebaseerd op de doctrine van
de partijdigheid of klassebepaaldheid van de filosofie. Aan de hand van een
analyse en evaluatie van een gereconstrueerde polemiek die Lenin voert contra
Bogdanov inzake het vraagstuk van de objectieve waarheid, bestudeer ik Lenins
discussiewijze. Er moet echter wel een prijs worden betaald voor Lenins wijze
van discussiëren: zijn bijdrage bevat een aantal methodologische drogredenen,
die vanuit discussiekritisch oogpunt contra-produktief zijn in de zin dat ze de
doelstelling om tot een consistente en contradictievrije kennistheorie te komen,
frustreren.

In Deel I en II heb ik Lenins polemische argumentatie onderzocht en een
aantal argumentologisch relevante aspecten daarvan geanalyseerd (zie punt 1
van de probleemstelling uit hoofdstuk 1). Het blijkt dat Lenins standpunten niet
zonder meer kunnen worden beschouwd als het resultaat van een succesvolle
verdediging met zakelijke argumenten, en evenmin als het resultaat van een suc-
cesvolle weerlegging van de standpunten van zijn discussiepartner. De vraag is
dan hoe Lenins standpunten of opvattingen wèl kunnen worden begrepen.

Om daar achter te komen ga ik in de volgende twee hoofdstukken (deel III)
nader in op de structuur en functies van Lenins voorstellingswereld in de vorm
van een systematische beschrijving en analyse. Daarbij ga ik tevens in op de
specifieke wijze waarop de beginselen van zijn voorstellingswereld inwerken op
de mogelijkheid van discussie en intersubjectieve kritiek (zie punt 2 van de
probleemstelling uit hoofdstuk 1).

8. Deze vorm van reductionisme moet uiteraard worden onderscheiden van het door
Nagel (1957, pp. 345 e.v.) besproken principe of criterium van `parsimony'.



Deel III

HET LENIN-LOGEEM:
SEMIOTIEK EN POLITIEK VAN

LENINS VOORSTELLINGSWERELD



Fi00FDSTUK 7

Lenins Annotaties bij de Logica van Hegel:
`Algebra der Revolution'

...the dialectic,of ascension and descension in politics, the determining cause
of the intensity of the struggle. Lenin stressed two words that were not
emphasized by Clausewitz: violence and ideal. The more motives and
tension weaken, the tess the proper warlike element, violence (the essence
of the specific means), harmonizes with the path fixed by policy [i.e.
ideology, P.A.S.].
Raymond Aron, 'Lenin as Interpreter of Clausewitz,' in (1983, pp. 267-277))

1
INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken bleek dat Lenins opvattingen inzake politieke
organisatie en kennistheorie bepaalde logica-relevante posities impliceren terzake
van de relatie partij-klasse, de notie van kritiseerbaarheid, het waarheidsbegrip,
het axioma van de partijdigheid van de filosofie en zo meer. Ook al heeft Lenin
in strikte of formele zin geen zelfstandige enlof volledige logische theorie
ontwikkeld, dan wil dat nog niet zeggen dat zijn opvattingen geen onderwerp van
een lo- gisch-semiotische analyse kunnen zijn. Zijn opvattingen onderstellen
zekere gevolgtrekkingsregels, waarvan kan worden aangetoond dat deze op een
bepaalde manier worden gebruikt, c.q. toegepast.

De doelstelling van dit hoofdstuk is een logisch-semiotisch relevante beschrij-
ving te geven van Lenins voorstellingswereld.' Daartoe analyseer ik Lenins
annotaties bij zijn studie van Hegels Wissenschaft der Logik (1812-1813, 1816)
en diens kleinere logische geschriften. In hoofdstuk 8 tracht ik verbindingslijnen
te leggen met Lenins discussiestrategie inzake kennistheorie en organisatietheo-
rie enerzijds, en zijn politieke tactieken en strategieën anderzijds (waarvan in
hoofdstuk 9 een afzonderlijke analyse wordt gepresenteerd).

In het onderstaande begin ik met de behandeling van de vraag waarom Lenin
een studie van Hegels logica noodzakelijk achtte. Vervolgens bespreek ik de
betekenis van Hegels logica voor Lenins denken. Tevens ga ik in op de relevantie

1. Deze semiotische activiteit kan men passend beschrijven, niet in termen van
'betekenis' (alsof een text een inherente betekenis zou hebben die men er vervolgens
adequaat uit haalt), maar in termen van 'making sense'. Culler (1981, p. 50) stelt, dat
het daarbij gaat om het verbinden van de (bepaalde) kwaliteiten van een text met de
operaties die men op die text uitvoert. Eco (1976, p. 65) stelt, dat semiotiek
hoofdzakelijk gericht is op een studie van tekens als sociale krachten. Vgl. ook Eco
(1985). Semiotiek beschrijft hij als een systematische studie van de materiële
neerslag van processen van betekenisgeving, waarvan het onderwerp in relatie staat
tot het gehele milieu van culturele en politieke verschijnselen.
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van Lenins Hegel-studie voor een goed begrip van de rest van zijn denkwereldZ
en de wijze waarop Lenin door Hegel werd beïnvloed. Daarna volgt aan de hand
van een groot aantal citaten uit Lenins annotaties, een bespreking van zijn
voorstelli ngswereld.

Ligt het accent in dit hoofdstuk op een uitvoerige weergave van Lenins
opmerkingen zelf (i.e., zijn expliciete articulatie), in hoofdstuk 8 presenteer ik een
systematische analyse van een aantal logisch-semiotische determinanten van die
voorstellingswereld (i.e., zijn impliciete articulatie).

2
WAAROM BESTUDEERDE LENIN DE LOGICA VAN HEGEL?

Tussen 1914 en 1916, tijdens de eerste wereldoorlog en voorafgaande aan de
revolutionaire gebeurtenissen van 1917, wijdde Lenin zich aan een close-reading
van Hegels Wissenschaft der Logik I-II (1812-16) en van diens kleinere Logik,
welke deel uitmaakt van de Encyclopaedia (deel I). Lenins aantekeningen
(annotaties, opmerkingen, interpretaties en uitwerkingen) zijn opgenomen in zijn
verzameld werk. Als men Lenins oeuvre als geheel met een labyrint kan
vergelijken, dan lijkt een studie van zijn Hegel-notities op de ontcijfering van
hiërogliefen. ~

Ik heb getracht Lenins voorstellingwereld te traceren, door zijn Hegel-citaten
en opmerkingen te behandelen ten behoeve van de identificatie van zijn eigen
voorstellingswereld.

De redacteuren van het verzameld werk van Lenin stellen in het voorwoord
van de Engelse uitgave - Volume 38 (1972, p. 14) - waarin Lenins notities over
Hegels logica staan vermeld, dat het geen toeval is dat Lenin juist tijdens de
eerste Wereldoorlog zoveel aandacht besteedde aan de filosofie, in het bijzonder
aan de marxistische dialectiek. Het was een periode waarin alle contradicties van
het kapitalisme acuut werden en zich een revolutionaire crísis aftekende. Volgens
de redacteuren zijn alle, tijdens die periode geschreven werken van Lenin, niet
los te zien van zijn annotaties bij de logica van Hegel (zijn 'notities').3

Ook McLellan (1979, p. 107) noemt het opmerkelijk dat Lenin, ter heroriëntatie
van zijn gezichtspunt ten overstaan van de catastrofe (W.O. I) die het Europese
socialisme had verrast, een grote hoeveelheid tijd spendeerde aan een
gedetailleerde studie van de logica van Hegel.

2. De termen voorstellingswereld, denkwereld e.d. kan men opvatten als 'representa-
tional forms of thought' (Barth, 1992b). Men kan ook spreken van een conceptueel
kader, een impliciet systeem dat ten grondslag ligt aan het theoretisch en praktisch
handelen.

3. Dit geldt in het bijzonder voor zijn brochure Sozialismus und Krieg, die hij vlak na zijn
Hegel-studie schreef en liet publiceren. Daarin verwijst hij naar Clausewitz' stelling dat
de oorlog slechts de voortzetting is van de politiek met andere (namelijk gewelddadi-
ge) middelen.
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Lenins notities, die vaak in de marges van letterlijke citaten van Hegel staan
vermeld, werden pas in 1929-1930 integraal gepubliceerd."

Tussen 1933 tot 1947 werd de tekst herhaaldelijk als afzonderlijk boek op de
markt gebracht en vertaald in o.a. het Engels en het Duits. In de Duitse vertaling
verscheen Lenins Konspekt zu Hegels `Wissenschaft der Logik' onder de titel
Uber Hegelsche Dialektik, in de Engelse versie onder de titel Philosophical
Notebooks.

Het is intrigerend om de vraag te stellen waarom Lenins notities pas in 1929
werden gepubliceerd. Ook de redacteuren van Volume 38 (p. 18) gaan daar op
in. Zij stellen dat de notities kunnen worden beschouwd als een aanwijzing dat
Lenin de bedoeling had om een afzonderlijk werk over de materialistische dia-
lectiek te publiceren, maar dat hij daarvoor geen gelegenheid heeft gehad.
Alhoewel de notities geen volledig werk vormen dat door Lenin voor publikatie
werd geschreven~, is het volgens de redacteuren niettemin een belangrijke
bijdrage tot de ontwikkeling van het dialectisch materialisme. Zij achten een
studie van `de grootse ideologische inhoud' van Lenins notities van uitzonderlijk
belang voor een fundamenteel begrip van de mancistisch-leninistische filosofie als
de theoretische grondslag van `het wetenschappelijk socialisme'.

De redacteuren geven hiermee aan waarom Lenins notities niet werden gepu-
bliceerd in de jaren tussen 1914 en 1916, namelijk omdat daarvoor de
(theoretische enlof praktische) mogelijkheden ontbraken. Maar waarom werden
ze wel gepubliceerd in 1929-1930?

Volgens Kotakowski (1976, p. 535) moet het leeuwedeel van Lenins oeuvre
worden beschouwd in het licht van zijn betekenis voor latere filosofische en
politieke ontwikkelingen binnen en buiten de toenmalige Sovjet-Unie. Dit geldt
echter niet alleen ten aanzien van latere ontwikkelingen, maar ook voor de ont-
wikkelingen tijdens Lenins eigen politieke leven. Als men bijvoorbeeld zijn boek
Materialism and Empiriocriticism (1908) neemt, stond Lenin op een snelle
publikatie, noodzakelijk '...not only by literary, but also by serious political consi-
derations' (ibid., p. 441). Het boek, waarvan de eerste editie van 2000 kopieën
in 1909 te Moskou verscheen, werd gebruikt om alle mogelijke vormen van
vermeend idealisme in het debat rond het dialectisch materialisme te bevechten.

Zo'n snelle publikatie was niet vereist in het geval van Lenins notities over
Hegels logica. Pas later, op het moment dat de Partij dankbaar gebruik kon
maken van de zogenoemde `dialectical multi-sidedness' van de notities als
politiek instrument om de `one-sidedness' van het `mechanisch materialisme' van
Boecharin c.s. te bekritiseren, werd een publikatie gewenst en vereist. De notities
hebben dan ook een politieke rol gespeeld aan de vooravond van de beruchte
show-processen onder Stalin (vgl. Tucker en Cohen, 1965).

4. Er waren reeds eerder fragmenten van Lenin notities over dialectiek op schrift rond
gegaan, zoals zijn 1915-artikel `On the question of dialectics'. Deze fragmenten
dienden als discussiestuk, als toelichting bij genomen beslissingen, als exegese-
onderdeel, als filosofische onderbouwing van een legitimatie van politieke handelin-
gen, als polemische bijdrage, eNof als onderdeel van een weerlegging van de
standpunten van zijn opponenten. Zie, voor bibliografische details inzake Lenins
diverse notities: P.M. Grujic (1985, hoofdstuk 4, m.n. pp. 227-229) en R. Service
(1991, hoofdstuk 3, m.n. pp. 90-96).
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De chronologie tussen Lenins Materialism and Empiriocriticism en zijn Philos-

ophical Notebooks is alsvolgt te verklaren. Zijn commentaar op Hegels logica kan
men beschouwen als een poging om de materialistische weerspiegelingstheorie
van de menselijke kennis te funderen op de Hegeliaanse dialectiek. Reeds in zijn
(1908), brak Lenin een lans voor de opvatting dat 'de' kennistheorie dialectisch
moet zijn. Zijn notities over Hegels logica vormen een voortzetting en verdere
uitwerking van de~ dialectische fundering van zo'n kennistheorie.

Deze observatie wordt gedeeld door Ruben (1979, p. 167), die stelt dat er in
Lenins notities op wordt gewezen dat een materialistische afbeeldingstheorie een
dialectische versie van 'afbeelding' moet bevatten. Volgens Ruben worden de be-
langrijkste stellingen uit MEK in Lenins notities niet weersproken. Zowel een
materialistische als een afbeeldingstheorie van kennis blijven intact, zij het in
meer ontwikkelde en grondleggende vorm.

Dat de hegeliaanse dialectiek een belangrijke rol speelt in Lenins kennistheo-
rie, blijkt wel wanneer Lenin het volgende schrijft:

...here (i.e. in Hegel's philosophy), we have an immeasurable rich content as
compared with 'metaphysical' materialism, the fundamental misfortune of
which is its inability to apply dialectics to Bildertheorie, to the process and
development of knowledge. (Lenin, PH.N. op.cit. in Ruben 1979, p. 167).

In MEK stelt Lenin reeds:

In the theory of knowledge, as in every other sphere of science, we must
think dialectically, that is we must not regard our knowledge as ready-made
and unalterably, but must determine how knowledge emerges from ignoran-
ce... (Lenin 1909, p. 127)

In het onderhavige hoofdstuk analyseer ik Lenins reconstructie van Hegels
dialectiek in haar toepassing op een materialistische afbeeldingstheorie van
kennis. Een studie van het oorspronkelijk manuscript van Lenins notities leert, dat
Lenins commentaar op Hegels logica soms in het Duits, vaak in het Russisch, en
dan weer in het Frans is neergeschreven. Het boek is in diverse talen gepubli-
ceerd.

De Duitse 1970-versie is van belang, omdat het werd gepubliceerd - te Leipzig
- ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Lenin en de 200ste geboor-
tedag van Hegel - een merkwaardíg toeval. Voorts, omdat de redacteuren,
Seidel en Stiehler (p. 5), met de publikatie beide denkers wilden eren, omdat ín
de materialistische dialectiek de vruchtbaarheid van Hegels gedachtengoed -
bevrijd van zijn speculatief-idealistisch omhulsel - eerst recht tot uiting zou
komen; terwijl in Lenins denken met betrekking tot de hegeliaanse dialectiek de
hogere kwaliteit van het materialistische denken vanaf Hegel via Marx en Engels
tot aan Lenin toe zichtbaar zou worden.

Het is niet de bedoeling hier een compleet logisch model van Lenins notities
te construeren. Dat wil zeggen een model, in de zin van een axiomatisch
systeem met een alfabet met logische constanten en een verzameling combi-
natie-regels en deductie-regels. In het geval van Lenins commentaren moeten we
veeleer denken aan een aantal primitieve voorlopers van zo'n model.

Aan de hand van een groot aantal citaten uit Lenins notities probeer ik de
logisch-relevante denkwijze te ontrafelen zoals die in zijn voorstellingswereld
wordt ondersteld of zonder welke zo'n voorstellingswereld bezwaarlijk kan
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bestaan. Omdat volgens Lenin logica, kentheorie en ontologie in wezen hetzelfde
zijn, zullen de meeste beginselen waaruit dat `model' bestaat, van ontologische,
epistemologische enlof van logische aard zijn. Die beginselen bevinden zich op
een zeer algemeen, tevens zeer fundamenteel cognitief niveau, waar men politiek
denken bezwaarlijk van andere denk-activiteiten kan isoleren. Dergelijke
beginselen maken deel uit van een algemene logeem, een algemeen kader of
paradigma van bepaalde perioden enlof denkmilieus, dat meestal impliciet als
vanzelfsprekend wordt aangenomen, maar zelden wordt geëxpliciteerd.s Lenins
annotaties bieden de mogelijkheid zowel de patronen als de functies van een
uitermate invloedrijke menselijke denkvorm (Katkov 1967, p. 72) in vivo te
bestuderen.

3
EEN AANTAL PRELIMINAIRE VRAGEN

Voordat ik begin met de feitelijke beschrijving van Lenins studie van Hegels
Wissenschaft der Logik, formuleer ik een aantal relevante vragen, waarop een
antwoord moet kunnen worden gegeven. Zodoende wordt de context bepaald,
waarbinnen mijn beschrijving van Lenins annotaties het beste kan worden
geplaatst.
1. Welke betekenis heeft Hegels Logik voor Lenins denken?
2. Wat is de relevantie van Leníns Hegel-studie?
3. Op welke wijze werd Lenin door Hegel beïnvloed?
In de volgende subparagrafen behandel ik deze vragen.

3.1
Welke betekenis heeft Hegels Logik voor Lenins denken?

Op het eerste gezicht lijken de filosofische verschillen tussen Hegel en Lenin
immens. Hegel is in hart en nieren verbonden met het Duitse idealisme, terwijl
Lenin het idealisme als subtiel fideïsme veroordeelde.

Om te begrijpen waarom Lenin dan toch een studie van Hegel ondernam,
moeten de volgende aspecten in ogenschouw worden genomen:

(i) Binnen sommige kringen van de Russische intelligentsia werd langzamerhand
een traditie merkbaar van Hegeliaans denken. Om goed voorbereid op de
mogelijke invloed van deze intelligentsia op de revolutionaire theorie en praktijk
te kunnen inspélen, achtte Lenin het opportuun Hegels werk zelf ter hand te
nemen.

(ii) Marx en Engels, die zelf schreven over 'de meester van de dialectiek' (i.e.
Hegel), hadden er reeds toe bijgedragen Lenins belangstelling voor Hegel op
te wekken. Volgens Lenin legden Marx en Engels de nadruk op Hegels
dialectische methode, de waardevolle vrucht van de idealistische systemen:
`(...), that pearl which those farmyard cocks, the Buechners, the Duerings and

5. Zie, voor een uitleg van de term 'logeem', Barth(1985b). Zie ook hoofdstuk 1 hier-
boven.
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Co. (as well as Leclair, Mach, Avenarius and so forth) could not pick out from
the dungheap of absolute idealism' (1908, p. 289).

(iii) Volgens Hegel is de wetenschap der logica meer (èn minder) dan alleen
maar een formele gevolgtrekkingsleer (`die formale Lehre des Schliessens').
Hegel maakt een onderscheid tussen een subjectieve logica, welke de logica
van het begrip is (Begriff), en een objectieve logica, die de logica vormde van
het zijn (des Seins) en de logica van de essentie (des Wesens).s

Logica kan in deze zienswijze worden beschreven als de conceptuele
ontvouwing van het zijn ('von Sein und Seiendem'), dat wil zeggen, van de
ontologie (vgl. Schaefer 1986, pp. 48 e.v.). Als dialectisch materialist geloofde
Lenin in de prioriteit van het zijn over het bewustzijn. Hij is geïnteresseerd in
de logica van het zijn zoals die door Hegel uiteengezet is.

Ilyenkov, een specialist op het gebied van Marxistisch-Leninistische dialec-
tiek, stelt in zijrí boek DialecticalLogic (1977, p. 309) dat logica bijgevolg ook
als een theorie van de zelfkennis van het zijnde werd beschouwd en niet
alleen maar als een theorie van de zelfkennis van de menselijke geest.
Volgens Ilyenkov vat Lenin logica op als de wetenschap van de ontwikkeling
van de gehele concrete inhoud van de wereld en van de kennis van de wereld.
Logica als materialistische kennistheorie is versmolten met de (hegeliaanse)
dialectiek. Tenzij logica tegelijk wordt beschouwd als kennistheorie, kan ze niet
waarlijk worden begrepen. Deze categorische conclusie moet volgens Ilyenkov
(1977, p. 313) niet als een toevallige opmerking worden gezien, maar als het
werkelijke resumé van Lenins begrip van het probleem van de relatie tussen
dialectiek, logica en kennistheorie van het moderne materialisme (zie ook
Conze, 1934).

Deze opmerking sluit naadloos aan bij wat de redacteuren van Volume 38
(1972, p. 17) van Lenins werk betogen. Zij stellen dat Lenins gelijkschakeling
van logica aan dialectiek en kennistheorie van buitengewone betekenis is. In
zijn notities ontwikkelt Lenin volgens hen de marxistische dialectiek nog verder
door een uitwerking van het vraagstuk van het dialectische kennisproces.

Lenin stelt logica identiek aan de materialistische kennistheorie omdat de
praktijk van de mens en de mensheid de toetssteen is, het criterium voor de
objectiviteit vari de kennis. De praktijk dient als schakel in de analyse van het
kennisproces en als overgang naar de objectieve, absolute waarheid (Lenin,
Phil. Notebooks, pp. 211-212). Volgens Lenin moet logica worden beschouwd
als de dialectische expositie van s'mensens praktijk in de overgang naar de
objectieve waarheid.

(iv) Hegel benadrukt dat zijn logica niet moet worden opgevat als een beteke-
nisloze aritmetica, maar veeleer als een algebra. De conceptuele flexibiliteit die
Hegel suggereerde met zulke uitlatingen vond bijval bij Lenin, die een `Algebra
der Revolution' (een uitdrukking van de Russische revolutionair A.I. Herzen

6. In feite onderscheidde Hegel tussen de logica van het Zijn (kwaliteit, kwantiteit en
maat); de logica van het wezen of de Essentie (samen de objectieve logica); en de
logica van het Begrip (de subjectieve logica). Zie, voor een toelichting, Gruji~ (1985),
hoofdstuk III, par. 4, m.n. p. 195.
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(1812-1870))' wenste te ontwikkelen. Lenin stelt onder meer: `Die Politik sieht
der Algebra mehr ~hnlich als der Arithmetik'.

(v) Hegels logica is opgebouwd rondom de notie van het Absolute, de notie van
identiteit enerzijds en anderzijds de notie van strijd, van eenheid van
contradicties, van `Negativit~t'. Deze noties zijn tevens de hoekstenen van
Lenins dialectisch materialisme. Schaefer (1986, p. 63) stelt: `Lenin bahnt den
Weg zu einem russíschen Hegel'.

Kotakowskí (1978) benadrukt dat Lenin geïnteresseerd was in het volgende
probleem in Hegels logica: het probleem van de relatie tussen `het individuele
verschijnsel' en `het algemene' en de relatie tussen `het concrete' en `het
abstracte'. Deze relatie wordt vervolgens geïnterpreteerd in termen van een-
heid en strijd van contradicties. In paragraaf 7.8. ga ik uitvoerig in op dit
probleem.

(vi) Lenin schrijft dat hij in het algemeen probeert om Hegel materialistisch te
lezen. Hegels denken is, zo stelt Lenin in navolging van Manc, op de kop gezet
materialisme.

(vii) Lenin meent dat het onmogelijk is om Marx's Das Kapital volledig te
begrijpen zonder een diepgaande studie en begrip van het geheel van Hegels
logica (Phil. Noteb., 1970, p. 180). Bijgevolg heeft volgens Lenin geen enkele
mancist Marx op een juiste manier begrepen.e Tot die groep behoort (althans
tot circa 1914) dan ook Lenin zelf; vandaar dat hij een studie van de hegeli-
aanse logica noodzakelijk achtte voor een goed begrip van de marxistïsche
filosofie.

Deze aspecten geven een indicatie van de betekenis van Hegels logica voor
Lenins denken. Welke relevantie heeft Lenins Hegel-studie, met name voor de
rest van Lenins politiek-filosofisch werk? Daarover gaat de volgende paragraaf.

3.2
Wat is de relevantie van Lenins Hegel-studie?

Lenins Hegel-studie verduidelijkt een aantal functies die het dialectisch
materialisme vervult in Lenins voorsteltingswereld. Mijn opsomming pretendeert
geen volledigheid:

(a) Lenins dialectisch materialisme kan het beste worden begrepen in relatie tot
zijn studie van Hegels logica. Herhaaldelijk exclameert Lenin zijn structurele
instemming met Hegels opmerkingen over de dialectische methode, zij het dan
losgemaakt van het idealistische 'omhulsel'.9

7. Zie, voor de juiste verwijzing naar het werk van Herzen, Malia (1961, p. 228)).
8. Met deze woorden beperkt Lenin impliciet de kring van geautoriseerde Marx-exegeten,

want Hegels Wissenschaft der Logik behoort tot de moeilijkste teksten van de Euro-
pese filosofie (aldus Schaefer, 1986, pp. 9-10). Van de weinigen die in deze logica
zijn ingevoerd hangt de scholing van het hele kader af en uiteindelijk ook de vorming
van een heel volk.

9. Zoals we in hoofdstuk 6, par. 6.3, reeds hebben gezien waarschuwde Lenin dat we
de vraag naar het bestaan van de objectieve waarheid niet moeten verwarren met de
vraag of de menselijke voorstellingen deze waarheid direct dan wel bij benadering
kunnen uitdrukken. In de hegeliaanse dialectiek vond Lenin een conceptie waarmee
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(b) Bovendien vormt zijn dialectisch materialisme de basis voor zijn methode
van argumenteren zoals we die aantreffen in zijn polemieken met zijn opponen-
ten, hetgeen we reeds in Deel I en II van dit boek hebben kunnen zien.
(c) Lenin hanteert de hegeliaanse dialectiek ook om een verklaring te geven
van het discussie-verloop tijdens conferenties. In hoofdstuk 2 heb ik Lenins
analyse van de tweede internationale conferentie van de RSDAP in dit licht
besproken.
(d) Met name in het (post-)revolutionaire tijdvak gebruikt Lenin de dialectiek als
legitimatie-instrument voor zijn politieke strategieën en tactieken.'o Deze
legitimatie-functie bespreek ik in hoofdstuk 9 en 10.

De rol van de dialectiek is echter niet beperkt tot legitimatie-instrument met
betrekking tot de politieke manoeuvres in de (post-)revolutionaire periode. Reeds
in zijn boek Wat te doen? (1902) gebruikt Lenin de dialectiek als een instrument
ter verklaring van de argumenten van zijn opponenten. In zijn Materialisme en
Empirio-Kriticisme (1904) vormt het woord dialectiek een sleutelbegrip (Ruben,
1979, pp. 167 e.v.). Het is dan ook niet verwonderlijk dat Lenin een meer syste-
matische studie van Hegels dialectiek wilde ondernemen, opdat hij deze methode
met meer diepgang zou kunnen toepassen.

De editeuren van Volume 38 (1972, p. 17) van Lenins Collected Works, welke
ook de Philosophical Notebooks bevatten, merken op dat Lenin in zijn notities
vasthoudt aan hét principe van de partijdigheíd van de filosofie en aan een
natuurlijk verband tussen het dialectisch materialisme en de revolutionaire
praktijk. Volgens de editeuren bevatten Lenins notities waardevol ideologisch
gedachtengoed en zijn zíj van een immense theoretische en politieke betekenis.

Lenin interpreteerde Hegel op een voor zijn eigen materialisme meest gunstige
manier. Deze interpretatieve vrijheid resulteerde soms in een incorrecte weergave
van Hegels logica, zoals Schaefer (1986) uiteenzet."

In veel van deze gevallen kan echter de vermeende mis-interpretatie worden
toegeschreven aan Hegels eigen gebrek aan helder taalgebruik of aan een
overvloed van woorden die meer dan één mogelijke betekenis hebben. Volgens
Ilyenkow (1977, p. 229) leidde dit bij Hegel tot een zeer grote conceptuele bewe-
gingsvrijheid. Hij stelt dat de dialectiek alras getransformeerd werd tot een
ingenieuze, logisch subtiele apologie voor al het zijnde.

Kennelijk blijkt de manier waarop een tekst verkeerd wordt geïnterpreteerd
minstens net zo invloedrijk te kunnen zijn als de manier waarop een correcte
lezing wordt gegeven.

hij beide elementen een plaats kon geven. Vandaar ook zijn interesse voor Hegels
explicatie terzake.

10. Vgl. Pomper (1990, p. 229-230), die opmerkt dat Lenin al zijn politieke machinaties,
zijn manoeuvres en de processen van chronische divisie en eindeloze strijd in de
politieke arena, rechtvaardigt door middel van de hegeliaanse dialectiek. 'Dialectics
validated Lenin's sense of perpetual tension, struggle, and victory'.

11. Schaefer (1986, hoofdstuk V) behandelt de relaties tussen Hegel en Lenin. Hij zet
daar uiteen hoe Lenin soms een onjuiste interpretatie geeft van Hegels denken, soms
zelfs tot een tegenovergesteld gezichtspunt komt, soms bepaalde noties ten onrechte
niet opmerkt, en soms een eenzijdige exegese van Hegels denkwijze geeft.
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Schaefer (1986) bestudeert de relaties tussen Hegels logica en Lenins
dialectisch materialisme en formuleert enige consequenties van Hegels
verwarrende taalgebruik, 'diesem Begriffswirrwarr', en 'dialektischen viel und
nichtssagenden Formeln' (1986, p. 63). Volgens Schaefer kan iemand zich met
dit taalgebruik gemakkelijk aan elke precisering onttrekken en laat zulk
taalgebruik de politicus de vrije hand. Het denken in termen van deze begrippen
schakelt de spontaneïteit uit en wordt in een ideologisch net gevangen, waarin
het aan het machtsdenken van het dialectisch materialisme wordt onderworpen
(ibid., p. 65; vgl. Pomper, 1990, p. 200).

Op deze politieke consequenties van de hegeliaanse dialectiek kom ik onder
meer in hoofdstuk 8 terug.

In het bovenstaande bleek dàt Lenin in zekere zin door Hegels denkwijze werd
beïnvloed. In de volgende paragraaf staat de vraag centraal op welke wijze die
invloedsrelatie kan worden gekarakteriseerd.

3.3
Op welke wljze werd Lenin door Hegel beïnvloed?

Zoals er geen consensus bestaat met betrekking tot `de juiste' interpretatie van
Hegels denken (vgl. Becker en Essler, 1981), zo bestaat er evenmin consensus
over 'de juiste' interpretatie van de relatie tussen Hegel en Lenin. In het
algemeen lijkt het weinig zinvol om te spreken van een directe invloed van de
denkwijze van Hegel op die van Lenin. Het is immers niet duidelijk wat de term
`direct' precies betekent, noch hoe de term 'invloed' hier zou moeten worden
begrepen. Zo merkt McLellan (1979, p. 107) op, dat het onmogelijk is om een
direct verband aan te tonen tussen Lenins Hegel-studie en zijn daarop volgende
politieke handelswijze. Wel meent hij, dat er zekere parallellen zijn te trekken
tussen Lenins Hegel-studie en Lenins opvattingen over imperialisme. Lowy (1976,
p. 8 e.v.) legt een verband tussen Lenins Hegel-studie en zijn politieke tactiek
aan de vooravond van de oktober-revolutie. Lefebvre (1957, p. 189 e.v.) en
James (1948, p. 144) leggen een verband met delen van Lenins Staat en Revolu-
tie12, terwijl Liebman (1973, vol. 2, pp. 349 e.v.) de invloed van Lenins Hegel-
studie ontwaart in diens politieke opvattingen over de relatie tussen de Partij en
de massa tijdens de revolutie en in de periode 1920-1921. Niettemin blijven de
geconstateerde verbanden en parallellen in deze bijdragen tamelijk ongespeci-
ficeerd. Om iets te beweren wat ook informatief is moeten we meer specifieke
termen invoeren. Dat is precies de reden waarom ik de invloedsrelatie tussen
Hegel en Lenin hier in het kort zal trachten te adstrueren met behulp van de
termen atfiniteit, intellectuele~cognitieve invloed (beide ingevoerd door Schapiro,
1972), geestesvenvantschap en legitimatie-structuur (beide ingevoerd door
O'Brien, 1985).13 Schapiro karakteriseert de relatie tussen Hegel en Lenin in
termen van affiniteit en intellectuele~cognitieve invloed. Affiniteit wijst op een

12. Zo schrijft C.L.R. James (1948, p. 144) over Lenin: 'Speech after speech, article after
article, deals with reality, only to draw the ideal of State and Revolution.... He was
always measuring the gap between State and Revolution and the Russian reality'. Zie
ook hoofdstuk 9, paragraaf 2.

13. Zie, voor een uitvoeriger behandeling van deze problematiek, Smit (1993).
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pregnante overeenkomst tussen bepaalde personen of ideeënstelsels om
bepaalde problemen op verwante wijze te behandelen, zonder dat er sprake hoeft
te zijn van een directe invloedsrelatie tussen de betreffende instanties. Intel-
lectuelelcognitieve invloed komt voor in een situatíe waarin de ene persoon be-
paalde ideeën van een andere persoon overneemt, zonder dat deze ideeën in
eenzelfde context hoeven te zijn toegepast. Schapiro meent dat er in de relatie
Hegel-Lenin sprake is van beide soorten invloed. Enerzijds gebruikt Lenin de
hegeliaanse dialectiek als een onfeilbare doctrine die de eenheid van de
intellectuele voorhoede moet waarborgen, anderzijds dient de dialectiek als
instrument met behulp waarvan de grilligheden van de politieke praktijk kunnen
worden doorgrond (in de zin van voorspeld als ook gelegitimeerd).

Naast affiniteit en intellectuelelcognitieve invloed is er ook sprake van een
zekere geestesverwantschap tussen Hegel en Lenin. Beiden schreven hun werk
in een atmosfeer waarin het thuisland in gevaar was -'la patrie en danger'" -
en waarin er een onvermijdelijke socio-politieke transformatie aan de horizon leek
te verschijnen. Er is bij beiden sprake van een teleologisch gefundeerd moreel
vertrouwen in de toekomst en in een harmonieuze orde. Een vertrouwen dat
tegelijk voorziet in een maatschappelijke behoefte aan zo'n harmonie, vooral in
een situatie die gekenmerkt wordt door een labiele socio-politieke orde. De
legitimatie-structuur vertoont bij beide personen een overeenkomst in die zin, dat
de dialectische methode daarin het instrument bij uitstek vormt. Bij Hegel wordt
niet de eis gesteld dat zijn begrippenapparaat met de empirische feiten
overeenkomt, maar dat de feiten beantwoorden aan het begrip (zie Schaefer,
1986, p. 66). Daarmee kan de dialectiek als apologie gebruikt worden voor elke
willekeurige constructie van de werkelijkheid.15 Lenin hanteert de dialectische
methode als legitimatie voor zijn politiek handelen, met name daar waar het om
revolutionaire tegenstellingen gaat: bijvoorbeeld de tegenstelling tussen formele
en `echte' democratie, die de gewelddadige eliminatie van de Constituerende
Vergadering (als .formele democratie) van januari 1918 moest wettigen (zíe
hoofdstuk 9).

Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen de stellingen van beide
personen (zie Schaefer, 1986, pp. 59 e.v.). Terwijl Hegel de scheiding tussen het
subjectieve en het objectieve alleen als formeel beschouwt, houdt Lenin aan een
fundamentele scheiding vast. Hegel acht de tegenstelling tussen idealistische en
realistische filosofie zonder betekenis (Logik, I, p. 145). Lenin beschouwt het
realisme als een onnauwkeurige aanduiding voor'materialisme'. De term `Aufhe-
bung' speelt in Hegels denkwijze een fundamentele rol; Lenin blijft in zijn
voorstellingswereld in de strijd tussen tegengestelden steken (Schaefer, 1986,
hoofdstuk 8 en 9; Pomper, 1990, p. 199). Deze verschillen zijn echter onderge-

14. Lenin gebruikt deze uitdrukking in Vol. 8, p. 196 en Vol. 13, p. 483 van zijn Werke.
Vgl. Malia (1961, pp. 240-242), die stelt dat ook Herzen gevoelig was voor Hegels
dialectische dramatisering van het conflict, waarbij Herzen de pijn en het lijden van
het heden als noodzakelijke voorwaarden beschouwde voor een toekomstige harmo-
nische integratie (of verzoening: primirenie).

15. Lichtheim (1961, p. 8) stelt dat de overtuiging dat de werkelijkheid au fond kan
worden begrepen door filosofische reflectie en niet door empirisch onderzoek, de
essentie vormt van het Duitse idealisme, en de bron van een onoverbrugbare kloof
ten opzichte van een empírische wijze van denken.
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schikt aan de wijze waarop zowel Hegel als Lenin conceptueel zijn ingebed in de
dialectische denkwijze.

Er is nog een belangrijke overeenkomst in het gedachtengoed van beiden, die
in termen van ethischelpolitieke onvolledigheid (Barth, 1992) kan worden
gekarakteriseerd.16 In beide systemen zoekt men tevergeefs naar expliciete
immanente restricties vis-à-vis misbruik ervan in contexten waarin het ontbreekt
aan externe restricties inzake het aanwenden van geweld en terreur. Hegels
ideeënsysteem heeft een grote betekenis (gehad) voor extremistische politieke
richtingen. Lenins systeem is eveneens ethischlpolitiek onvolledig in die zin, dat
het niets bevat wat kan dienen als basis om politiek gesloten, c.q. totalitaire
praktijken te vervverpen (zie hoofdstuk 9 en 10).

In beider voorstellingswereld speelt tenslotte de notie van het absolute een
fundamentele rol. Schaefer (1986, pp. 53-54) stelt dat men net zo min in Hegels
systeem binnenkomt zonder het begrip van het absolute, als dat men in Lenins
filosofie binnenkomt zonder het begrip van het absolute van de materie dat door
dit begrip dialectisch is geworden (Schaefer, ibid.; Pomper, 1990, p. 199). Over
de notie van het absolute handelt de volgende paragraaf.

4
HET ABSOLUTE: KERNSTUK VAN HEGELS LOGICA

In Lenins Hegel-studie speelt de notie van het Absolute een belangrijke rol.
Om het probleem van het absolute ín Lenins voorstellingswereld te kunnen

begrijpen, verwijs ik eerst naar Beth (1964, p. 9), die een formulering geeft van
het door hem genoemde Postulaat van het Absolute - ook wel Aristoteles'
Principe van het Absolute (APA) genoemd. Beth schrijft alsvolgt:

A considerable number of arguments in speculative philosophy are based on
a certain principle, which is, in most cases, tacitly assumed. It can be stated
as follows: Suppose we have entities u and v, and let u have to vthe relation
F then there is an entity f, which has the following property: for any entity x
which is distinct from f, we have (i) x has the relation Fto f, and (ii) f has not
the relation F to x. The entity f will be called the absolute entity correspon-
ding to the relation F. (ibid.).

Volgens Beth fungeerde het principe van het absolute als een ínstrument om een
reductie van een veelvoud aan gerelateerde entiteiten tot een onderliggende sub-
stantiële eenheid mogelijk te maken.

Een andere formulering van het postulaat van het absolute luidt alsvolgt:
iedere niet-lege, niet-symmetrische dyadische relatie R tussen (logische)
individuen (x,y) heeft een absolute entiteiUzijndelessentie of Qualiteit Qr, met de
eigenschap dat vóor iedere x in het veld van deze relatie (behalve voor Qr zelf),
x de relatie R tot Qr heeft, maar niet vice versa.

16. In Smit (1993) wordt Barths notie van ethischelpolitieke onvolledigheid uitvoeriger
besproken.
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Beth (1959) toonde door middel van een tegenvoorbeeld aan, dat het Principe

van het Absolute formeel-logisch ongeldig is."
Om Lenins voorstellingswereld te begrijpen is het van belang te wijzen op het

feit dat die voorstellingswereld is ingebed in een algemeen, tevens fundamenteel
conceptueel denkkader waarin het denken van Hegel een constituerende rol
speelt.

In dat conceptueel denkkader wordt uitgegaan van een bepaalde onderstelling,
die ook een belangrijke rol speelt in Lenins voorstellingswereld maar die niet
specifiek is voor hem, want dezelfde onderstelling ligt ook ten grondslag aan
Hegels logica (Barth, 1981, p. 49). Barth heeft deze onderstelling alsvolgt
geformuleerd:

I am referring to his assumption that oridinal rankings (scales) presuppose,
and so are inconceivable without, cardinals and ratio scales. This means, to
Hegel, that wherever ratio scales and cardinals are inappropriatelinapplica-
ble, no theoretical ordering can be carried out at all and none can be clearly
conceived, hence non can be expressed. So even where some sort of
'continuum' is~assumed, clearly conceived and expressible degrees of quality
therefore collapse into two: (relativefy) Higher and (relatively) Lower.

Het verband met APA zou men kunnen omschrijven als de formulering van de
wijze waarop elke rangordeníng (niet-symmetrische relaties R) en elke ordinale
schaal een `finale' of `uiteindelijke', `absolute' entiteitleigenschap ~r onderstelt,
zodanig dat voor iedere x in het veld waarin R van toepassing is (behalve dan ~r
zelf) geldt, dat xRQr en niet QrRx.

Het APA zal ik in deze paragraaf toepassen op Lenins opvatting van politieke
organisatie (sub i) en zijn doctrine van het dialectisch materialisme (sub ii). Ik
presenteer eerst de toepassing in de vorm van een korte formulering, daarna
volgt een toelichting in twee aparte paragrafen.

(i) Nemen we als niet-lege, niet-symmetrische dyadische relatie R, de relatie
van politieke bewustmaking van het proletariaat (x) door de revolutionaire partij
(y) (zoals gerepresenteerd in Lenins organisatie-opvatting, zie hoofdstuk 3), dan
is het absolutum Qr het revolutionaire bewustzijn waarvan de partij de drager is
en waartoe het proletariaat moet worden verheven.

(ii) Nemen we als niet-lege, niet-symmetrische dyadische relatie R, de relatie
van afbeelding in de opvatting dat menselijke kennis (x) (waaronder volgens
Lenin zowel gewaarwordingen, begrippen als theorieën vallen, zie hoofdstuk 5)
een afbeelding is van de objectieve werkelijkheid (y), dan is het bijbehorende
absolutum Qa, de doctrine van de absolute, objectieve waarheid, die bepalend
is voor de waarheid Quistheid) van de afbeelding, maar welke zelf niet door de
relatie van afbeelding wordt bepaald (dat zou een oneindige regressie implice-
ren).

Zowel het (revolutionaire) bewustzijn als de (materialistische) doctrine van
absolute, objectieve waarheid worden door Lenin uitvoerig ontwikkeld; hij rekent
ze kennelijk tot de belangrijkste elementen van zijn filosofie en ze kunnen ook in
de structuur van zijn betoog bezwaarlijk worden gemist. Sterker nog, beide

17. Zie Beth (1965 [1959], p. 9-12). Zie ook zijn inaugurele rede uit 1946, waarin de
oorspronkelijke formulering van het APA wordt gepresenteerd. Deze formulering is
ietwat genuanceerder dan die uit 1959.
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elementen vormen in Lenins voorstellingswereld de absoluut-evidente uitgangs-
punten. Hieronder volgt een korte toelichting op beide elementen.

4.1
Het prlncipe van `bewustzijn' toegelicht

In hoofdstuk 2 en 3 heb ik uiteengezet, dat Lenin graden van (doctrinaire)
bewustheid onderstelt die door hem verbonden worden met graden van politieke
distantie t.o.v. de partij. Lenins idee van de hiërarchisering van de partij plus de
opvatting dat de partij de arbeidersklasse moet leiden, impliceren, dat de partij
wel machtsinvloed heeft op de klasse maar niet andersom. De machtsinvloedrela-
tie is transitief en asymmetrisch.

Het begrip `bewustzijn' heeft bij Lenin een andere betekenis dan bij Manc. Marx
geloofde in de spontane groei van het bewustzijn in de arbeidersklasse onder de
invloed van de kapitalistische werkelijkheid. Ook Engels schrijft in 1864: `the
emancipation of the proletariat can never be anything else than the work of the
proletariat itself'. Manc en Engels beschreven het bewustzijn als een eigenschap
die aan het proletariaat zelf toekomt. Zij gebruikten de term klasse-bewustzijn.
Meyer (1957, p. 29) stelt dat deze term ook in de Engelse editie van Lenins
oeuvre kan worden gevonden. Maar die term is volgens hem een verkeerde
vertaling, want Lenin gebruikte het woord 'bewustzijn' (soznanie of soznatel'nos~
zonder een bijvoeglijke bepaling. Dat was niet zonder reden, omdat Lenin in het
algemeen aan de arbeidersklasse niet het bezit van klassebewustzijn toeschreef.
Lenin meende dat alleen een wetenschappelijk socialist het waarlijke bewustzijn
kon hebben. De proletarische massa kon alleen maar een instinctmatig gevoel
hebben van haar eigen belangen (i.e. het principe van spontaneïteit), maar geen
bewustzijn. Maar als het bewustzijn niet binnen de proletarische beweging kan
worden geproduceerd, wie kan dan wel geacht worden in het bezit te zijn van dit
bewustzijn en waar komt dit bewustzijn dan vandaan? Lenin meende dat de
dragers van het proletarische klassebewustzijn bourgeois intellectuelen waren,
wier bewustzijn het produkt was van de dialectiek der ideeën. Deze ideeën-
dialectiek gaf inhoud en vorm aan de verwerking van de erfenis van het liberale
denken en leidde deze tot aan zijn logische conclusie (Vol. 4, p. 384). Door een
dialectische contemplatie van de klassenverhoudingen in de maatschappij,
werden deze 'conclusies' omgebogen tot een socialistische kritiek, als gevolg
waarvan de leden van de bourgeois intelligentsia ipso facto gedeclasseerd
raakten.

The theory of socialism ... grew out of the philosophical, historical, and
economic theories...lt arose as a natural and inevitable outcome of the
development of thought among the revolutionary socialist intelligentsia.
(Lenin, vol. 1, p. 114)

All the socialists have to do is to realize which of the social forces, due to its
position in contemporary sociery, is interested in bringing about socialism,
and to instill in this force the consciousness of its interests and of its
historical tasks. This force is the proletariat (Lenin, Vol. 1, pp. 410-411).

Lenins partij-opvatting is afgeleid van de superioriteit van de socialistische theorie
van het bewustzijn over de spontane ontwikkeling van de arbeidersmassa zelf.
De partij ontleent haar bestaansrecht juist aan de taak, de massa's te leiden en
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hun de weg te tonen. De partij moet dus bestaan uit een leger van beroepsrevo-
lutionairen, als dragers van het bewustzijn. Dit is de verschuiving van de feitelijke
arbeidersklasse naar de theorie van de arbeidersklasse, het is een dichotomie
tussen het proletariaat en de idee van het proletariaat (Besan~on 1981, p. 231).
Deze elitistische opvatting van de partij als draagster van het bewustzijn werd
stevig onder vuur.genomen door de mensjewieken, die vonden dat de partij een
democratische organisatie van het proletariaat zelf moest zijn. Lenin legde de
nadruk op de leidende rol van het bewustzijn, en betichtte de mensjewieken van
het fetisjeren van democratische regels. Lenin schrijft:

The important thing is not the number, but the correct expression of the
ideas and policies of the really revolutionary proletariat (vol. 20, 151-152)...Of
what value is a`majority' when that majoriry is a majority of parties who carry
into effect the deception of the majority by the bourgeoisie? (vol. 21, p. 68).

Hoe garandeert Lenin, dat het bewustzijn van de bourgeois intelligentsia in dienst
staat van het proletariaat? Wanneer Lenin het democratisch criterium van de
representatie van de meerderheid verwerpt, hoe bepaalt hij dan of het bewustzijn
wel of niet aanwezig is? Hij kan met betrekking tot dit thema geen beroep doen
op Manc of Engels, want zij begrepen onder klassebewustzijn een kenmerk dat
inherent is aan de proletarische beweging zelf.

Lenins opvatting van bewustzijn is ambigu: enerzijds erkent hij graden van
bewustzijn (a), anderzijds is hij van mening dat het proletariaat geen bewustzijn
heeft, maar alleen kan worden bijgebracht, door middel van propaganda en
agitatie (b). Opvatting (a) impliceert dat er sprake kan zijn van een meer of
mindere mate van bewustzijn; (b) impliceert dat er slechts sprake kan zijn van
wel of geen bewustzijn.1e

Deze ambiguïteit komt ook tot uitdrukking in zijn opvatting van de taken van
de partij. Zolang bewustzijn wordt beschouwd ín termen van de wetenschap-
pelijke socialistische doctrine, is de taak van de partij een educatieve taak. Maar
wanneer het woord bewustzijn wordt gebruikt in de betekenis van 'het vormen'
van de massa's om de decreten van de partij te volgen, dan wordt de taak een
manipulatieve taak. De taak van de partij om het bewustzijn te verspreiden moet
gelijke tred houden met het vermogen van de arbeidersklasse om te luisteren en
te begrijpen (Meyer, 1957, p. 49).

Lenins opvatting van bewustzijn is gebaseerd op een bepaald idee dat hij
veeleer stilzwijgend ondersteld dan expliciet tracht te verdedigen. Lenin wenst het
proletariaat als een materia prima om te vormen (door educatie en manipulatie)
tot de idee van het proletariaat. Dit idee van het proletariaat wordt uitgedragen
door de partij in de rol van demiurg, die de materia prima, door haar te
impregneren met het principe van bewustzijn (contra het principe van spontane-
iteit), met haar ideale model in overeenstemming wenst te brengen. De partij

18. Vgl. 2.8. waar niet duidelijk werd of Lenins 'onderscheid in graad van bewustheid'
comparatieve uitdrukkingsvormen toelaat, zoals: 'x is meer revolutionair dan elemen-
tair'; of dat hij dichotomische uitdrukkingsvormen verkiest. In hoofdstuk 8 wordt nader
op dichotomieën in-gegaan. Lenin onderstelt dat de massa, zonder de revolutionaire
leiding van de partij, voor de invloeden van het kapitalisme zal bezwijken. De massa
wordt volgens Lenin beïnvloed door twee principes: het bewuste principe en het
spontane (elementaire) principe, waartussen een voortdurende strijd heerst.
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vertegenwoordigt'het proletariaat niet door een democratische delegatie, maar
door een mystische delegatie: als drager van het boven-empirische principe van
bewustzijn. De kern van de partij is niet de eenheid van beroepsrevolutionairen,
maar iets wat onaantastbaar is: het bewustzijn. Dit is de logos van de partij,
waaraan ieder lid zich verplicht moet achten.

Met de organisatie van de partij verkrijgt de revolutionaire strijd haar politiek
en ideologisch centrum. Rondom de partij vallen de klassevijanden en bondge-
noten in concentrische cirkels op hun plaats. Met de centrale positie van de partij
verkrijgt het politieke universum een logische orde: een hiërarchie met de partij
als draagster van het bewustzijn aan de top. Lenins uitdrukking 'onderscheid in
graad van bewustheid' moet in deze betekenis worden opgevat: iedere klassevij-
and en bondgenoot heeft een positie in de logische ruimte rondom de partij als
nucleus. Deze ruimtelijke dimensie wordt tevens bepaald door een betrekking
hoger-dan, zodat gesproken kan worden van hogere of lagere waarden op de
concentrische niveaus rondom de nucleus. Voorts hebben deze waarden een
extremum, dat het hoogste niveau aanduidt, het logos-niveau: het absolutum. Dit
absolutum onttrekt zich aan iedere empirische bepaling. ledere kritiek op de
opvattingen, die op dit absolutum zijn gebaseerd, onderstelt juist een confirmatie
van dit absolutum, daar de kritiek in de genoemde logische ruimte wordt opgeno-
men. In hoofdstuK 8, paragraaf 2 en 3, presenteer ik een uitvoerige analyse van
de semiotiek, die aan deze politieke gnoseologie (zie Koslowski, 1988) ten
grondslag ligt.

4.2
Het principe van de `waarachtige' doctrine toegelicht

In zijn Materialism and Empiriocriticism schrijft Lenin:

the recognition of objective law in nature and the recognition that this law is
reflected with approximate fidelity in the mind of man is materialism. (CW,
vol. 14, p. 155)

Matter is a philosophical category denoting the objective reality which is
given to man by his sensations, and which is copied, photographed and
reflected by our sensations, while existing independently of them. (ibid., p.
130)

When and under what circumstances we reached, in our knowledgde of the
essential nature of things, the discovery of alizarin in coal tar or the
discovery of electrons in the atom is historically conditional; but that every
such discovery is an advance of `absolutely objective knowledge' is
unconditional. In a word, every ideology is historically conditional, but it is
unconditionally true that to every scientific ideology (as dístinct, for instance,
from religious ideology) there corresponds an objective truth, absolute
nature. (ibid., p. 136)

Uit deze citaten blijkt, dat objectieve kennis onvoorwaardelijk is en dat materia-
lisme door Lenin wordt begrepen als de erkenning dat de objectieve weUken-
nis~waarheid wordt weerspiegeld in de geest van de mens. Objectieve kennis is
een functie van de materie. Er is een geschiedenis van de kennis, evenals een
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geschiedenis van de materie. Deze geschiedenis gehoorzaamt aan de wetten
van de dialectiek (zie Besan~on, 1981, pp. 199 e.v.).

Hoe wordt de absolute, objectieve waarheid bepaald? Dat gebeurt door de
praktijk. Hier citeert Lenin de woorden van Engels: `the succes of our action
proves the conformity of our perception with the objective nature of the things
perceived'. `Action' wordt gesanctioneerd door de absolute objectieve waarheid.
Maar de praktijk kan onze `actions' op een hoger plan brengen waardoor zij nog
dichter de absolute objectieve waarheid naderen. Het zelf-bewegende proces van
de materie is tegelijk een proces van zelf-kennis door de mens die de materie
weerspiegelt. Kennis is dus tegelijk objectief en subjectief. Objectief, omdat de
materie precies wordt weerspiegeld; subjectief, omdat de materie altijd beweegt
en dus ook altijd verder weerspiegeld wordt. Beweging is eeuwig en absoluut,
rust is slechts een moment in de beweging. De eenheid van tegengestelden is
slechts een moment, de strijd tussen contrairen is absoluut en eeuwig (vgl.
Pomper, 1990, p. 199). Dit proces noemt Lenin dialectisch.

Omdat er alleen maar materie bestaat, is beweging aan de materie inherent
en ligt de oorsprong van de beweging in de materie zelf (zie paragraaf 7). Het
menselijk brein is als produkt van de materie volledig onderworpen aan de
objectieve wetten die de materie beheersen. Nu zijn er volgens Lenin in de
geschiedenis van de materie twee tegengestelde bewegingen: de ene, die het
proces van zelf-kennis bevordert (het materialisme) en de andere die dat proces
tegenwerkt. Deze laatste noemt hij idealisme (hoofdstuk 5 en 6).

Het dialectisch materialisme is de wetenschap der wetenschappen, omdat het
alles verklaart wat er te verklaren valt, de materie en de kennis van de materie,
het object en het subject. De mensheid wordt ingedeeld in twee partijen, zij die
de wetenschappelijke opvatting van de werkelijkheid aanvaarden en zij die deze
verwerpen. Lenin begrijpt waarom iemand deze opvatting aanvaardt dan wel
verwerpt, hij begrijpt zijn tegenstander, hij begrijpt alles, omdat de kern van de
objectieve absolute waarheid definitief is komen vast te staan. De doctrine van
het díalectisch materialisme is encyclopedisch.19

De wereld is een eenheid van materie, en het dialectisch materialisme is haar
centrale visie. Het overziet de wetenschappen en neemt het recht hun resultaten
te censureren. Indien een wetenschapper inbreuk maakt op de wetenschap der
wetenschappen, dan moet hijlzij buigen voor de autoriteit van de enige instantie
die de beweging der materie heeft begrepen. Lenins doctrine van het dialectisch
materialisme wordt gekenmerkt door zekere gnostische elementen: een materia
prima (de menselijke kennis) die door twee principes wordt bewerkt (het
materialisme en het idealisme); de dialectisch-materialistische doctrine, die de
objectieve werkelijkheid denoteert, venrult de rol van demiurg die door de praktijk
de menselijke kennis verheft in de richting van de door de doctríne geconno-
teerde absolute objectieve waarheid (het absolute-het materialisme). Zoals ook
uit het derde citaat hierboven blijkt, zijn er graden van objectieve waarheid.
Kennis van de dialectisch-materialistische doctrine constitueert een principe van
hiërarchie onder de leden van de partij enerzijds en tussen de partij en de
massa's anderzijds. Indíen een individu of een groep van individuen, A, op een

19. Deze karakterisering doet denken aan het klassieke gnosis-begrip, zoals uiteengezet
in Koslowski (ed., 1988).
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bepaald moment dichter staat bij de doctrine van het dialectisch materialisme dan
individulgroep B, dan hebben de ideeën en oordelen van A theoretische prioriteit

boven die van B, en behoort men bijgevolg aan A theoretische prioriteit toe te

kennen (Het beginsel van Objectieve Suprematie onder (ken-)Subjecten (BOSS),
Barth, 1983, p. 12).

Theorie en praktijk zijn met elkaar verbonden. Politieke praktijk is ondenkbaar
zonder de theoretische doctrine. Maar de beste theorie is succesvolle politiek.
Politiek is het ultieme criterium van de theoretische doctrine. De dialectisch
materialistische dt~ctrine eist dus het recht op, wetenschappelijke resultaten te
verwerpen, maar kan zelf niet worden verworpen. De doctrine onthuld zijn eigen
ideologische karakter alleen wanneer het zich moet weren tegen een poging tot
weerlegging (hoofdstuk 6).

Maar het feit dat Lenins doctrine van het dialectisch materialisme zekere gnos-
tische elementen bevat, maakt deze nog niet tot een `gnosticistisch' systeem.~
Lenins doctrine kenmerkt zich juist doordat daarin klassen van mensen (i.p.v.
bovenaardse wezens) centraal staan. Alle mensen worden verdeeld over de ene
en de andere klasse. De fundamentele relatie, die tussen de klassen wordt
gepostuleerd, is die van conflict en strijd. Het cosmische conflict wordt in de
doctrine geherformuleerd als een klassenconflict. Zo gaat de gnosis over naar de
`wetenschappelijke' ideologie van het dialectisch materialisme. De doctrine is
waar omdat het de doctrine van het proletariaat is, en het proletariaat heeft alleen
dan gelijk wanneer het deze doctrine accepteert (Besan~on, 1981, pp. 212 e.v.;
Bociurkiw, 1967).

Lenins boek MEK was er vanuit filosofisch gezichtspunt op gericht de intelli-
gentsia te winnen voor het materialisme. In zijn strijd tegen het idealisme
ideologiseerde Lenin de klassenstrijd. In het verlengde daanran beoogde het
boek terrein te winnen voor de gedachte van een revolutionaire voorhoede-partij,
die de macht zal grijpen en het proletariaat aan de eigen ideologie zal onderwer-
pen. Ook in deze zin was er dus een continuïteit tussen Lenins MEK-periode en
de jaren van zijn Hegel-studie.

Tot zover een toelichting bij de toepassing van het principe van het absolute
op Lenins theorie van politieke organisatie (i) en zijn kennistheorie (ii). In het
vervolg van het onderhavige hoofdstuk zal ik trachten, het hegeliaans-dialectisch
karakter van Lenins kennistheorie nog nader te verduidelijken.

20. Vgl. Boris Groys: 'Elemente des Gnostizismus im Dialektischen Materialismus
(sovjetischen Mancismus)'. In: P. Koslowski, 1988, pp. 352-367. Groys betoogt dat er
een verband bestaat tussen het dialectische materialisme en de leer van de gnosis.
Volgens Groys ontkennen beide leerstelsels de mogelijkheid om tot waar inzicht in
de aard van de werkelijkheid te komen met behulp van welke methode van kennisver-
werving ook. De plaats van de mens bepaalt al zijn inzichten en deze inzichten zijn
dan ook verbonden met de plaats die de mens in deze wereld inneemt. Een kritiek
op deze wereld is alleen als een verandering van deze wereld mogelijk, waarbij alle
deelwijsheden of inzichten hooguit instrumenteel nut hebben maar geen aanspraak
op waarheid kunnen maken. De hoogste wijsheid van de Gnosis en van het dialec-
tisch materialisme is dit inzicht in de onmogelijkheid van ieder inzicht, dat de absolute
machtsaanspraák van deze leerstelsels legitimeert. Vandaar ook de nadruk op actie
en de praktijk van de politiek die de kroon op het succes van de theorie uitmaakt.
Vergelijk paragraaf 9 hieronder.
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In de beíde toelichtingen heb ik de positie van twee extrema besproken: in (i)

was dat Lenins principe van bewustzijn (Qr); in (ii) betrof dat Lenins doctrine van
het dialectisch materialisme inzake absolute, objectieve waarheid (Qa). Hoe
verloopt nu de ontwikkeling tussen de beide extrema: ~rl~a enerzijds en de
(kennis van de) arbeidersbeweging anderzijds? Zoals in hoofdstuk 2 reeds naar
voren kwam kan Lenins opvatting van politieke organisatie worden gekenmerkt
als een transitieve en asymmetrische machtsinvloed-relatie tussen de instanties
van de politieke organisatie. Daarvan vormen de extrema: de individuele
arbeiders en boeren aan de basis, en aan de top het doctrinair-revolutionair
bewustzijn waarvan de partij de draagster is. Hierop kom ik in de volgende
paragraaf terug.

5
LENINS KARAKTERISERING VAN HEGELS LOGICA

Hegel ontwikkelde zijn logica in reactie op wat hij de `oude' logica noemde, met
haar externe vormen van denken, `which are at every man's free disposal
(instrumental)'. Hegel vindt de `gefixeerde' vormen van denken onverdraaglijk
(o.c. in Lenin, vol. 38, p. 94). Hij haat het immobiele karakter van de oude logica.
Deze verdient zijns inziens dan ook revisie en transformatie.

Lenin vat Hegels opvatting terzake alsvolgt samen:
Logic is the science not of external thought, but of the laws of development
'of all material, natural and spiritual things', i.e. of the development of the
entire concrete content of the world and of its cognition, i.e. the sum-total,
the conclusion of the History of knowledge of the world. (Lenin, ibid., p. 93,
mijn onderstreping, P.A.S.) (Lenin-citaat 1)21

Uit dit citaat wordt duidelijk dat logica een ontwikkelingslogica is van de wereld
van het denken en van het zijn, beide in hun concrete inhouden en met een
historische dimensie.

Logica houdt zich dientengevolge bezig met de ontwikkeling van het denken
in overeenstemming met zijn noodzakelijkheid. Deze noodzakelijkheid kan men
opvatten in de zin van een totaal-overzicht van of een universeel perspectief op
de geschiedenis van de kennis omtrent de wereld.

Lenin stelt:
A beautiful formula: 'Not merely an abstract universal, but a universal which
comprises in itself the wealth of the particular, the individual, the single (all

21. De Lenin-citaten zijn afkomstig uit de Philosophical Notebooks, Vol. 38 CV1~. Ik ge-
bruik ook de Engelse editie omdat deze minder esoterisch is dan de Duitse versie.
De voorstellingswereld die ik hier in kaart probeer te brengen is buitengewoon moeilijk
in begrijpelijke taal weer te geven, ongeacht de taal waarin men de bron raadpleegt.
Het gaat hier niet alleen om de 'immanente' ontwikkeling van het begrip en de
`immanente' beweging van het begrijpende denken (cognitie) als proces, maar ook
om het resultaat van dit proces (i.e. de (zelf)constituering van de (absolute) idee).
Deze moeilijkheid mag ons echter niet ontslaan van de taak, de determinanten van
die voorstellingswereld in kaart te brengen omdat deze voorstellingswereld een
immense politieke impact heeft gehad.
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the wealth of the particular and single!)!! Très Bien. (ibid., p. 99). (Lenin-
citaat 2)

Logica is dus niet slechts de 'sum-total' - een kwantitatieve uitdrukking -, maar
omvat ook de kwalitatieve rijkdom van het enkelvoudige. Wat moeten we
hieronder verstaan?

Lenin vat de manier waarop Hegel tot deze zienswijze komt alsvolgt samen:

Shrewd and clever! Hegel analyses concepts that usually appear to be dead
and shows that there is movement (mijn onderstreping, P.A.S.) in them.
Finite? That means moving to and end! Something? - means nof that which
is Other. Being in general? - means such indeterminateness that Being--not-
Being. All-sided, universal flexibility of concepts, a flexibility reaching to the
identity of opposites, - that is the essence of the matter. This flexibility,
applied subjectively-eclecticism and sophistry. Flexibility, applied objectively,
i.e. reflecting the all-sidedness of the material process and its unity, is
dialectics, is the correct reflection of the eternal development of the world.
(ibid., p. 110) (Lenin-citaat 3)

Lenin beschouwt logica kennelijk niet alleen als de leer van de ontwikkeling van
kennis, maar ook als de leer die de beweging `analyseert' die inherent is aan
begrippen (vgl. Acton, 1955).

Lenin beschrijft de hegeliaanse dialectiek alsvolgt:

Dialectics is the teaching which shows how Opposites can be and how they
happen to be (how they become) identical, - under what conditions they are
identical, becoming transformed into one another, - why the human mind
should grasp these opposites not as dead, rigid, but as living, conditional,
mobile, becoming transformed into one another. En lisant Hegel... (Lenin,
ibid., p. 109) (Lenin-citaat 4)

Volgens Lenin is,

...the essence of dialectical cognition - the unfolding of the sum-total of the
moments of actuality, ..., which in its unfolding discloses itself to be Neces-
sity. (ibid. pp. 157-158) [Lenin-citaat 5]

Het zou onjuist zijn te denken dat de dialectiek een instrument is, een gereed-
schap waarover men vrijelijk kan beschikken. Tegen zo'n opvatting verzet Hegel
zich en Lenin citeert hem met instemming:

Dialectics has often been considered an art, as though it rested upon a
subjective talentand did not belong to the objectiviry of the Notion...' (Hegel,
Logik, I, pp. 336-337. O.c. in Lenin, ibid., p. 223).

Steeds opnieuw benadrukt Lenin het objectieve karakter van de dialectiek. Zo
stelt hij: `The dialectic is not in man's understanding, but in the `idea', i.e. in
objective reality' (Lenin, ibid., p. 100). [Lenin-citaat 6].

Zijn studie van Hegels logica sluit Lenin af inet de opmerking:

It is noteworthy that the whole chapter on the 'Absolute Idea' scarcely says
a word about God (hardly ever has a`divine' 'notion' slipped out accidently)
and apart from that - ihis NB - it contains almost nothing that is specially
idealism, but has for its main subject the dialectical method. The sum-total,
the last word and essence of Hegel's logic is the dialectical method - this is
extremely noteworthy. And one thing more: in the most idealistic of Hegel's
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work there is the least idealism and the most materialism. 'Contradictory', but
a fact!' (Lenin, ibid., p. 234). [Lenin-citaat 7].

Zoals uit het bovenstaande blijkt, behoren de volgende kenmerken toe aan
(Lenins opvatting van) Hegels dialectische logica: ontwikkeling van kennis,
beweging in begrippen, (conceptuele) flexibiliteit, objectiviteit, weerspiegeling,
noodzakelijkheid, totaliteit.

Lenin beschrijft venrolgens een programmatisch schema van 16 elementen van
(hegeliaanse) dialectiek, die ik in de volgende paragraaf uiteenzet.

6 .
HET SCHEMA VAN ELEMENTEN VAN DIALECTIEK

Lenin presenteert een gedetailleerde synopsis van de dialectische methode zoals
door Hegel gepropageerd, in de vorm van 16 elementen van dialectiek. Deze
elementen kan men lezen als evenzovele aspecten die te onderscheiden zijn aan
de dialectische methode. Ik citeer Lenin:

1. the objectivity of consideration (not examples, not divergences but the
Thing-in-itself).
2. the entire totaliry of the manifold relations of this thing to others.
3. the development of this thing, (phenomenon, respectively), its own move-
ment, its own life.
4. the internally contradictory tendencies (and sides) in this thing.
5. the thing (phenomenon, etc.) as the sum and unity of opposites.
6. the struggle, respectively unfolding, of these opposites, contradictory stri-
vings, etc.
7. the union of analysis and synthesis - the break-down of the separate parts
and the totaliry, the summation of these parts.
8. the relations of each thing (phenomenon, etc.) are not only manifold, but
general, universal. Each thing (phenomenon, process, etc.) is connected with
every other. '
9. not only the unity of opposites, but the transition of every determination,
qualiry, side, property into every other (into its opposite?).
10. the endless process of discovery of new ideas, relations, etc.
11. the endless process of deepening of man's knowledge of the thing, of
phenomena, processes, etc., from appearance to essence and from less
profound to more profound essence.
12. from co-existence to causality and from one form of connection and
reciprocal dependence to another, deeper, more general form.
13. the repetition at a higher stage of certain features, properties, etc. of the
lower, and
14. the apparent retum to the old (negation of the negation).
15. the struggle of content with form and conversely. The throwing off of the
form, the transformation of the content.
16. the transition of quantiry into quality and vice versa (15 and 16 are exam-
ples of 9). (Lenin, ibid., pp. 221-222) [Lenin-citaat 8]~

22. De vraag of één of ineer van deze elementen wel of niet tot de dialectiek behoren
is hier minder van belang dan het feit dat Lenin deze elementen zelf beschouwt als
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In dit citaat vinden we in een notedop de meest belangwekkende elementen van
de dialectiek, die door Lenin zijn opgesteld op basis van zijn Hegel-studie: het
ding-an-sich; de objectieve beschouwingswijze; ontwikkeling; contradictie; eenheid
van tegenstellingen; strijd van tegenstellingen; afbraak en totaliteit; wederzijdse
relaties; transitieve processen, zowel van inhoud als van vorm, van kwantiteit
naar kwaliteit en vice versa; nieuwe kanten en relaties; van verschijning naar
essentie; van existentie naar causaliteit; van wederzijds naar algemeen; recycling:
negatie van de negatie.

Ik acht het hier nuttig kort stil te staan bij element 14: `zuruck gehen um
sicherer zu treffen', zoals Lenin het in de Duitse versie omschrijft. In het vervolg
van zijn Hegel-studie schrijft hij hierover het volgende:

Die Bewegung der Erkenntnis zum Objekt kann stets nur dialektisch vor sich
gehen: zuruckgehen, um sicherer zu treffen - reculer pour mieux sauter
(savoir?). Zusammenlaufende und auseinanderlaufende Linien: Kreise, die
einander beruhren. Knotenpunkt-Praxis des Menschen und der Mensch-
heitsgeschichte (Praxis-Kriterium des Zusammenfallens der unendlichte
Seiten des Realen). Diese Knotenpunkte stellen eine Einheit von Wi-
derspriiche dar, wo Sein und Nichtsein als verschwindende Momente, fur
einen Augenblick, in die gegebenen Momente der Bewegung (-der Technik,
der Geschichte, etc.) zusammenfallen. (Lenin, U.H.D., pp. 202-203) [Lenin-
citaat 9]

Uit dit citaat blijkt dat Lenin de beweging van kennis 'naar het objekt' dialectisch
opvat, in de zin van Hegel. Met name het 'zuruck gehen um sicherer zu treffen'
m.b.t. de beweging van kennis wijst op het onderstellen van wat Barth (1982)
genoemd heeft `Hegels beginsel van recycling van vermeende absoluta'. Hiermee
wordt bedoeld dat 'vermeende absoluta en beschrijvingen ervan, in het
(socio)culturele proces, feitelijk blootgesteld (zijn) aan laterale krachten (afsto-
ting)...' (Barth, 1982, p. 13). Volgens Barth maakt dit beginsel van recycling deel
uit van het model van de idealistische logica in en rond Duitsland (ca. 1810) (zie
Barth, 1981, pp. 46 e.v.).

In deze paragraaf heb ik Lenins baaierd van 16 elementen van dialectiek
beknopt besproken. De 16 elementen gebruikt Lenin om het proces te be-
schrijven en te verklaren van de ontwikkeling van menselijke kennis. Hoe wordt
dit ontwikkelingsproces geconceptualiseerd? Daartoe zal ik in de volgende
paragraaf eerst een aantal fundamentele categorieën van Lenins voorstellings-
wereld bespreken.

7
ONTOLOGISCHE CATEGORIEËN

In deze paragraaf bespreek ik een aantal fundamentele categorieën, die een
centrale positie hebben in de coórdinatie van Lenins diverse terreinen van
intellectuele activiteit.

Het gaat hier dus niet om een efemeer verschijnsel, maar om de samenhan-
gende grondslag van een conceptueel oriëntatiekader.

onderdelen van de dialectiek.
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Deze bevinding komt overeen met de constatering van Service (1985, p. 8).

Hij stelt dat Lenin zijn opvattingen niet voortdurend heeft herzien. Bovendien is
er een onderlinge affiniteit tussen Lenins politieke theorie en zijn filosofie. Ook
hield Lenin vast aan bepaalde beginselen die in de meeste situaties als leidraad
fungeerden. Maar die beginselen zijn van een algemene aard, zodat Lenin vol-
doende vrijheid had om zijn intellectuele respons op specifieke problemen nader
toe te spitsen. Alhoewel Lenin geen poging heeft gedaan zijn manier van denken
te codificeren, bleven de categorieën waarop zijn denkbeelden zijn gebaseerd
opmerkelijk constant. Die categorieën vonden hun uitdrukking in antithetische
paren. Het samenspel van beginselen en categorieën vormt een patroon dat aan
zijn politiek denken en handelen ten grondslag ligt.

Die categorieën zijn echter niet specifiek voor Lenin, want we treffen ze ook
aan bij andere vertegenwoordigers van de filosofische scholen waarin dezelfde
soortelijke logica deel uitmaakt van het filosofisch erfgoed. Grotendeels zijn het
daarom ook semantisch relevante ontologische categorieën. De lijst is niet
compleet, maar maakt m.i. wel deel uit van een mogelijk volledige lijst van zulke
categorieën. In de onderhavige paragraaf noem ik deze categorieën, maar in de
loop van dit en het volgende hoofdstuk zullen zij herhaaldelijk worden belicht.

1. Kwantiteit (individuen, massa's van -) versus Kwaliteit (absolutum, essentie);
2. Relatie: similariteit, gelijkheid, en identiteit versus verschil, dat geduid wordt als

polariteit, of contrariëteit, of contradictie genaamd, dat weer beschouwd wordt
als samengaand met strijd;

3. Wisselwerking: afstoting (tegenwerkíng) versus aantrekking (meewerking);
4. Kracht: potentie, tendentie, macht, klassen (híervan schijnen er niet meer dan

twee te zijn. Dus: twee tendenties (klassen) in de kennistheorie, organisa-
tietheorie, logica, etc.).

5. Continuum: Hoger en Lager;
6. De noties oneindig, zuiver, en grens komen niet categorisch voor.Z3
De categorieën Kwantiteit en Kwaliteit vormen geen discrete categorieën, maar
vormen veeleer een soort 'dialectisch continuum' (Ong, 1958, p. 205; Barth,
1981, p. 50).

Hoe verloopt - in dit dialectisch continuum - de ontwikkeling van kennis en de
`beweging' van begrippen? Daarover gaat de volgende paragraaf.

8
KENNIS EN KENNISONTWIKKELING

Lenin onderscheidt twee noties van ontwikkeling, die hij alsvolgt toelicht:

Development is the 'struggle' of opposites. The two basic (or two possible?
or two historically observable?) conceptions of development (evolution) are:
development as decrease and increase, as repetition, and development as
a unity of opposites (the division of a unity into mutually exclusive opposites
and their reciprocal relation).

23. Zíe Schaefer (1986, hoofdstuk 5) over de noties oneindig, zuiver en grens bij Hegel
en Lenin.
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In the first conception of motion, self-movement, its driving force, its source,
its motive, remains in the shade (or this source is made external - God,
subject, etc.). In the second conception the chief attention is directed
precisely to knowledge of the source of `self'movement.
The first conception is lifeless, pale and dry. The second is living. The
second alone furnishes the key to the `self-movement' of everything existing;
it alone furnishes the key to the `leaps' , to the 'break in continuity', to the
'transformation into the opposite', to the destruction of the old and the
emergence of the new.
The unity (coincidence, identity, equal action) of opposites is conditional,
temporary, transitory, relative. The struggle of mutually exclusive opposites
is absolute, just as the development and motion are absolute. (Lenin, ibid.,
p. 360) [Lenin-citaat 10]

Volgens dit citaat' gaat het om kennis van de bron, de drijvende kracht van de
zelf-beweging (Lenin maakt in dit citaat geen systematisch onderscheid tussen
`ontwikkeling' en `beweging'), want die levert de sleutel tot de `zelfbeweging' van
al het zijnde, dat wil zeggen de sleutel tot de elementen van dialectiek uit het
Lenin-citaat 8. De strijd der elkaar uitsluitende tegendelen is absoluut. Alleen die
conceptie van beweging, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de eenheid van
tegengestelden en de daartussen vigerende strijd, kan de bron van de zelfbewe-
ging blootleggen. M.a.w., geen beweging zonder drijvende kracht, zonder
'(~uelle'; en, geen beweging zonder strijd.

8.1
Ontwikkeling en beweging

Deze conceptie verraadt een Aristotelische opvatting van beweging. Dahrendorf
(1965, p. 108, o.c. in Barth, 1981a, p. 20) heeft gepleit voor een Galileïsche
wending van het denken die ons laat erkennen dat alle eenheden van sociale
organisatie voortdurend veranderen wanneer niet één of andere kracht aanwezig
is die deze verandering tegenhoudt. Barth (1981 a, p. 20) noemt deze Galileische
wending een anti-Aristotelische wending en schrijft: `Aristoteles gaat enran uit, dat
iedere verandering, en onder meer iedere beweging in de zin van verplaatsing
in de ruimte, een verklaring vereist, een verwijzing naar een veroorzakende
kracht of beweger. Zonder beweger, geen beweging, dat wil zeggen stilstand.
Zonder oorzaak, geen verandering'.

Sinds Newton weten we dat beweging helemaal geen kracht veronderstelt,
wanneer ze eenmaal op gang gekomen is. `Een zich bewegend lichaam waarop
helemaal geen kracht inwerkt blijft zich precies zo voortbewegen, terwijl
Aristoteles leert dat de beweging dan ophoudt' (ibid.). Newton toonde juist aan
dat een bewegingsverandering een gerichte kracht vereist.

We moeten niet vergeten dat de term 'beweging' afkomstig is uit de natuur-
kunde, waar het een precieze en welomschreven betekenis heeft. De term kan
worden toegepast buiten de natuurkunde, in de logica, in de sociologie, in de
politiek, enz., maar dan moet men zich wel bewust zijn van de metaforische wijze
van toepassing. Indien men de term `beweging' op hegeliaans-dialectische wijze
wenst te gebruiken op een manier die natuurkundig aanvaardbaar is, dan moet
men een verklaring leveren voor de uitdrukking 'verandering van plaats' met
betrekking tot mentale of sociale verschijnselen. De term `beweging' heeft bij
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Lenin c.s. niet een precieze natuurkundige betekenis, maar wordt niettemin
beschouwd als een term van fundamentele betekenis. Nu is het metaforische
gebruik van een term legitiem, wanneer de gebruiker zich daarvan bewust is.
Wanneer echter de metafoor als letterlijk wordt opgevat ontstaan er problemen.
Wanneer we spreken over de beweging van een fysisch object, bedoelen we dat
zijn positie t.o.v. één of ander referentiepunt verandert. Van sociale verandering
is het moeilijk te zeggen ten opzichte van welke observeerbare posities die kan
worden beschreven in termen van tijd-ruimtelijke coérdinaten. Wanneer we
sociale of politieke verandering proberen te beschrijven, worden we onmiddellijk
geconfronteerd met het probleem dat het soort verandering dat we voor ogen
hebben wanneer we het hebben over de menselijke maatschappij, een structurele
en niet een ruimtelijke verandering is. Hetzelfde geldt van de 'wetten van
beweging'. In de natuurkunde weten we wat ze voorstellen, maar in de psycholo-
gie, sociologie of politiek is het hooguit een wijze van spreken wanneer we het
over 'bewegingswetten' hebben.

Met de semantische stap naar `structurele verandering' (vgl. `structureel
geweld') gaat vaak een strategische stap vergezeld; men gaat dan vaak de these
van het logisch dualisme uitdragen: er worden twee disciplines ondersteld, een
formele logica die geacht wordt van toepassing te zijn op dingen die in rust zijn,
en een dialectiek (van hegeliaanse snit) die zich richt op veranderende dingen.
De Eleatische wereld van de formele logica en de Heraclitische wereld van de
dialectiek bestaan in die zienswijze naast elkaar. Deze these werd door
Plekhanov (1946, [1908]) verdedigd. Deze these berust echter op een misvatting
van wat logica is en waarvoor logica kan worden gebruikt.24
Het valt bezwaarlyk te ontkennen dat beweging een relatie van vroeger-tot-later
onderstelt. Zulke asymmetrische relaties noemen we ook wel orde-relaties.
Hebben we geen inzicht in orde-relaties, dan hebben we geen adequate notie
van beweging. Bij Lenin zien we nu het volgende: hij meent dat beweging funda-
menteel is, en dus ook de daarmee verband houdende asymmetrische
betrekkingen op (onto-)logisch niveau. Maar hij had - net zoals Hegel en Engels -
geen conceptueel (i.e. formeel-logisch) apparaat om die asymmetrische relaties
adequaattot uitdrukking te brengen. Zijn begrippen-apparaat bewoog zich binnen
de door het hegeliaanse kader voorgeschreven denkvorm waarin ontwikkelingsre-
laties één of andere kracht of bron veronderstellen. Ontwikkelingsrelaties bestaan
in die voorstellingswereld bij de gratie van een drijvende kracht of bron. Dit
betekent dat Lenin, net zoals een aantal andere denkers in zijn tijd (m.n. Hegel),
een belangrijke assumptie maakte, zonder welke zijn voorstellingswereld niet
goed te begrijpen is. Barth (1981b, p. 49) heeft in een reconstructie van de
hegeliaanse logica deze assumptie alsvolgt beschreven:

I am referring to his assumption that ordinal rankings (scales) presuppose,
and so are inconceivable without, cardinals and ratio scales. This means, to
Hegel, that wherever ratio scales and cardinals are inconceivablelinap-
plicable, no theoretical ordening can be carried out at all and none can be
clearly conceived, hence none can be expressed. So even where some sort

24. Zie hoofdstuk 8, noot 7 voor een toelichting; vgl. ook o.a.: Bochenski, 1956; Barth,
1970: 'Beweging en Bertrand Russell'; Leff, 1969, pp. 57-66; Weinberger, 1965.
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of 'continuum' is assumed, clearly conceived and expressible degrees of
quality therefóre collapse into two: (relatively) Higher and (relatively) Lower.

Dit beginsel verklaart ook waarom Lenin - net als Hegel - niet geïnteresseerd was
in een beschrijving van de snelheid enlof richting van verandering van beweging:
het beginsel geeft geen mogelijkheid tot adequate beschrijving van de bepaling
van de afleiding(-en) van ideeënlbegrippen in de zin van semantische functies
van ruimte en tijd (zie: Barth, 1981, p. 62). Het Principe van het Absolute kan hier
worden beschouwd als een compensatie-mechanisme voor het gebrek aan een
adequate uitdrukkingsmogelijkheid voor asymmetrische relaties: het principe
tracht relationele oordelen te herleiden tot (combinaties van) oordelen waarin
geen relaties meer opgenomen zijn, alleen eigenschappen van gerelateerde
dingen. Als beweging en ontwikkeling fundamenteel zijn, dan zijn volgens het
Lenin-citaat-9 strijd, contradictie en oppositie ook fundamenteel. Contradictie,
strijd en oppositie tussen de instanties van de beweging zijn dus grondleggende
begrippen in zijn voorstellingswereld. Die strijd kan alleen dan tot vooruitgang
leiden, indien zij met alle (drijvende) kracht wordt aangewakkerd. De beweging
enlof ontwikkeling (Lenin maakt hier geen systematisch onderscheid) voltrekt zich
vanaf het niveau van de individuele zijnden tot het algemene niveau.
De opvatting van Lenin laat zich alsvolgt samenvatten:

1. Beweging en ontwikkeling zijn absoluut (fundamenteel);
2. Beweging en ontwikkeling is strijd tussen tegengestelden (A is a en B is niet-a,

ergo is A de negatie (wordt verward met tegenstelling) van B;
3. Ergo: de strijd van de elkaar uitsluitende tegengestelden is absoluut (funda-

menteel).
Ik noem deze opvatting het beginsel van de contradictie van beweging, in de zin
van strijd tussen tegengestelden.

Welke consequenties deze denkwijze heeft binnen de context van de socio-
politieke arena, bespreek ik in paragraaf 6 van hoofdstuk 8.

Aan welk type logica kent Lenin een rol toe in het verhelderen van het proces
van diatectische kennisontwikkeling?:

Logíc is the science of cognition.25 It is the theory of knowledge. Knowledge
is the reflection of nature by man. But this is not a simple, not an immediate,
not a complete reflection, but the process of a series of abstractions, the
formation and development of concepts, laws, etc. and these concepts, laws,
etc. (thought, science -`the logical Idea') embrace conditionally, approxima-
tely, the uníversal law-governed character of eternally moving and developing
nature. Here there are acfually, objectively, three members: 1. nature; 2.
human cognition -the human brain (as the highest product of this same
nature), and 3. the form of reflection of nature in human cognition, and this
form consists precisely of concepts, laws, categories, etc. Man cannot
comprehend - reflect - mirror nature as a whole, in its completeness, its

25. We moeten bedenken dat Lenin geen systematisch onderscheid maakt tussen
begrippen, waamemingen en theorieën als objecten van denken; cognitie is bijgevolg
een zeer ruime term. Cognitie heeft zowel betrekking op het begrijpende denken, in
de zin van het zuivere denken dat de (absolute) idee constitueert, alsook op het resul-
taat van dit proces: (absolute, objectief ware) kennis.
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`immediate totality', he can only eternally come closer to this, creating
abstractions, laws, a scientific picture of the world, etc. etc. (...)
The concept of law approximates here the concept 'order' (Ordnung);
uniformity (Gleichformigkeit); necessity; the `soul' of objective totality, the
`principle of self-movement'. (Lenin, vol. 38, pp. 184-185) [Lenin-citaatll]

`De mens' weerspiegelt de natuur slechts 'approximatief'. Begrippen, wetten en
categorieën zijn de vormen van het proces van weerspiegeling. Deze begrippen,
wetten en categorieën weerspiegelen de natuur eveneens approximatief. Deze
weerspiegeling gaat in de richting van objectiviteit: een approxímatie (benadering)
van het universele, wetmatige karakter van de eeuwig bewegende en zich
ontwikkelende natuur. Anders gezegd, Lenins opvatting in deze kan worden be-
schreven als het beginsel van een continuum van begrippen, wetten en
categorieën, in de zin van een steeds adequatere weerspiegeling en daardoor
approximatie van~ de natuur. Deze weerspiegeling bestaat in een reeks van
abstracties die in de vorming en ontwikkeling van begrippen, wetten en catego-
rieën hun uitdrukking vinden.

Dit proces van een reeks van abstracties verloopt overeenkomstig het dialec-
tisch ontwikkelingsproces, waarin de strijd van tegenstellingen centraal staat (vgl.
het beginsel van de contradictie van de beweging).

In paragraaf 5 van dit hoofdstuk kwam reeds ter sprake dat er in dit ontwik-
kelingsproces van menselijke kennis, begin- en eindpunten zijn, ook al bleef het
tamelijk obscuur welke punten dat waren en wat de criteria zijn met behulp
waarvan kan worden bepaald wanneer en hoe deze punten bereikt zouden
(kunnen) worden.

In de volgende paragraaf laat ik Lenin hierover aan het woord.

8.2
Stadia in het ontwikkelingsproces van kennis

Zoals we hebben gezien, verloopt het proces van een reeks van abstracties op
een dialectische manier. Kunnen we wellicht een begin- en eindpunt aangeven
in dit ontwikkelingsproces? Lenin licht deze kwestie alsvolgt toe:

The Idea (reád: man's knowledge) is the coincidence (conformity) of notion
and objectivity (the 'universal'). This first. Secondly, the Idea is the relation
of the subjectivity (-man) which is for itself (-independent, as it were) to the
objectivity which is distinct (from this idea)...
Subjectivity is the impuls to destroy this separation (of the Idea from the
object). The Idea, Cognition is the process of submersion (of the mind) in an
inorganic nature for the sake of subordinating it to the power of the subject
and for the sake of generalisation (cognition of the universal in its phenome-
na)...
The coincidence of thought with the object is a process: thought (-man) must
not imagine truth in the form of dead repose, in the form of a bare picture
(image), pale ('matt'), without impulse, without motion, like a genius, like a
number, like abstract thought. The Idea contains also the strongest
contradiction, repose (for man's thought) consists in the firmness and
certainty with which he eternally creates (this contradiction between thought
and object) and eternally overcomes it... (Lenin, Vol. 38, pp. 194-195) [Lenin-
citaat 12)
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Allereerst meent Lenin kennelijk dat de notie van `de Idee' kan worden begrepen
als menselijke kennis of cognitie (zie noot 22). Cognitie is volgens hem een
proces waarín de menselijke geest is `ondergedompeld' (in het Engels:
`submersion'; in het Duits: `der Prozess des Versenkens') in de anorganische
natuur. Zo wordt 'de Idee' als menselijke kennis aan `de macht' (in het Engels:
'power'; in het Duits: 'Gewalt'(!)) van het subject (de mens) ondergeschikt
gemaakt en kan het subject kennis verwerven van het algemene in de singuliere
verschijnselen.

Op het niveau van de verschijnselen is er een scheiding tussen objectiviteit en
subjectiviteít (of: tussen object en subject). Vanaf dit niveau ontstaat er een
opklimmend proces van generalisatie en abstractie (i.e. van kennis van het
algemene in zijn verschijnselen) dat zich ontwikkelt in de richting waarvan het
(momentane) resultaat is: het samenvallen of overeenstemmen van de
subjectiviteit (begrip, gedachte) en de objectiviteit (het algemene, de waarheid).

Cognition is the etemal, endless approximation of thought to the object. The
reflection of nature in man's thought must be understood not 'lifelessly', not
'abstractly', not devoid of movement, not without contradiction, but in the
eternal process of movement, the arising of contradictions and their solution.
(ibid., p. 195) [Lenin-citaat 13]

Het doel dat door dit ontwikkelingsproces wordt gerealiseerd, is een conversie tot
perfecte objectiviteit: `The process of (transitory, finite, limited) cognition and
action converts abstract concepts into perfected objectivity (ibid.) [Lenin-citaat
14].

En in een andere passage stelt Lenin: `He (i.e. Hegel) looked for ends, but
teleology does not belong here (i.e. on the level of immediate determinate being,
P.A.S.), according to Hegel, but to the doctrine of the Notion' (ibid., p. 144)
[Lenin-citaat 15].

In dit proces van ontwikkeling ligt de nadruk op totaliteit en op (wederkerige)
relaties.

Individual Being (an object, a phenomenon, etc.) is (only) one side of the
Idea (or truth). Truth requires still other sides of reality, which likewise appear
only as independent and individual ('besonders fur sich bestehende'). Only
in their totality ('zusammen ), and in their relation ('Beziehung~ is truth
realised. The totality of all sides of the phenomenon, of reality and their
(reciprocal) relations - that is what truth is composed of. The relations
(-transitions-contradictions) of notions - the main content of logic, by which
these concepts (and their relations, transitions, contradictions) are shown as
reflections of the objective world. The dialectics of things produces the
dialectics of ideas, and not vice versa. Hegel brilliantly divines the dialectics
of things (phenomena, the world, nature) in the dialectics of concepts. (ibid.,
p. 196) [Lenin-citaat 16]

Volgens Lenin gaat het om de totaliteit van alle aspekten van de verschijningen,
van de werkelijkheid en hun wederkerige betrekkingen, omdat zich daaruit de
waarheid `samenstelt'. Voorts vormen de begrippen en hun betrekkingen
(overgangen en tegenspraken) weerspiegelingen van de `objectieve werkelijk-
heid'.

We kunnen nu in het ontwikkelingsproces van kennis onderscheiden tussen
`het enkelvoudige zijnde', de tegenstellingen tussen de `verschijnselen', de
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eenheid van tegenstellingen van de `verschijnselen', 'de totaliteit van alle zijden
van de verschijnselen' en 'het wezenlijke verschijnsel'. Niettemin worden we
steeds weer gewaarschuwd tegen verstarring, tegen verabsolutering, tegen
simplificering van termen (zoals de wet):

...there is a vital thought, evidently: the concept of law is one of the stages
of the cognition by man of unity and connection, of the reciprocal depen-
dence and totality of the world process. The 'treatment' and `twisting' of
words and concepts to which Hegel devotes himself here is a struggle
against making the concept of law absolute, against simplifying it, against
making a fetish of it. Law is the enduring (the persistíng) in appearances.
This is a remarkable materialistic and remarkable appropriate (with the word
'ruhige') determination. Law takes the quiescent - and therefore law, every
law, is narrow, incomplete, approximate. (ibid. pp. 150-151) [Lenin-citaat 17]

Lenin stelt dan:

Ergo, law and essence are concepts of the same kind (of the same order)
or rather, of the same degree ('Begriffe gleicher Potenz'), expressing the
deepening of man's knowledge of phenomena, the world, etc. Law is the re-
flection of the essential in the movement of the universe. (ibid., p. 152)
[Lenin-citaat 18]

Wetten en essenties zijn begrippen van gelijke potentie. Een wet is niet absoluut,
omdat het één van de stadia van het kennisproces is en niet het ultieme stadium.
De wet is níet absoluut voorzover het op het niveau van de verschijnselen be-
staat. Maar de wet is absoluut voorzover het de essentie van de genus in zich
draagt. Lenin citeert Hegel met instemming: `The stages of Being and Essen-
ce...are not something permanent, resting upon themselves. But they have
proved to be dialectical, and their truth consists in being moments of the Idea'
(Hegel, op.cit. in Lenen, ibid., p. 198). In de sectie `On the question of Dialectics'
stelt Lenin: `For objective dialectics there is an absolute within the relative' (ibid.,
p. 360). Het begrip 'wet' drukt dit absolute uit binnen het relatieve.

Wat zegt Lenin over het ultieme stadium van het Zijnde?
The Idea is 'truth' (p. 285, par. 213). The Idea, i.e. truth as a process - for
truth is a process - passes in its development ('Entwicklung') through three
stages: 1. life; 2. the process of knowledge, which includes human practice
and technique (see above); 3. the stage of the absolute idea (i.e., of comple-
te truth).
From the subjective idea, man advances to objective truth through'practice'
(and technique). (ibid., p. 201) [Lenin-citaat 19]

Het ultieme stadium is dan het stadium van de absolute Idee, de objectieve
waarheid. ~

Na deze uiteenzettingen volgt bij Lenin een sectie over Hegels notie `Idee'
waarvan het eerste hoofdstuk de titel heeft: `Leven'. Lenin kent grote betekenis
toe aan deze sectie omdat daarin de noties van praktijk, leven en actie worden
behandeld. Deze noties vormen de hoekstenen van Lenins dialectisch materialis-
me. Ik bespreek deze noties in de volgende paragraaf.

Tot nu toe heb ik aan de hand van een groot aantal citaten van Lenin een
schets gegeven van de ontwikkeling van het kennisproces ('het samenvallen van
het gedachte (het subjectieve) met het object'). Dit proces kan worden
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gekenmerkt als een opklimmende reeks van `niveaus' of 'stadia', zoals: `het
enkelvoudige zijnde', 'hun betrekkingen (overgangen en tegenspraken)', `de
totaliteit van alle zijden van de verschijningen', `het wezenlijke verschijnsel'. Deze
`niveaus' worden door begrippen tot uitdrukking gebracht, dat wil zeggen het
proces van een reeks van abstracties en de vorming van begrippen, wetten, etc.,
die slechts bij benadering de universele wetmatigheid van de eeuwig bewegende
en zich ontwikkelende natuur omvatten. Wetten zijn dus begrippen van gelijke
potentie.

Voorts vallen nog twee interessante punten op: (1). Onderdeel van de kennis-
ontwikkeling vormt ook het `onderdompelen' van de menselijke geest (in het Duits
ook wel aangeduid als `Verstand') in de niet-organische natuur dankzij haar
onderwerping aan de macht ('power'; `Gewalt') van het subject en dankzij
generalisatie (vgl. hier het beginsel van recycling in paragraaf 7.6); (2). De
waarheid wordt samengesteld op grond van de totaliteit van alle aspekten van de
verschijnselen. Hét is niet op voorhand duidelijk of we 'de totaliteit' hier als de
som van alle (aspekten van de) verschijnselen moeten beschouwen. Wel is
duidelijk dat we hier niet moeten denken aan een kwantificeerbare eenheid
wanneer Lenin spreekt van de `totaliteit van wereldprocessen' dat door `het begrip
van de wet' tot uitdrukking wordt gebracht.

Hij beschouwt de termen 'wet' en `wezen' immers als begrippen van gelijke
potentie en dat heeft weinig met kwantiteit te maken. Tegen de achtergrond van
het ontwikkelingsproces van kennis zou dit kunnen betekenen, dat de ontwikke-
ling van het kennisproces in de richting van `de totaliteit' van alle aspekten van
de verschijnselen omgekeerd evenredig is met de graad van kwantificeerbaar-
heid, en deze laatste weer omgekeerd evenredig met de potentialiseerbaarheid
(i.e. een soort kwaliteitsgraad). Deze voorstelling kunnen we wellicht vergelijken
met een soort van kegel of piramide, die aan de basis breed en naar boven toe
steeds smaller wordt. De breedte wordt uitgedrukt door een graad voor kwantiteit,
de hoogte (de verticale as) door een graad voor kwaliteit. In hoofdstuk 8 wordt
deze voorstelling van Lenins conceptie van het ontwikkelingsproces van kennis
verder uitgewerkt.

Lenin lijkt het met Hegel eens te zijn dat logica de wetenschap van het begrip
(`Begriff') is in haar proces van de ontwikkeling van menselijke kennis van subject
tot object. Dit procés wordt beschreven in termen van een continuum met niveaus
of stadia van ontwikkeling (`Stufen'). Deze niveaus of stadia worden uitgedrukt
door begrippen en wetten, door middel van een proces van een reeks van
abstracties die de universele wetmatigheid van de natuur weerspiegelen. Alles
in dit continuum wordt gemedieerd ('Vermittelt') door de ultieme Genus, de
absolute Idee (Lenin, vol. 38, p. 103). In hoofdstuk 8, paragraaf 8.2., geef ik een
grafische representatie van deze ontwikkelingsconceptie met bijbehorende
niveaus of stadia.

In zijn annotaties sluit Lenin zich aan bij deze ontwikkelingsconceptie en
daarmee wordt zijn voorstellingswereld ingebed in een algemeen hegeliaans
denkkader. Nu rijst de vraag hoe Lenin deze speculatieve ontwikkelingsconceptie
in overeenstemming brengt met zijn materialistisch uitgangspunt, waarin de notie
van praktijk een fundamentele rol speelt. Hierover handelt de volgende paragraaf.
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9

HEGELS `SYLLOGISM OF ACTION'

Lenins annotaties bij Hegels opvattingen over de menselijke praktijk vormen het
sluitstuk van mijn beschrijving in dit hoofdstuk. Het vraagstuk van de praxis is niet
alleen van belang omdat het aan de basis ligt van Lenins dialectisch materia-
lisme, maar ook omdat Lenin in navolging van Hegel de logica bij het vraagstuk
van de praxis betrekt. Zo stelt Hegel dat volgens de gebruikelijke opvatting van
logica 'het vraagstuk van het leven ( de praxis)' niet tot haar onderwerp behoort.
Maar als het onderwerp van de logica ` de waarheid' betreft en als `de waarheid
als zodanig wezenlijk' [dit zijn Hegels woorden, P.A.S.] in `het kennen' ligt, dan
moet `het kennen' ook behandeld worden. En in samenhang met 'het kennen' is
het noodzakelijk over 'het leven ( de praxis)' te spreken (Hegel, Logik, Band V,
Abschnitt III, Kapitel I, pp. 244-245, o.c. in Lenin, Werke, vol. 38, p. 191).

Het volgende citaat illustreert hoe Lenin Hegel op dit punt interpreteert:

When Hegel endeavours - sometimes even huffs and puffs to bring man's
purposive activity under the categories of logic, saying that this activity is the
`syllogism' ('Schluss'), that the subject ( man) plays the role of a`member' in
the logical `figure' of the `syllogism', and so on, - THEN THIS IS NOT
MERELY STRETCHING A POlNT, A MERE GAME, THIS HAS A VERY
PROFOUND, PURELY MATERIALISTIC CONTENT. It has to be inverted:
the practical activity of man has to lead his consciousness to the repetition
of the various logical figures thousands of millions of times in order that
these figures could obtain the significance of axioms. This nota bene. ( Lenin,
CW, vol. 38, p. 190) [Lenin-citaat 20]
Remarkable: Hegel comes to the `Idea' as the coincidence of the Notion
(Begriff) and the object, as truth, through the practical, purposive activity of
man. A very Glose approach to the view that man by his practice proves the
objective correctness of his ideas, concepts, knowledge, science. ( ibid., p.
191) [Lenin-citaat 21]

De menselijke activiteit valt volgens Hegel onder de categorieën van de logica,
omdat deze activiteit het `syllogisme' vormt, d.w.z. dat deze activiteit de vorm
aanneemt van een sluitrede of gevolgtrekking, waarin het subject (de mens) een
rol speelt bij het ontwikkelingsproces van kennis. Lenin stelt dat Hegels opvatting
een puur materialistische inhoud heeft die echter pas tot uitdrukking kan worden
gebracht indien Hegels opvatting wordt omgekeerd. De activiteit van de mens
moet het bewustzijn tot een veelvoudige herhaling van de diverse logische
figuren leiden zodat deze figuren de betekenis van axioma's kunnen verkrijgen,
aldus Lenin.26

26. In de Engelse vertaling van Lenins annotaties wordt de enigszins misleidende uit-
drukking `syllogism of action' gebruikt (zie citaat-19), terwijl in de Duitse vertaling de
uitdrukking 'Schluss des Handelns' voorkomt. De Engelse uitdrukking is enigszins
misleidend omdat Lenin in citaat-19 naar diverse logische figuren verwijst en de term
`syllogism' tussen aanhalingstekens gebruikt. Lenin stelt dat de praxis van de mens
door miljardenvoudige herhaling op het bewustzijn inwerkt als figuren van de logica,
die de stabiliteit .hebben van een vooroordeel en een axiomatisch karakter hebben
juist en alleen dankzij die miljardenvoudige herhaling. Dat Lenin wel primair aan de
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Door het proces van kennen en van handelen worden volgens Lenin begrippen
veranderd in de richting van volkomen objectiviteit (zie Werke, vol. 38, pp. 185-
186). Hij stelt ook dat de `momenten van het kennen' van de natuur door de
mens identiek zijn aan de categorieën van de logica (ibid., p. 188). Dat wil
zeggen, dat de praxis als een schakel ('Kettenglied') in de analyse van het
kennisproces figureert in de overgang naar de objectieve waarheid (ibid., p. 202).
Het kennisproces doorloopt drie stadia: (i) de Idee als leven (handelen)27; (ii) de
Idee als kennen; (iii) de absolute Idee (samenvallen van subject en object,
oftewel van begrip en waarheid) (vergelijk citaat-19).

Lenin ziet in citaat-20 een hechte overeenkomst met zijn eigen materialistische
kennistheorie, volgens welke de mens door de praktijk de objectieve juistheid
('correctness') van zijnlhaar ideeën, begrippen, kennis en wetenschap bewijst.
Maar hij stelt ook dat de praktische, doelgerichte activiteit van de mens het
middel is waardoor de Idee wordt benaderd in de zin van het samenvallen van
begrip en object, dat wil zeggen als objectieve waarheid. Lenin noemt dit: `From
subjective Notion and subjective end to objective truth' (CW, vol. 38, p. 191).

Lenin gebruikt dus enerzijds de uitdrukking `objective correctness' en ander-
zijds de notie 'objective truth' in relatie tot de `logische figuren' waarover hij het
in citaat-20 heeft.

Kennelijk meent Lenin dat de afleiding met behulp van de `logische figuren' tot
objectieve waarheid leidt. Dat is echter verwarringwekkend, omdat de logische
'figuren' alleen de correctheid van ideeën, begrippen, kennis of theorieën toetsen
volgens de afleidit~gsregels van de betreffende `figuur'. Daarmee is echter nog
niets gezegd over de waarheid van die ideeën, kennis, e.d. Met andere woorden,
Lenin maakt niet duidelijk welke specifieke relatie(s) moeten worden gelegd
tussen `een correcte afleiding' en de notie `waarheid'. Kennelijk werd Lenin
misleid door Hegels opvatting dat het onderwerp van `de' logica 'de waarheid'
betreft (zie de aanvang van paragraaf 9 waar ik Hegels opvatting terzake kort
weergeef).

In het volgende citaat is Lenin op zoek naar de wijze waarop volgens Hegel
de objectieve waarheid uit de praxis kan worden afgeleid:

Theoretical cognition ought to give the object in its necessiry, in its all-sided
relations, in its contradictory movement, an- and fur-sich. But the human
notion `definitely' catches this objective truth of cognition, seizes and masters
it, only when the notion becomes 'being-for-itself' in the sense of practice.
That is, the practice of man and of mankind is the test, the criterion of the
objectivity of cognition. Is that Hegel's idea? It is necessary to return to this.
(CW, vol. 38, p. 211, mijn onderstreping, P.A.S.) [Lenin-citaat 22J

Even later komt Lenin terug op de rol van de praktijk als toetssteen of criterium,
wanneer hij schrijft:

syllogistiek dacht, blijkt uit zijn kenschets van het kennisproces op p. 208 (Werke, vol.
38) en in het Lenin-citaat 25 in de hoofdtekst hieronder. Zie, voor details, Lenin,
Werke, vol. 38, pp. 208-209.

27. De termen activiteit, praktijk, handeling, praxis e.d. worden in de hoofdtekst van deze
paragraaf door elkaar gebruikt al naar gelang de ene dan wel de andere term de
meest adequate vertaling lijkt te zijn van hetgeen Lenin te berde brengt.
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The activity of man, who has constructed an objective picture of the world for
himself, changes external actualiry, abolishes its determinateness (-alters
some sides or other, qualities, of it), and thus removes from it the features
of semblance, externality and nullity, and makes it as being in and for itself
(-objectively true) (ibid, p. 218)... The result of activity is the test of subjecti-
ve cognition and the criterion of OB.IECTIVITY WHICH TRULY IS [Lenins
onderstreping, P.A.S.]. The unity of the theoretical idea and of practice - this
NB - and this unity precisely in the theory of knowledge, for the resulting sum
is the `absolute, idea' (and idea-'das objektive Wahre'). (ibid., p. 219) [Lenin-
citaat 23]

De menselijke activiteit behoort volgens Lenin tot de categorieën van de logica,
omdat die activiteit het bewustzijn ertoe brengt de logische figuren te herhalen
zodat deze de betekenis van axioma's kunnen verwenren. Alleen door de
eenheid van de theoretische idee en de praktijk kent de mens de objectieve
waarheid van de theoretische idee, die het object in zijn noodzakelijkheid laat
kennen. De menselijke activiteit en het leven zijn volgens Lenin dus logica-
relevant:

The idea of including Life in logic is comprehensible - and brilliant - from the
standpoint of the process of the reflection of the objective world in the (at first
individual) consciousness of man and of the testing of this consciousness
(reflection) through practice (ibid., p. 202)... [U]ndoubtly, in Hegel practice
serves as a link in the analysis of the process of cognition, and indeed as
the transition to objective ('absolute' according to Hegel) truth. (ibid., p. 212)
[Lenin-citaat 24]

In navolging van Hegel stelt Lenin dat de menselijke praktijk een logica-relevant
begrip vormt. Maar Lenin verbaast zich erover dat ook het begrip 'het goede'
door Hegel in verband wordt gebracht met de menselijke praktijk. Wat heeft de
praktijk - inmiddels omgedoopt tot logische categorie - te maken met `het goede',
dat toch een ethische notie is?28 Waarom gaat de verandering van de praktijk
alleen in de richting van het goede, zo vraagt Lenin zich in zijn annotaties af.
Waarom zou bijvoorbeeld de notie van `het nuttige' niet ook een rol kunnen
spelen? (Werke, vol. 38, p. 202).

Even later ontdekt Lenin wat Hegels bedoeling is. Het blijkt dan dat het goede
het resultaat is van het proces van de ontwikkeling van menselijke kennis, dat wil
zeggen van het samenvallen van het subjectieve en het objectieve. Maar wat is
dan de relatie met de logische figuren waarvan boven sprake was? Welke relatie
heeft `het goede' bij voorbeeld met het `syllogisme van actie'?

In the syllogism of action one premise is the immediate relation of the good
end fo actuality, of which it makes itself master, directing it (in the second
premise) as external means against external actuality. (ibid., 216)
First premise: the good end (subjective end) versus aciualiry (external
actuality); Second premise: the external means (instrument) (objective); Third
premise or conclusion: the coincidence of subjective and objective, the test
of subjectíve ideas, the criterion of objective truth. (CW, vol. 38, p. 217) [Len-
in-citaat 25]

28. Vgl. deze notie van 'het goede' met de neoplatoonse visie op het goede, uiteengezet
in Lloyd (1990, hoofdstuk 4).



175

Uit dit citaat blijkt dat Lenin kennelijk niet goed begrepen heeft wat een
syllogistische redenering precies is: hij heeft het over twee premissen en een
conclusie zonder dat zijn inhoudelijke beschrijving een voorbeeld van een
syllogistische redenering oplevert. Kennelijk tracht Lenin met zijn nadruk op de
logische figuren en de notie van gevolgtrekking ('Schluss' en `syllogism' in citaat-
20) duidelijk te maken dat uit de noties `leven' (i.e. praxis) en `kennen' (volgens
de ontwikkelingsconceptie van kennis), de `objectieve waarheid' op `logische
wijze' kan worden afgeleid, alhoewel niet duidelijk is volgens welke afleidingsre-
gels dat zou moeten gebeuren.~ De logische figuren spelen hier kennelijk een
rol als `afleidingsprocedures' voor de objectieve waarheid. Door de praktische
doelgerichte activiteit leidt de mens zijn bewustzijn ertoe zulke afleidingsprocedu-
res te herhalen zodat uiteindelijk `begrip' (kennen) en `object' (leven) in de zin van
objectieve waarheid (de absolute Idee) samenvallen (zie ook hoofdstuk 8,
paragraaf 3). Het bewustzijn van de mens weerspiegelt niet alleen de objectieve
werkelijkheid, maar schept deze objectieve werkelijkheid ook (Werke, vol. 38, p.
203). Wat bedoelt Lenin daarmee? Uit de context van Lenins bespreking blijkt dat
Lenin het volgende tracht duidelijk te maken. De praxis van de mens, die een
objectief wereldbeeld voor ogen heeft, verandert de uiterlijke (i.e. de bestaande)
werkelijkheid, heft haar bepaaldheid op, verandert deze of gene aspekten van de
werkelijkheíd en maakt deze verandering objectief waar (zie Werke, vol. 38, p.
209; vergelijk noot 17 hierboven). Het resultaat van deze praxis vormt de toets
van de waarachtig zijnde objectiviteit: de eenheid van de theoretische Idee (de
kennis) en de praxis, in de zin van de absolute Idee (ibid., p. 210).

In feite ziet men hier het mechanisme beschreven van de ideologie: het
beïnvloeden of 'bemeesteren' van de theoretische en practische omgang met de
wereld. Die omgang wordt volgens Lenin door de veelvoudige herhaling van
logische figuren gestructureerd, waardoor de wereld niet verschijnt zoals zij is,
maar zoals zij volgens het gekenschetste doelgerichte ontwikkelingsproces van
kennis behoort te zijn (ibid., p. 205); Lenin spreekt in dit verband van `de absolute
methode' van het kennen van de objectieve waarheid, de immanente bestemming
('an-und-fur-sich-Bestimmtsein') van het begrip dat de schakel vormt in de
logische figuren van de sluitrede (ibid., p. 211).~ Deze absolute methode is zelf
het immanente principe en `de ziel' van de kennis.

29. Lenin merkt wel het volgende op: `Die logische Begriffe sind subjektiv, solange sie
'abstrakt', in ihrer abstrakten Form bleiben, aber zugleich drucken sie auch die Dinge
an sich aus. Die Natur is sowohl konkret als auch abstrakt, sowohl Erscheinung als
auch Wesen, sowohl Moment als auch Verh~ltnis. Die menschliche Begriffe sind
subjektiv in ihrer Abstraktheit, Losgeli]stheit, aber objektiv im Ganzen, im Prozess, im
Ergebnis, in der Tendenz, im Ursprung' (ibid., p. 198). Zolang de logische begrippen
abstrakt-theoretisch blijven, zijn ze subjectief. Zodra ze worden ingebed in het geheel
van de praxis (de objectieve werkelijkheid) zijn die begrippen objectief. Indien dit alles
is wat Lenin over de afleiding van logische begrippen heeft te zeggen, dan lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat Lenin het logica-relevante 'correctheidsbegrip' heeft
herleid tot een kennistheoretisch objectiviteitsbegrip waarbij het de vraag is hoe dit
begrip dan zou moeten worden verantwoord.

30. In deze context stelt Lenin dat het 'goede' een 'eis' is van de externe werkelijkheid,
d.w.z. van de praxis van de mens. Het 'goede' is 'ein Sollen' (ibid., p. 204-205).
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Alles wat niet voldoet aan het doel van dit proces, wordt bepaald als niet-

objectief en een progressie naar 'slechte oneindigheid' (ibid., p. 208).31
De menselijke praktijk raakt geconsolideerd in het bewustzijn door logische

instrumenten. Daardoor hebben die logische figuren het stabiele karakter van een
axioma, vooroordeel, oftewel van een dogma en een ideologie.

Voorts moet men bij de verwerkelijking van het goede ermee rekening houden
dat de tanden der oppositie essentieel zijn in de mediëring van de actualisering
van het goede. Ook hier zijn strijd en tegenstelling noodzakelijke ingrediënten in
het verwerkelijkingsproces van het goede (ibid., p. 205). Door het veranderen van
bepaalde kanten, kenmerken, verschijnselen van de externe werkelijkheid, moet
het goede tot werkelijkheid worden gebracht. Daarbij zal de menselijke praktijk
in een confrontatie met de externe werkelijkheid obstakels tegenkomen. Deze
obstakels zijn essentieel in de actualisering van het goede. Strijd en tegenstelling
zijn noodzakelijke elementen van de doelgerichte menselijke activiteit (ibid., pp.
205-206). Vandaar dat dit veranderingsproces niet moet worden opgevat als een
betekenisloze rekenkunde, maar als een algebra, en wel een 'algebra van de
revolutie'.

10
CONCLUSIES

1. Volgens de zienswijze van Lenin is logica, zoals we hebben gezien, de
wetenschap van de ontwikkeling van het proces van kennis van de wereld. De
hegeliaanse dialectiek is zo'n logica. Dialectiek heeft twee invalshoeken: het
beschrijven van de wereld en haar objecten (Realdialektik) en van de menselijke
cognitie van de wereld (Begriffsdialektik). Deze twee aspekten worden ook wel
objectieve en subjectieve dialectiek genoemd.
2. De hegeliaanse dialectiek bestudeert hoe tegenstellingen identiek aan elkaar
(kunnen) worden, en waarom de menselijke geest deze tegenstellingen niet als
rigide maar als mobiel moet opvatten. Dialectiek ontvouwt het totaal van de
momenten van de werkelijkheid in hun noodzakelijkheid. Dialectiek is niet een
instrument dat zomaar vrijelijk ter beschikking staat, maar ontvouwt de objectieve
werkelijkheid.
3. Lenin stelt logica gelijk met kennistheorie. De menselijke geest weerspiegelt
de buitenwereld. Deze reflectie geschiedt dialectisch. Met andere woorden, de
weerspiegeling van de natuur door de mens is een proces van een reeks van
abstracties - Lenin noemt dit ook wel generalisatie - in de vorm van begrippen,
wetten en categorieën.

Dit proces kan worden beschreven als een continuum van begrippen, wetten
en categorieën die benaderingen vormen van `de objectieve waarheid'.

31. Vgl. Held ( 1992, hoofdstuk 18) die stelt dat men het dialectisch systeem van Hegel
als laatste grote wedergeboorte van de neoplatoonse manier van denken kan betite-
len. De notie van `het slechte' wordt in de neoplatoonse visie zo omschreven, dat aan
alles wat slecht is, iets ontbreekt van de eigenschappen die het maken tot wat het is
c.q. zou moeten zijn. Slecht-zijn is een gebrek aan vorm.
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4. De dialectiek van de dingen produceert de dialectiek van ideeën. Waarom?
Omdat de menselijke geest `ondergedompeld' is in de niet-organische natuur om
deze aan de menselijke macht ('power'; `Gewalt') te onderwerpen. De doelstelling
hiervan is de uiteindelijke versmelting van het begrip met de Idee.
5. Het proces van ontwikkeling van kennis klimt voort door middel van stadia:
startend op het niveau van het individuele zijnde of actualiteit of verschijnsel, gaat
het voort door strijd, oppositie en tegenstellingen, afbraak en betrekkingen,
overgangen en nieuwe gedaanten, naar het niveau van de essentie.
6. De richting van ontwikkeling is van particulier naar algemeen, van specifiek
naar universeel, van individu naar genus, van existentie naar causaliteit, van
wederzijds naar algemeen, van tegengesteldheid naar eenheid, van kwantiteit
naar kwaliteit, enzovoort.
7. Op hogere niveaus of stadia komen bepaalde kenmerken en eigenschappen
van lagere niveaus of stadia weer terug. Hogere niveaus of stadia gaan ook terug
naar lagere niveaus of stadia.
8. Het 'syllogism of action': de praktijk leidt het bewustzijn van mensen tot een
veelvoudige herhaling van de logische figuren (Lenin noemt geen voorbeelden
van `logische figuren'), opdat deze figuren de betekenis van axioma's, vooroor-
delen of van een i~ieologie kunnen verkrijgen. In deze zin speelt de praktijk de rol
van toetssteen en criterium van de objectieve correctheid (die Lenin verwart met
objectieve waarheid) van menselijke ideeën, begrippen, kennis en wetenschap.
9. De notie van de syllogistische sluitrede suggereert dat de lingu~istische
uitdrukkingsvorm van het soort filosofie dat Lenin hier bespreekt bij voorkeur de
subject-predikaat vorm, of de substantie-attribuut vorm, of de subject-eigen-
schapsvorm heeft. In zulke structuren dient het predikaat ertoe de essentie van
het subject tot uitdrukking te brengen. Zulke zinnen drukken identiteitsrelaties uit.
Het werkwoord 'is' wordt gebruikt om graden van zulke identíteit aan te geven.
Zinnen zijn hier de uitdrukking van de synthese van de verschillen tussen subject
en predikaat en hun identiteit (zie ook hoofdstuk 8).
10. De notie van 'het goede' krijgt een plaats in het syllogisme van actie,
alhoewel niet volledig duidelijk is welke functie daarmee gediend is. Waarschijnlijk
duidt `het goede' op het eindresultaat ('the End', `das Zweck') waarbij door middel
van de menselijke praktijk, kennis en objectieve werkelijkheid samensmelten. Het
primaat van de menselijke teleologisch gerichte actie lijkt met deze notie een
ethisch relevante lading te krijgen.
11. Lenin gebruikt de dialectiek als brandpunt in een proces van strijd. Waar
Hegel de aandacht richt op de dialectiek van de immanente beweging van
begrippen, betekent de dialectiek voor Lenin de erkenning van de voortdurende
strijd in de politieke arena. Daar vindt een permanente beweging van posities
plaats, van het ene slagveld naar het andere. Het moment van eenheid is fragiel
en verandert snel in een nieuwe strijd van opposities. Lenins feitelijke métier is
de politiek. Hij ziet in de dialectiek een nuttig instrument voor de revolutionaire
politiek, een `algebra van de revolutie'. Men zou hem kunnen beschouwen als
een dialectisch politicus (zie: Pomper, 1990, p. 200). Het is geen toeval dat Lenin
in 1915 - vlak na zijn Hegel-studie - de brochure Socialisme en Oorlog schreef.
In die studie verklaart Lenin zelf de continuïteit tussen politiek en oorlog door te
verwijzen naar Clausewitz' stelling, dat oorlog de voortzetting van politiek is met
andere (namelijk gewelddadige) middelen.
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In het voorafgaande heb ik tamelijk uitgebreid en aan de hand van een groot
aantal citaten uit Lenins Hegel-studie een beschrijving gegeven van zijn
voorstellingswereld. Deze beschrijving wordt in het volgende hoofdstuk
gesystematiseerd en geanalyseerd in de vorm van een bespreking van de
semiotische begínselen waarop die voorstellingswereld is gebaseerd.



HOOFDSTUK 8

Semiotiek en Politiek van
Lenins Voorstellingswereld

Everything in Leninism - and everything in Lenin himself - comes back to
politics... Lenin, taking up some phrases from Clausewitz in 1914, appropria-
ted as his own the famous remark: 'War is the continuation of politics by
other means.' But in Lenin it means the complete reverse of what it originally
meant.
Besanqon 1981, p. 221

1
INLEIDING

In dit hoofdstuk tracht ik Lenins voorstellingswereld te analyseren in de vorm van
een aantal semiotische beginselen die daaraan ten grondslag liggen.' De consti-
tuenten van deze voorstellingswereld bevinden zich op een zeer algemeen,
tevens zeer fundamenteel niveau, waar men politiek denken bezwaarlijk van
andere denk-activiteiten kan isoleren. Vandaar dat in dit hoofdstuk ook de
verbanden worden besproken tussen Lenins voorstellingsweretd en zijn politieke
praktijk. In Lenins politieke praktijk vinden we de uitwerkingen of de implementa-
ties van die voorstellingswereld. Het materiaal uit hoofdstuk 7 dient bij deze
analyse als achtergrondkennis.

Ik begin met een grafische representatie van Lenins voorstellingswereld en een
bespreking van de begin- en eindpunten van het proces van kennisontwikkeling.
De constituenten van dit proces kunnen worden geformuleerd in de vorm van een
vijftal beginselen van een 'model'. De term `model' staat hier tussen aanhalings-
tekens omdat het niet om een formeel-logisch model in strikte zin gaat, maar om
een overzicht, een semantische cartografie van de beginselen die in Lenins
voorstellingswereld een constituerende rol spelen.2

1. De term 'voorstellingswereld' kan men opvatten als een conceptuele structuur of een
conceptueel kader. Barth (1992, p. 157, n. 19) spreekt van `systemen van represen-
tatie' of preciezer: logica-relevante systemen van samenhangende categorieën van
cognitievellinguïstische representatie. De categorieén, waarvan in deze formulering
sprake is, zijn in het geval van Lenins voorstellingswereld van semantischlontologi-
sche aard (zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.).

2. De term 'voorstellingswereld' is een term ter aanduiding van de wijze waarop al die
beginselen zijn georganiseerd, dat wil zeggen met elkaar in verband staan. De term
'voorstellingswereld' is dus niet een term van hetzelfde logische rype als de con-
stituenten ervan. Het zou een categorie-fout zijn te denken dat dat wel zo was. In de
formulering van Ryle (1949, p. 16) denoteert de term `voorstellingswereld' dus niet
een extra lid van de klasse waarvan de constituerende beginselen leden zijn.
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De hier gepresenteerde cartografie pretendeert geen volledigheid, maar sluit

niet uit dat de beschreven beginselen deel kunnen uitmaken of afleidbaar zijn van
een mogelijk volledige beschrijving. De beginselen hangen met elkaar samen in
de zin dat ze deel uitmaken van eenzelfde conceptuele kader.

Daama bespreek ik een concreet analysevoorbeeld, waarin Lenins dialectische
redeneerwijze wordt uiteengezet. Vervolgens bespreek ik de verbanden met de
politieke praktijk en zekere consequenties voor de mogelijkheden van insluiting
eNof uitsluiting van bepaalde discussie-deelnemers.

2
GRAFISCHE REPRESENTATIE VAN LENINS VOORSTELLINGSWERELD

Mijn analyse van Lenins voorstellingswereld met inbegrip van de semiotische
beginselen waarop deze is gebaseerd, leunt aan tegen die welke Barth (1971,
1977, 1981, 1983) heeft gepresenteerd. De bedoeling is hier een aanzet te geven
tot een onderzoek van de vraag of en zo ja, hoe Lenins politiek als een
implementatie kan worden beschouwd van (alle of sommige beginselen van) zijn
voorstellingswereld.

De representatie van het proces van kennisontwíkkeling, waarvan in het vorige
hoofdstuk een schets werd gegeven, kan men vergelijken met de volgende
tekening:

-------------------- T--------------------
1 n

~e
--------------------1--------------------

figuur 8.1: grafische representatie van Lenins voorstellingswereld

Deze grafische representatie stelt een dialectisch krachtenveld-in-aanleg voor,
met niveaus van `verschijnselen' in dat veld.3 Aan de basis bevinden zich de
individuele zijnden (begrippen of individuen) en aan de top `het wezenlijke ver-
schijnsel' (dat wil volgens Lenin zeggen, kennis van de eenheid en samenhang
uitgedrukt in begrippen van gelijke potentie). De beginselen waaraan dit krach-
tenveld voldoet zijn de volgende:

3. Dit krachtenveld kan worden omschreven als een veld-in-aanleg van (vitale, spirituele,
intellectuele, rationele of logische) krachten, die niveaus van macht of potentiële
energie bevatten, met pure kwaliteit als het hoogste niveau en kwantiteit als het laag-
ste niveau (zie Barth, 1977, p. 295).
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(1) de begrippen `wezenlijk verschijnsel' en `de individuele zijnden' vormen een
dialectisch continuum (vgl. Ong, op.cit. in Barth, 1982), waarvan ze de
extrema vormen;

(2) met dit contihuum is een waardenhiërarchieverbonden waarbij de hoogste
waarden worden geassocieerd met wetmatigheid, wezen, objectiviteit of
zuivere kwaliteit;

(3) wetmatigheid, wezen, objectiviteit of zuivere kwaliteit gaan verscholen
achter of in de `verschijnselen' die ze bevatten';

(4) in dit veld of in deze voorstellingswereld is sprake van een dialectisch
continuum (zie (1)) met identiteit ('wesentliche Erscheinung) en individuali-
teit ('das einzelne Sein') als de polen ervan;

(5) vermeende absoluta en beschrijvingen van vermeende absoluta worden in
het maatschappelijke eNof culturele proces de facto weer blootgesteld aan
latere krachten. Vandaar diversiteit op het fysische niveau tussen de
individuele zijnden. ('hun onderwerping aan het geweld van het subject').4

Tezamen met het Aristotelisch Principe van het Absolute (APA), dat in hoofdstuk
7, paragraaf 4 werd besproken, vormen de beginselen een onderdeel van het
gegeneraliseerde oligodynamisch principe (GOP) (zie Barth, 1977, pp. 294-295).5

Zoals we in de tekening kunnen zien, heeft het model een basis en een top,
aangeduid als respectievelijk A en ~. Toegepast op Lenins gedachtengoed zou
het 8-niveau betrekking hebben op het individuele zijnde, het subjectieve, de
individuele begrippen en individuen. Op dit basisniveau hebben we te maken met
de aan ons verschijnende wereld.

Het ~,-niveau heeft betrekking op `de wezenlijke verschijning', `de kennis van
de eenheid in de samenhang', het objectieve, het samenvallen van begrip en
object, de ware afbeelding van de werkelijkheid. We hebben hier te maken met
een voorstellingswereld waarin de waarheid of onwaarheid van een bewering of
begrip relatief is tot een parameter of positie in één of andere dimensie (vgl.
Barth, 1971, p. 219).

Een oordeel of begrip van de vorm `de M' (bv. `de revolutionair') heeft een
positie of coárdinaat in deze dimensie. Als naam van de veranderlijke voor deze
coórdinaat gebruiken we de letter `i' voor een functie van onbekende argumenten.
Deze dimensie is voorts door een betrekking hoger dan geordend, zodat
gesproken kan worden van hogere of lagere i-waarden. De veranderlijke `i' kan
men algemeen een niveau-veranderlijke noemen. We nemen verder aan, dat 'i'
een extreme waarde heeft, die het meest hoge niveau aanduidt, het Logos-
niveau ~,; een andere extreme waarde geeft het meest lage niveau aan of (in
sommige metafysische interpretaties) het actuele niveau, dat we het 9-niveau
noemen.

4. Vgl. het beginsel van 'recycling', besproken in Barth (1983).
5. Barth (1992, p. 156) licht dit principe alsvolgt toe: '[GOP] is the principle, or habit-in-

potential, of assuming a one-dimensional arrangement of degrees of Quality and of
~uantity, in a closed interval with pure Quality at one end and pure Ouantity at the
other. (...) The clue here is precisely that the older categories Quantity and Ouality
were not conceived as orthogonal dimensions'. Het GOP is een principe van
(il)logisch en van axiologisch denken.
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In de volgende paragraaf illustreer ik deze semiotiek met een concreet
voorbeeld.

3
EEN VOORBEELD VAN LENINISTISCHE ANALYSE

Kunnen we nu aangeven hoe de ontwikkeling verloopt van een gegeven bewering
of een gegeven begrip in het krachtenveld zoals in de vorige paragraaf
aangeduid? Hier geeft Lenin zelf een voorbeeld dat, alhoewel lacunair, niettemin
een elementair licht werpt op het politieke toepassingsbereik van de dialectische
ontwikkelingsconceptie van het geschetste logisch-semiotische veld in kwestie.
Lenin verwijst eerst naar de wijze waarop Marx in zijn Das Kapital (1867)
bepaalde aspecten van de burgerlijke maatschappij analyseert. Volgens Lenin
begint Marx met een analyse van het meest eenvoudige, alledaagse en
miljardenmaal waargenomen gedrag van de burgerlijke maatschappij: de
warenruil. De analyse laat alle tegenspraken (resp. alle kiemen van tegenspra-
ken) zien van de moderne maatschappij. Vervolgens toont de analyse de groei
en de beweging van deze tegenspraken en van de onderdelen van de
maatschappij waarin zij figureren, vanaf het begin tot aan het einde (zie Lenin,
UHD, p. 46).s

Lenin voegt vervolgens meteen toe:
Dieser Art muss auch die Methode der Darstellung (resp. Erforschung) der
Dialektik iiberhaupt sein (denn die Dialektik der burgerlichen Gesellschaft ist
bei Manc nur ein spezieller Fall der Dialektik). Beginnen wir mit dem Ein-
fachsten, Gewbhnlichsten, Massenhaftesten, etc. mit einem Beliebigen Satz:
die Bliitter des Baumes sind grun; Iwan ist ein Mensch; Shutschka ist ein
Hund u.dgl. Schon hierin ist (wie Hegel genial bemerkt hat) Dialektik:
Einzelnes ist Allgemeines. (...) Somit sind die Gegens~tze (das Einzelne ist
dem Allgemeinen entgegengesetzt) identisch: das Einzelne existiert nicht
anders als in dem Zusammenhang, der zum Allgemeinen fuhrt. Das
Allgemeine existiert nur im Einzelnen, durch das Einzelne. Jedes Einzelne
ist (auf die eine oder andere Art) Allgemeines. Jedes Allgemeine ist (ein
Teilchen oder eine Seite oder das Wesen) des Einzelnen. Jedes Allgemeine
umfasst nur annáherend alle einzelnen Gegenst~nde. Jedes Einzelne geht
unvollst~ndig ~ in das Allgemeine ein usw. Jedes Einzelne h~ngt durch
Tausende von Ueberg~nge mit einer anderen Art Einzelner (Dinge, Erschei-
nungen, Prozesse) zusammen usw. Schon hier haben wir Elemente, Keime
des Begriffes der Notwendigkeit, des objektiven Zusammenhangs in der
Natur, etc. Zuf~lliges und Notwendiges, Erscheinung und Wesen sind schon
hier vorhanden, denn wenn wir sagen: Iwan ist ein Mensch, Shutschka ist ein
Hund, dies ist ein Baumblatt usw., so lassen wir eine Reihe von Merkmalen
als zufëllige beiseite, trennen wir das Wesentliche vom Erscheinungen und
stellen das eine dem anderen entgegen. Auf diese Weise kann (und soll)
man in jedem beliebigen Satz, wie in einer 'Zelle', die Keime aller Elemente

6. UHD is de afkorting van Uber Hegelsche Dialektik, een geschrift met annotaties van
Lenin bij zijn Hegel-studie, uitgegeven door Philipp-Verlag (1970). Zie hoofdstuk 7.
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der Dialektik aufdecken und so zeigen, dass der gesammten menschlichen
Erkenntnis uberhaupt die Dialektik eigen ist' (ibid., pp. 46-47).

Zoals uit het citaat blijkt, neemt Lenin als uitgangspunt een willekeurige zin. De
zin `Iwan is een mens' vormt hier een exemplum, waarin volgens Lenin de
kiemen van alle elementen van de dialectiek aanwezig zijn en op grond waarvan
men kan aantonen dat de gehele menselijke kennis aan de dialectiek inherent is.
De denkwijze volgens welke een individueel element, bijvoorbeeld een individu
genaamd Iwan, gekozen wordt als exemplum of paradigma voor de klasse als
geheel, bijvoorbeeld `de arbeidersklasse', noemen we een primitieve paradig-
matische logica (PPL).' In het individuele worden kenmerken van het algemene
`ontdekt' of'blootgelegd'. Zo ook bij Lenin. Hij stelt als propositie p: `het singuliere
is het algemene'. Dit is een volledig ware zin als deze begrepen wordt in de
betekenis ''singulier zijn' is een algemeen kenmerk'. Maar Lenin presenteert dit
type analyse niet! Hij concludeert uit propositie p dat reeds in de meest
eenvoudige zinnen dialectiek zit en hieruit leidt hij af dat de werkelijkheid contra-
dicties bevat: alles is tegelijk zichzelf en iets anders.

In tegenstelling tot wat Lenin meent, zit er helemaal geen dialectiek in de zin
'Iwan is een mens'. Iwan, die identiek blijft met zichzelf, kan een lid zijn van de
klasse van mannen, van echtgenoten, van soldaten en dergelijke, zonder dat de
dialectische wet van contradicties van kracht wordt. De opvatting dat menselijke
kennis aan de dialectiek inherent is (of omgekeerd) is enerzijds gebaseerd op
misverstanden omtrent rol en betekenis van de logica, anderzijds op buiten-
logische overwegingen.e De dialectiek weerspiegelt de regelmatigheden van de
externe wereld en logica doet dat niet, aldus deze opvatting. De dialectiek legt
de beweging in de natuur bloot, namelijk de strijd tussen tegenstellingen, hetgeen
de logica niet bij machte is te doen. Een theorie of inethode zoals de dialectiek,
die ons in staat stelt om te bestuderen hoe begrippen en beweringen veranderen
en worden getransformeerd in het feitelijke denkproces, als weerspiegeling van
de steeds veranderende en bewegende verschijnselen zelf, zou rijker zijn dan en
prioriteit hebben boven een formele theorie van gevolgtrekkingsregels, aldus de
voorstanders van de dialectiek. De `oude' logica is steriel en onverdraaglijk
(Hegel).

Commentaar:
Nu valt er op deze zienswijze inzake de díalectiek wel één en ander aan te
merken. Allereerst de terminologische verwarring terzake van de verschillende
betekenissen van de term logica. `Dialectiek' wordt opgevat als `logica in brede
zin': omvattend kennistheorie, ontologie, methodologie. Voorts wordt dialectiek
vergeleken met logica in de traditionele betekenis: de wetenschap van de wetten

7. Zie, voor een uiteenzetting van PPL, Barth (1971, pp. 156, 159-162, 171, 240, 244,
255, 289, en 295).

8. Volgens Bochenski (1948) is deze foutieve opvatting een gevolg van de verwarring
tussen logische typen en identiteit met klasse-lidmaatschap of klasse-inclusie en van
de verwarring van de verschillende betekenissen van het woordje `is'. De `dialecti-
sche' conclusie uit `het singuliere is het algemene' berust zijns inziens op een onlo-
gisch taalgebruik.
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van het denken.s Verder is er inzake de dialectiek sprake van de volgende
veronderstellingen: uit de aanname dat alleen een bewegende gedachte
beweging en verandering kan vatten en begrijpen, wordt de conclusie getrokken
dat de traditionele logica niet toepasbaar is op de fysische en sociale werkelijk-
heid. Voort wordt verondersteld dat welomschreven begrippen (zoals die in de
formele post-Fregeaanse logica worden gehanteerd) inadequate instrumenten zijn
om te beschrijven wat steeds verandert, wat tegelijkertijd zichzelf en niet zichzelf
is. Inderdaad pretendeert de formele logica geen inhoudelijke informatie over de
werkelijkheíd af te dragen. Zij is echter wel een onvermijdelijke voorwaarde om
met enige precisie te kunnen spreken over wat dan ook, dus ook over de dialec-
tiek. Zo kan men zeggen dat het een grove fout is om één en dezelfde term in
twee verschillende betekenissen te gebruiken binnen een welomschreven
context. Zo weerhoudt het principe van identiteit niemand ervan dit principe toe
te passen op verandering of beweging. De propositie 'als een lichaam in
beweging is, dan is dat in beweging' is een voorbeeld van het principe van
identiteit, net zoals de propositie `een tafel is een tafel'. Het principe van identiteit
vormt noch een bevestiging noch een ontkenning van beweging of verandering.

Misvattingen over de wijze waarop formele logica geacht wordt in verband te
staan met observeerbare zaken zijn niet onafhankelijk van misvattingen die
betrekking hebben op de grondslagen van de formele logica zelf (Bochenski,
1956). Dialectici menen dat formele logica altijd gebaseerd is op de principes van
identiteit, non-contradictie en uitgesloten derde. Volgens hen horen alle drie
bijelkaar: zij zijn materieel of inferentieel equivalent (vgl. Plekhanov: Dialectic and
Logic (1956); zie voor commentaar: Grujic, (1985), hoofdstuk III, m.n. pp. 188
e.v.). Zij moeten hetzij tezamen aanvaard, of tezamen vervvorpen worden. Deze
opvatting is echter onjuist. Ook is het onjuist om te menen dat de drie principes
varianten zijn van één en dezelfde grondregel, namelijk die van non-contradictie.
Want men kan het principe van non-contradictie verwerpen zonder het principe
van identiteit te hoeven verwerpen.'o Een deductief systeem met een paar con-
tradictoire proposities zou welke propositie dan ook kunnen insluiten. Alle
systemen met contradictoire proposities zijn in dit opzicht identiek en het
bestuderen van dit type systemen lijkt dan ook weinig zinvol. Het zou ons niet
verder helpen in het zoeken naar geldige vormen van gevolgtrekkingen en het
elimineren van ongeldige gevolgtrekkingen.

De vraag blijft intrigerend waarom deze drie principes de status van `supreme'
denkwetten (of: wetten van het denken, of van het abstracte verstand) hebben
gekregen, juist binnen dialectische kringen. Men moge daarbij bedenken dat deze
zogeheten denkwetten bij J.S. Mill (System of Logic), W.S. Jevons (Principles of
Science) en J.N. Keynes (Formal Logic) niet zo'n grote rol speelden in bewijzen.
Wel komen we deze denkwetten veelvuldig tegen in Ueberwegs System der
Logik (1882, 5e druk) en in Wundts Logik (1880). We weten dat Plekhanov de
laatste twee genoemde boeken wel heeft bestudeerd en dat Lenin zich op zijn
beurt aan Plekhanovs geschriften heeft gewaagd. Ook Leibniz, Kant en Fichte

9. Hegel spreekt ook wel van de wetten van het abstracte verstand. Deze formulering
heeft echter geen repercussies voor de analyse die hier wordt gepresenteerd.

10. Men kan bijvoorbeeld de formule `niet(Px en niet-Px)' vervuerpen, terwijl men wel de
formule 'als (Px en niet-Px) dan ((Px en niet-Px)' aanvaardt.
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besteedden veel aandacht aan de drie denkwetten, en het vermoeden rijst dat
de redenen daarvoor eerder van epistemologische en metafysische aard zijn
geweest. Het zou best kunnen dat de logicus Csezowski gelijk heeft met zijn
opmerking, dat de drie logische principes de rol vervulden van substituten voor
de (nog) niet bestaande calculus voor de propositionele logica. Een soortgelijke
rol spelen ze kennelijk ook in alledaagse discussies, waarin bijvoorbeeld het
principe van non-contradictie de rol van een verwerpingsregel speelt, die ons
beschermt tegen het aanvaarden van een paar beweringen waaruit arbitraire
beweringen kunnen worden afgeleid. Want als dat wel zou zijn toegestaan, zou
het zinloos worden over wat dan ook van gedachten te wisselen (zie, voor een
uitvoeriger discussie: Bochenski (1956); Jordan (1967); Leff (1969)).

De vraag naar aanleiding van Lenins analyse van de zin `Iwan is een mens' luidt,
hoe men op grond van een analyse van dergelijke exempla en hun verbanden
('Zusammenh~nge') met een ander soort `individueel ding (verschijning of
proces)' tot een absoluut waar begrip komt of kan komen. Hierover zegt Lenin het
volgende:

Die Bildung von (abstrakten) Begriffen und die Operationen mit ihnen
schliessen schon die Vorstellung, die Uberzeugung, das Bewusstsein von
der Gesetzm~ssigkeit des objektiven Weltzusammenhangs in sich. Die
Kausalit~t aus diesem Zusammenhang hervorzuheben ist unsinnig. Die
Objektivit~t der Begriffe, die Objektivit~t des Allgemeinen im Einzelnen und
im Besonderen zu leugnen ist unmóglich. Hegel ist folglich viel tiefer als Kant
und andere, wenn er die Widerspiegelung der Bewegung der objektiven Welt
in der Bewegung der Begriffe untersucht. So, wie die einfache Wertform, der
einzelne Akt des Tausches einer einzelne gegebene Ware gegen eine
andere schon in unentwickelter Form alle Hauptwiderspruche des Kapitalis-
mus in sich einschliesst - so bedeutet schon die einfachste Verallgemein-
erung, die erste und einfachste Bildung von Begriflen (Urteilen, Schlussen,
etc.) die immer mehr fortschreitende Erkenntnis des tiefen objekiiven Weltzu-
sammenhangs durch den Menschen. Hier muss man den wirklichen Sinn, die
wirklichen Bedeutung und Rolle der Hegelschen Logik suchen. (ibid., pp.
123-124)

In dit citaat stelt Lenin dat reeds de meest eenvoudige vorming van begrippen,
oordelen en beweringen de voorstelling, de overtuiging en het bewustzijn van de
wetmatigheid van de objectieve wereldsamenhang in zich sluit. Deze opvatting
onderstelt een bepaald semiotisch beginsel dat ik in hoofdstuk 7 heb behandeld:
wetmatigheid, wezen, objectiviteit of zuivere kwaliteit gaan verscholen achter of
in de `verschijningen' (zoals de individuele begrippen) die ze bevatten. Opmer-
kelijk is verder dat Lenin hier de suggestie doet een verband te leggen tussen
enerzijds het vormen van ruilhandelingen (een socio-cultureel verschijnsel) en
anderzijds het vormen van begrippen, oordelen en beweringen (d.w.z. het vormen
van tekens en tekenrijen, een semiotisch verschijnsel). In de vorming van een
bepaald begrip of bewering speelt het beginsel 3 uit het in 8.2. beschreven
`model' een belangrijke rol. Dat is nog niet alles, want Lenin merkt vervolgens op:

Die auf dem einfachsten, induktiven Wege erhalten einfachsten Wahrheit ist
immer unvollst~ndig, denn die Erfahrung ist immer unvollendet. Ergo:
Zusammenhang der Induktion mit der Analogie - mit der Mutmassung (der
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wissenschaftlichen Voraussicht), die Relativit~t alles Wissens und der
absolute Inhalt in jedem Schritt der Erkenntnis nach vorn...
Der Ubergang des Schliisses der Analogie (von der Analogie) in den Schluss
der Notwendigkeit, des Schlusses der Induktion in den Schluss der Analogie,
des Schlusses vom Allgemeinen auf das Besondere in den Schluss vom
Besonderen auf das Allgemeine, - die Darstellung des Zusammenhangs und
der Ubergánge (Zusammenhang ist eben Ubergang), das ist die Aufgabe
Hegels. Hegel hat wirklich bewiesen, dass die logischen Formen und
Gesetze keine leere Hulle, sondern Widerspiegelung der objektiven Welt
sind. Vielmehr nicht bewiesen, sondern genial erraten. (íbid., p. 125)

Wat kunnen we hieruit afleiden? Allereerst is het volgens Lenins interpretatie van
Hegel kennelijk zo, dat in het exemplum reeds de objectiviteit van het algemene
ingebakken zit. Dit is dan een speciaal geval van de meer algemene these die
stelt dat de beweging van de objectieve wereld wordt afgebeeld in de (immanen-
te) beweging van de begrippen.

Ten tweede legt Lenin bij iedere stap van het kennisproces een relatie tussen
de via inductie verkregen meest eenvoudige waarheid - die altijd onvolledig is -
en de objectieve inhoud met behulp van een analogie-operatie. Hoe gaat die
operatie volgens Lenin in zijn werk? Nemen we als voorbeeld de zin 'Iwan is een
mens' (het voorbeeld van Lenin zelf). In het exemplum (Iwan) ligt het objectieve
reeds opgesloten. Dat kunnen we tot uitdrukking brengen door de hegeliaanse
copula-opvatting voluit te schrijven en wel als volgt: `Deze Iwan lijkt op het Mens-
zijn' (vgl. Barth, 1971, p. 263). Wanneer we de symbolen voor basis- en logos-
niveau gebruiken, resp. A en 7~, dan kunnen we deze zin alsvolgt uitdrukken: 9-
Iwan - het Mens-zijn, bedoeld als: Iwan (A) - Mens-zijn (~,). In de voorstellings-
wereld tegen de achtergrond waarvan we deze zin interpreteren, kunnen we dan
zeggen: er is een niveau 'i' in de specifieke logisch-semiotische dimensie `hoger'
dan het empirische niveau A, zodanig dat `i-Iwan is een Mens' op dat niveau waar
is, waarbij i~9 en i~~,; immers, onze kennis van de objectieve wereldsamenhang
is onvolkomen. We zien dat in deze hegeliaanse conceptie die Lenin ín zijn
Hegel-studie uiteenzet en becommentarieert, een ordening wordt ondersteld van
de verzameling van i-parameters.

Maar er is nog meer aan de hand. In de geciteerde passages waarin Lenin de
bovenstaande zin noemt, schrijft hij vervolgens dat in deze willekeurige zin
dialectiek zit: 'het individuele is het algemene'. Sterker nog: in deze zin zijn de
tegengestelden 'identiek', en wel in de volgende betekenis: `het individuele
bestaat niet anders dan in de samenhang die tot het algemene voert'.

In dezelfde passage zegt Lenin, dat we bij een zin zoals `Iwan is een mens',
een hele reeks kenmerken als toevallig buiten beschouwing laten, het wezenlijke
scheiden van het verschijnende en het één tegenover het ander plaatsen. Zo
zouden we dan in iedere willekeurige zin de kiemen van alle elementen van de
dialectiek kunnen ontdekken. Maar dit betekent dat de hypothese, dat Lenins
analogie-operatie een asymmetrische en transitieve ordening en conceptualise-
ring toelaat, op de helling moet: in de zojuist aangehaalde passage herleidt hij de
bedoelde ordeningen weer tot polariteiten, of om het nog eens anders te zeggen:
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alle asymmetrieën worden in de bovenstaande opvatting gedichotomiseerd."
Op deze dichotomieën ga ik in de volgende paragraaf nader in.

Begrippen en oordelen waarvan begrippen deel uitmaken verschillen van
elkaar in de wijze waarop relaties tussen de begrippen worden uitgedrukt. In de
hegeliaanse dialectiek is het gebruikelijk alle relaties tussen begrippen herleidbaar
te achten tot die van gelijkheid en verschillen - in allerlei maten. Deze gelijkheid
kan weer continu variëren van vage overeenstemming of analogie tot strikte
identiteit. Afhankelijk van de positie op deze continu variërende `lijn' kan sprake
zijn van een andere betekenis van `identiteit'. Op het logos-niveau spreken we
van `volstrekte identiteit', op het actuele niveau van `individualiteit'. Het nu
gevormde continuum valt samen met het continuum van kwantiteit (individualiteit,
afzonderlijke verschijnselen, individuele zijnden, etc.) en kwaliteit (het logos, de
objectieve wetmatigheid, eenheid van begrip en object). Op het actuele niveau
van de individualiteit is sprake van 'veelvuldigheid', op de diverse i-posities
worden de `samenhangen' tot uitdrukking gebracht, terwijl op logos-niveau ~.
sprake is van volstrekte identiteit, van `wezenlijke verschijning'.

Op het actuele niveau overheersen relaties van diversiteit tussen (logische)
individuen, dus ook tegenstellingen. Meer in de richting van het logos-niveau zien
we steeds meer relaties van similariteit, terwijl op logos-niveau strikte identiteit
heerst.

Gelet op het bovenstaande kan men de vraag stellen hoe men uitgaande van
een analogie-oordeel, opgevat als een (oordeel over een) identiteit van een lage
graad (lagere waarde van de i-parameter), (een oordeel over) een essentiële
identiteit van een hogere graad (een hogere waarde van de i-parameter of de
absolute waarde van ~.) kan bereiken. Dit probleem komt aan de orde in de
ontwikkelingsconceptie van het dialectische kennisproces, met name bij Lenins
opsomming van de elementen van de dialectiek (zie hoofdstuk 7, par. 6-8). Zoals
uit de opsomming (hoofdstuk 7, paragraaf 6) blijkt is het met name de strijd
tussen inhoud en vorm, en in een ander citaat: de strijd tussen het `wezenlijke'
en de `verschijningen', die de ontwikkeling van een lagere naar een hogere graad
`stuurt'.12

11. Barth (1992, pp. 154-155) vervvijst naar W.J. Ong (1983) en L. Nelson (1970) die de
wortels en de transmissie-lijnen van het dichotomisch denken hebben getraceerd. Uit
hun analyses blijkt (i) dat Ramus, een fervent dichotomiseerder, zijn meeste
navolgers in Duitsland had; (ii) dat er een relatief sterke en continue Duitse traditie
van dichotomisch denken bestond vanaf de renaissance; (iii) dat Fichte de dichotomi-
serende en symmetrie-gebaseerde neoplatoonse logica in de Europese logica
introduceerde, met name in Duitsland; (iv) dat Hegel deze vorm van logica van Fichte
overnam; (v) van Hegel werd dit kader overgenomen door de politieke filosofen (Marx
en Engels) die zich cognitief beperkten tot het onderstellen van níet meer dan twee
sociale klassen. Barth concludeert hieruit: 'This seems to be enough to allow us to
say that here too, in the heart of revolutionary materialism, we are up against the
vestiges of Neo-Platonic logic in European cognition, just as in the case of what we
shall call "oligodynamic logic" '.

12. In Lenins voorstellingswereld blijft het begrip strijd fundamenteel en lijkt een
`Aufhebung' in de zin van een geweldloze synthese van strijdende kampen buiten het
gezichtsveld. Vgl. Schaefer (1986, pp. 50, 65, 97 en 101).
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In het bovenstaande heb ik getracht aan te geven hoe Lenin de vorming en

ontwikkeling van begrippen en andere logische individuen concipieert. In de
volgende paragraaf ga ik nader in op de problematiek van dichotomisering bij
Lenin.

4
EXCLUSIEVE DYADISCHE DISJUNCTIES: DICHOTOMIEËN

Bij de bespreking van Lenins organisatie- en kennisopvatting (zie hoofdstukken
2-6) hebben we gezien dat hij een uitgesproken voorkeur heeft voor exclusieve
disjuncties: iemand is in zijn opvatting bf opportunist bf revolutionair, en bf idealíst
bf materialist, en bf formeel-logicus bf dialecticus. Deze oordeelsvormen, bf p bf
q, noemen we een autjunctie (en we schrijven: p aut q). Deze verschilt van de
inclusieve disjunctie (d.w.z. 'p enlof q', waarbij (p v q) onwaar is dan en slechts
dan als p en q onwaar zijn) hierin, dat wanneer zowel p en q waar zijn, hun
autjunctie onwaar is. Geïnterpreteerd naar onze bespreking van de semiotiek van
Lenins voorstellingswereld houdt deze oordeelsvorm in, dat een logisch individu
(hier: een individu-begrip of individu-oordeel) slechts op één plaats op het A-
niveau kan zijn en dat geen twee individuen op één plaats kunnen zijn. De
relaties die tussen p en q gelegd kunnen worden, worden bepaald door het
logos-niveau. Dat betekent ook dat op dit algemene logos-niveau de logische
individuen op één of andere wijze gerepresenteerd dienen te zijn. Lenin schrijft
bijvoorbeeld over `het algemene' het volgende: 'het algemene is niet alleen maar
een abstract algemene, maar een algemene, dat de rijkdom van het bijzondere,
het individuele, het enkele in zich bevat' (UHD, p. 63).

We kunnen in het verlengde hiervan een begrip of oordeel op het logos-niveau
als een genus opvatten, waarin de individuen congrueren, waarbij het genus
echter niet als de conjunctie van de eronder vallende individuen moet worden
gezien. Het genus bevat immers 'de rijkdom van het bijzondere, van het indivi-
duele, van het enkele'. Een goed woord om deze `rijkdom' te benoemen zou de
uitdrukking `in potentie' kunnen zijn.

Met deze potentie-logica is het mogelijk vol te houden, dat voor elk individu
geldt, dat deze op het actuele niveau bf eigenschap P bf eigenschap Q heeft (en
nooit beide of delen van beide), terwijl op logos-niveau geldt dat ~,M potentieel
(greep heeft op) P én Q. Dit betekent tenslotte ook dat de zuivere kwaliteit de
minder zuivere in aanleg `bevat' (vgl, par. 7.4.2). De notie 'bevatten' moet men
hier in generische lezen.13

13. Generische oordelen behoren tot de verzameling oordelen van de vorm 'de M is P',
die 'den Inhalt eines Gegenstandes systematisch umgrenzen' (B. Erdmann, op.cit. in
Barth, 1971, pp. 49-50). Het gaat hier om Arturteile, waarin gepretendeerd wordt de
inhoud aan een Gegenstand toe te schrijven, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de
inhoud van een Gegenstand een bepaalde of bepaalbare, bestaande entiteit is. De
notie van generische termen of oordelen hebben een zeker verband met het oligody-
namische princípe. Barth (1992, p. 156) schrijft: `(a) Political emphasis on holism is
often expressed in sentences containing 'generic' terms... People are then moved to
action through opinions and locutions concerning entities that have been characteri-
zed as the State, the People, or as the Negro, the Bantu, Man, Woman, the Jew, and
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De term `potentiële genus' vormt een theoretische constructie die ons kan

helpen inzien, dat (1) Lenin - zoals velen met hem in het hegeliaans-dialectische
milieu - een voorkeur voor exclusieve disjuncties had, en (2) dat hij van een
willekeurige zin van de vorm 'deze S is P' tot een algemeen begrip of oordeel
kon komen; en (3) dat voor Lenin deze exclusieve disjuncties het uitgangspunt
vormen (op 8-niveau) van het dialectische ontwikkelingsproces.

Barth (1971, p. 356) geeft een verklaring voor het historische feit dat de theorie
van logische potenties met het prefereren van exclusieve boven inclusieve
predikatendisjuncties gepaard is gegaan.

Door te onderstellen dat vele filosofen gedacht hebben in termen van een
specifieke logische dimensie en een logisch 'veld' kan men de voorkeur voor
exclusieve disjuncties verklaren, omdat de notie van een logisch 'vetd' de
indruk geeft dat een logische 'plaats' slechts door één entiteit tegelijk kan
worden ingenomen. Hierdoor verklaart men echter niet waarom men in een
logica die op zulke concepties berust zijn toevlucht tot potenties neemt. Stel,
dat men tot het gebruik van exclusieve disjuncties besloten heeft (i). De
scherpe onderscheiding van de species, die men in een 'generische' logica
hierdoor heeft aangebracht, doet vooral in een monadische predikatieleer de
behoefte ontstaan aan een manier om de species weer 'bij elkaar te
brengen', om zodoende het feit van het onderling verband van de species
en vooral van de individuen - de ultimae species - te kunnen uitdrukken. Men
heeft met andere woorden behoefte aan een logische mengvorm in de meest
letterlijke zin van het woord. Het genus dat alle species op conjunctieve wijze
bevat is precies zo'n mengvorm: relaties tussen individuen kunnen dan
begrepen worden als effecten van de participatie van de individuen in één
en dezelfde genus (ii). De species en de individuen zijn nu 'bij elkaar', en de
voorbarige en overdreven oorspronkelijke splitsing wordt gecompenseerd
door een vermenging, die eveneens overdreven is. De conjunctieve vermen-
ging gaat zo duidelijk te ver, dat de noodzaak ontstaat van een nieuwe zet.
Hierdoor ontstaat de verzwakking tot `in potentie'.

In het voorgaande heb ik een aantal semiotische beginselen besproken die
constituerend mogen worden genoemd met betrekking tot de voorstellingswereld
van Lenin. In de volgende paragraaf wil ik de lijn doortrekken en nagaan welke
verbanden er zijn aan te geven tussen het voorgaande en het vraagstuk van de
politieke implicaties van deze voorstellingswereld.

so on. ... as often as not such locutions are mere synonyms for generic singulars'.
Door gebruik te maken van generische uitdrukkingen wordt de indruk gevestigd dat
men iets over de essentie of kwaliteit van een hele klasse van individuen te zeggen
heeft. Deze vorm van holisme noemt de auteur syntactisch holisme. `(b) Indifference
to the loss of individuals as well as an emphasis on political wholes in political strife
is sometimes defended in a way that involves reference to political totatities, of one
kind or another. Let us call this Axiological Holism' (ibid., mijn onderstreping, P.A.S.).
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5

LENINS `POLITICS OF IDENTITY'

In het voorgaande heb ik de semiotiek van Lenins voorstellingswereld in
abstracto behandeld, onder gebruikmaking van Lenins eigen opmerkingen
terzake. Maar Lenins fitosofie staat voortdurend in het teken van zijn politieke
praktijk. Daarom zou een strikt onderscheid tussen logisch-semiotisch-relevante
analyse en politieke analyse in zijn geval ook niet consequent kunnen worden
doorgevoerd. Sterker nog, er bestaat een evident en nauw verband tussen Lenins
theoretische (m.n:zijn logische, kentheoretische en ontologische) bespiegelingen
en zijn politieke strijd. Deze stelling tracht ik hier te onderbouwen.

Ik hecht eraan te benadrukken dat het hier niet gaat om een confrontatie
tussen de `essentie' van een bepaald idee met haar praktische `existentie' in de
vorm van politieke, culturele enlof maatschappelijke opvattingen. Zoals
Kotakowski (1980, p. 15) opmerkt:

Wij moeten ons veeleer afvragen hoe en onder welke omstandigheden het
oorspronkelijke idee het uitgangspunt kon worden van zoveel en zo verschil-
lende, elkaar wederzijds bestrijdende krachten. Wat had dat idee in zich, op
wat voor manier was het dubbelzinnig, wat voor potentiële conflicten borg het
in zich, hoe is de latere ontwikkeling ervan mogelijk geworden? Het is een
bekend verschijnsel in de cultuurgeschiedenis dat alle invloedrijke ideeën
zonder uitzondering in een later stadium aan splitsing en differentiatie onder-
hevig zijn. Het heeft dan ook geen zin om zich af te vragen wie tegenwoordig
de'ware' marxist is, aangezien zulke vragen alleen kunnen rijzen binnen een
ideologisch perspectief dat stelt dat de canonieke geschriften de alleenzalig-
makende bron van waarheid zijn en dat dientengevolge de oplossing van de
vraag, wie hen het beste interpreteert, direct de oplossing geeft van de
vraag, wie de waarheid bezit.

Het verband tussen Lenins abstract-theoretische bespiegelingen en zijn
opvattingen over politieke strijd kan mijns inziens passend worden gekarakteri-
seerd als een 'politics of identity' (een uitdrukking van Du Preez, 1980). Een
`politics of identity' is gebaseerd op de onderstelling van een identieke structuur
van geest en materie en op de mogelijkheid van de identiteit van begrip en object
op grond van de ontwikkelingsconceptie van kennis, die in het voorgaande en in
hoofdstuk 7 werd uiteengezet. Zolang het identiteitsdenken beperkt is tot een
poging om een metafysische beschrijving te leveren van de werkelijkheid en van
onze kennis van die werkelijkheid, hoeft er niets mis te zijn met deze denkwijze.
Maar zodra deze onderneming verandert in een politiek project om de wereld
daadwerkelijk te veranderen, kunnen de gevolgen wel degelijk verstrekkend zijn.
Het identiteitsproject staat toe (of: kent geen immanente restricties) om
menselijke individuen te absorberen of te integreren in een (axiologische)
eenheid. Maar alle (empirische) individualiteit constitueert niet alleen oppositie en
tegenspraak, maar ook een potentiële bedreiging voor het (generische)
gezichtspunt van het algemene, dat immers de 'rijkdom' van de eronder gesub-
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sumeerde individuen bevat. De bedreiging moet worden bezworen door de
oppositie met hand en tand te bestrijden.'"

Als het streven naar een absolute identiteit van begrip en object (als doel van
een dialectische ontwikkeling van het kennisproces), in plaats van een filosofisch
project om de wéreld te begrijpen, een politiek project wordt om de wereld te
veranderen, dan kan dat wel eens schrikbarende consequenties met zich
meebrengen.

Waarom is een dergelijke `politics of identity' zo gevaarlijk? Het antwoord op
die vraag wil ik proberen te formuleren in termen van een politiek-relevante
karakterisering van Lenins filosofie. De stelling daarbij is dat Lenins voorstel-
lingswereld de voedingsbron vormt voor een politieke implementatie van het
dialectische identiteitsdenken.

Laten we ons de grafische representatie van het logisch-semiotische krachten-
veld nogmaals voor ogen stellen (zie paragraaf 2 hierboven). Laten we ervan
uitgaan dat (de conceptie van) het voorstellingsveld Lenins ontologie (als geheel)
ook weerspiegelt. Dit zal ik het beginsel van onto-logische theorie-correspon-
dentie noemen. Dan bevindt zich de arbeidersmassa in die ontologie aan de
basis. Daarin zijn wat de organisatie betreft opportunistische alsook revolutionaire
tendensen werkzaam. Met betrekking tot de kennis-ideologie functioneren daarin
zowel materialistische als idealistische tendensen. Op dit 8-niveau is sprake van
diversiteit, contrariteit, tegengesteldheid. Maar ook is er de 'drijfveer' om de kloof
die de arbeidersmassa scheidt van het ware revolutionaire bewustzijn te
overbruggen. Dit revolutionair bewustzijn is slechts in kiemvorm in de arbei-
dersmassa aanwezig. Het moet tot ontwikkeling worden gebracht en wel met
deze middelen: agitatie, propaganda en discipline. Deze middelen, voor de
uitvoering waarvan Lenin aan de `strijd-krachten' een rol had toebedacht, kunnen
worden beschouwd als de parameters in het proces van de opvoeding
('ontwikkeling') van de massa's tot het revolutionaire bewustzijn. Dit in de
materialistische leer tot haar hoogste (meest intensieve) niveau gepotentiali-
seerde revolutionaire bewustzijn, bevindt zich op het logos-niveau van het
ontologische krachtenveld. Op dit niveau is er bovendien sprake van een
absolute eenheid van waarneming en werkelijkheid, van begrip en object. Hiertoe
kan men onder andere concluderen op grond van de bespreking in paragraaf 3
hierboven, en ook wat Lenins instemming in het volgende citaat betreft:

14. Polan (1986, pp. 141-142) merkt op dat Lenin zich in het licht van het identi-
teitsproject gesteld zag voor het probleem van het vermeende onvermogen van het
proletariaat om als zelfbewuste agens van de revolutie op te treden. Dit probleem
bracht een spanning met zich mee die voortvloeide uit Lenins taakstelling op grond
van zijn interpretatie van de marxistische leer: enerzijds de behoefte aan een partij
die ervan uitging dat de massa geen rol kon spelen in haar eigen bevrijding; ander-
zijds het ontstaan van kleine voorhoedes die zichzelf fundeerden in de massa-
emancipatie, maar ontbloot bleven van massa-steun. Het geweld tegen alle feitelijke
en potentiële oppositie kan volgens Polan in dit licht begrepen worden door te
beseffen dat de slachtoffers van de terreur beschouwd werden als een belediging en
een schending van het identiteitsimperialisme.
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Ausgezeichnet: Zur `Idee' als Zusammenfallens des Begriffs mit dem Objekt,
zur ldee als Wahrheit kommt Hegel ueber die praktische, zweckmassige
T~tigkeit des Menschen. (UHD, p. 134)

Lenin noemt deze zienswijze:
Vom subjektiven Begriff und subjektiven Zweck zur objektiven Wahrheit.
(ibid.) (vgl. hoofdstuk 7, par. 9: 'the syllogism of action')

De praktijk van het menselijk doelgericht handelen is hier het medium, waarin het
subjectieve begrip en het subjectieve doel tot een eenheid (de objectieve
waarheid) moeten versmelten. Deze notie van Hegel wordt door Lenin toegejuicht
(vgl. `het goede' ín par. 7.9.). Op dezelfde pagina (i.e. p. 134, UHD) schrijft Lenin:
'Hier gibf es einen sehr tiefen, rein materialistischen Inhalt..'. Lenin laat deze
opmerking voorafgaan door de volgende passage:

Wenn Hegel sich bemiiht -(...) - die zweckm~ssige Tátigkeit des Menschen
unter die Kategorien der Logik zu bringen, und sagt, diese Tátigkeit sei ein
`Schluss', das Subjekt (der Mensch) spiele die Rolle eines `Gliedes' in der
logischen `Figur' des `Schlusses', u.s.w. - so ist das nicht an den Haaren
herbeigezogen, nicht nur Spiel. (ibid., pp. 133-134) (mijn onderstreping,
P.A.S.)

In deze context gaat het om Hegels poging het doelgerichte handelen van
mensen (van `de' mens) onder de categorieën van de logica te brengen. Lenin
ziet een zeer diepe, zuiver materialistische inhoud in de stelling, dat dit type
menselijk handelen onderdeel van een logische gevolgtrekking is. Dat betekent
dat het subject: `de' mens hier de rol speelt van een schakel in de gevolgtrekking,
in de richting waarvan het doel is: het samenvallen van begrip en object.
Opvallend is dat mensen en begrippen in deze opvatting eenzelfde rol spelen, en
dat Lenin noch Hegel een systematisch onderscheid maken tussen 'logische' en
levende, voelende individuen. Zo'n onderscheid doet er kennelijk niet toe. Waar
hier de nadruk op moet worden gelegd is, dat in deze passage sprake is van een
onderstelling die kan worden benoemd als het teleologische beginsel van het
samenvallen van logische c.q. menselijke individuen enerzijds, en het object of
het objectieve anderzijds.

Op de ontologische basis is het voorts de Partij (in Lenins organisatie-opvat-
ting) die de draagster is van het revolutionaire bewustzijn. Volgens haar decreten
moet de arbeidersmassa waarnemen, denken en handelen.

Een belangrijke consequentie van deze voorstelling van zaken is, dat in een
krachtenveld van dit type niets bestaat wat principieel niet onder de invloed van
het logos-niveau valt. De omvang en invloed van de draagster van het
revolutionaire bewustzijn, de hoogste potentie, is onbeperkt; d.w.z. niet begrensd.
Waarom? Omdat het onmogelijk is, contexten te vinden waarvan kan worden
aangetoond dat daarin het revolutionaire bewustzijn niet in kiemvorm, in potentie
aanwezig is. Hoe zou dat immers moeten worden uitgemaakt? In feite is de
afwezigheid van een context waarin het revolutionair bewustzijn aantoonbaarniet
aanwezig is, een politiek analogonvan de logisch-semiotische vaststelling dat er
geen eliminatie-regel is te vinden of op te stellen of te aanvaarden, voor stellin-
gen van het type: `de M is POT (i.e. potentieel) P' -- vul bijvoorbeeld in: 'de
arbeider (of: het proletariaat) is POT revolutionair'. Het is onmogelijk uit een
dergelijke stelling consequenties af te leiden die geformuleerd kunnen worden
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met behulp van een propositie waarin het `gepotentialiseerde' taalgebruik niet
meer voorkomt. `De M is POT P'-stellingen zijn in die zin immuniseringsstrate-
gieën tegen intersubjectieve kritiek en controle door juist die mensen in wiens
naam de Partij meent te kunnen handelen.

Volgens Topitsch (1969, p. 160) heeft de doctrine van het 'objectieve bewust-
zijn' tezamen met zijn componenten 'het hogere weten' en de `ware wil' een
belangrijke ideologische functie: enerzijds geeft deze doctrine bepaalde
beweringen en~of politieke declamaties de schijn van objectieve geldigheid,
anderzijds kan zij deze beweringen en declamaties tegen iedere controle en
kritische discussie immuniserend afschermen. De notie van `het hogere weten'
treedt niet zelden op in de vorm van de dialectische rede, aldus Topitsch. De dia-
lectisch rede kan met gemak als kader voor een ideologie gaan dienen. Het ver-
schaft de ideolog~e zijn universele ambitie, het maakt het mogelijk de illusie te
koesteren dat het universum volledig is ontcijferd, het is teleologísch geïnspireerd,
het presenteert zichzelf als één met de kosmische orde, het pretendeert absolute
zekerheid van ínzicht en verklaring, en het schrijft een systeem van praktische
politiek voor dat de samenleving volledig zal transformeren opdat deze
samenleving met het ideale (maar tot dusver immanente) model zal samenvallen.

Door een aanspraak op het dialectische 'hogere weten' is deze denkwijze niet
meer voor een intersubjectieve controle toegankelijk. De dialectische rede biedt
een ideaalmodel voor de opbouw van een heerschappij-ideologie in dienst van
iedere groepering die zichzelf het privilege van een ontoetsbaar `hoger weten'
toeschrijft.

De immuniseringsstrategie van de dialectische rede stelt de partij in staat om (i)
aan de arbeiders haar doctrine en decreten als inhoud van het objectieve
proletarische klassebewustzijn te declameren (Topitsch, p. 163); (ii) deze doctrine
op te leggen zonder rekening te houden met de empirisch vaststelbare
overtuigingen en wilsuitingen van de mensen die onder haar toepassingsbereik
vallen (ibid.); (iii) de leer van het `hogere weten', van de bevoorrechte, niet alge-
meen controleerbare kennis van bepaalde uitverkoren groeperingen af te scher-
men tegen iedere vorm van kritische discussie (ibid., p. 159). Binnen die elite zijn
de ontologische bronnen van overeenstemming en identiteit van hogere axiologi-
sche betekenis dan de ontologische bronnen van verschillen (vgl. het citaat in
paragraaf 6).

De notie van een `politics of identity' is niet alleen gevaarlijk omdat menselijke
individuen als vervangbare schakels in het dialectische ontwikkelingsproces
worden behandeld, maar ook omdat de omvang van de invloed van de draagster
van het revolutionair bewustzijn principieel niet begrensd is, en haar doctrine
buiten het bereik van intersubjectieve kritiek en controle vallen.15

15. Zie voor een uiteenzetting van historische en systematische uitwerkingen van deze
doctrine onder meer: Schapiro (1972, pp. 23 e.v.), Besangon (1981, met name hoofd-
stuk 14), Malia (1994, pp. 491-520) en Pipes (1994, hoofdstuk 5 en 9).
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6

`ARTEIGENE' EN `ARTFREMDE' GESPREKSDEELNEMERS

De hierboven besproken notie van een `politics of identity' heeft zekere
consequenties voor de discussieerbaarheid van beweringen met mogelijke
gespreksdeelnemers uit het denkmilieu in kwestie, alsook met mogelijke
gespreksdeelnemers uit andere denkmilieus. Welke consequenties zijn dat?

Een belangrijke stelling, die dit denkmilieu in het algemeen typeert, werd door
Carl Schmitt (1933, p. 45) met instemming geformuleerd:

Es ist eine erkenntnistheoretische Wahrheit, das nur derjenige (mijn
onderstreping, P.A.S.) imstande ist, Tatsachen richtig zu sehen, Aussagen
richtig zu ht]ren, Worte richtig zu bewerten, der in einer seinsm~ssigen,
artbestimmten Weise an der rechtsch6pfenden Gemeinschaft teilhat und
existentiell ihr zugehdrt. Bis in die tiefsten, unbewusstesten Regungen des
Gemutes, aber auch bis in die kleinste Gehirnfaser hinein, steht der Mensch
in der Wirklichkeit dieser Volks- und Rassenzugehórigkeit. Objektiv ist nicht
jeder, der es sein mtichte und der mit subjektiv gutem Gewissen glaubt, der
habe sich genug angestrengt, um objektiv zu sein. Ein Artfremder [mijn
onderstreping, P.A.S.] mag sich noch so kritisch geb~rden und noch so
scharfsinnig bemuhen, mag Bucher lesen und Bucher schreiben, er denkt
und versteht anders, weil er anders geartet ist, und bleibt bei jedem ent-
scheidenden Gedankengang in den existentiellen Bedingungen seiner
eigenen Art. Das ist die objektive Wirklichkeit der `Objektivit~t'. [mijn onder-
streping, P.A.S.]

Dit citaat uit Schmitt's boek Staat, Bewegung, Volkwordt ook door Topitsch (ibid.,
p. 159) aangehaald. Het type denken dat in dit citaat tot uitdrukking wordt ge-
bracht is kenmerkend voor het conceptuele kader dat in dit hoofdstuk 'politics of
identity' wordt genoemd, in termen waanran Lenins voorstellingswereld gestruc-
tureerd is. Topitsch lanceert zelfs de stelling dat het zeer goed mogelijk is, dat
Schmitt door deze vorm van de marxistische leer geïnspireerd werd en de oncon-
troleerbare 'proletarische waarheid' door de evenmin toetsbare `arische waarheid'
heeft vervangen (Topitsch, 1969, p. 160).

Wanneer we in het boven weergegeven citaat de termen 'Gemeinschaft',
'Volks- und Rassenzugehárigkeit', vervangen door respectievelijk 'Partei', en
'Klassenzugeh~rigkeit', hebben we met een conceptuele structuur te maken,
waarvan de semiotische beginselen in hoofdstuk 7 en 8 zijn besproken.'s

16. Dit is in feite een bevestiging van hetgeen in 7.2. werd gesteld, namelijk dat we hier
te maken hebben met een aantal beginselen die zich op een zeer algemeen, tevens
zeer fundamenteel cognitief niveau bevinden. Deze beginselen maken deel uit van
een algemeen denkkader of paradigma van bepaalde perioden eNof denkmilieus, dat
meestal stilzwijgend werd ondersteld, maar zelden geëxpliciteerd. Tegen deze
achtergrond lijkt het weinig zinvol de vraag te stellen of Lenin uiteindelijk verant-
woordelijk is voor Hitlers regime van nationaal-socialisme. Beiden hebben op geheel
eigen wijze een aantal beginselen politiek geïmplementeerd, die vanuit logisch-semio-
tisch gezichtspunt tot eenzelfde conceptueel kader behoren. Uiteraard kan men in
beide implementaties totalitaire kenmerken aangeven, zoals Pipes (1994) tracht te
doen. Maar dat is iets anders dan een causale relatie tussen Lenin en Hitler te pone-
ren, laat staan een identiteitsrelatie. Met betrekking tot de causaliteitsbehoefte lijkt het
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Het gaat hier om een voorstellingswereld met een genus-pool en een actuele-
of individualiteiten-pool. Dit genus-denken houdt in dat in een zekere groep (in
casu: de arbeidersmassa) een uitverkoren subject is gevonden, dat tot de hoogte
van het objectieve revolutionaire bewustzijn moet worden opgevoed en verheven,
zonder dat daarbij - dat wil zeggen bij de relevante invulling van dat programma -
met de persoonlijke en~of intersubjectieve meningen van die groep zelf rekening
wordt gehouden; tevens houdt het genus-denken in, dat iedere kritiek of poging
daartoe, door een leninist kan worden gediskwalificeerd door te stellen dat de
criticus zelf geen (ware) leninist is: de criticus is `anders geaard'... en men moet
leninist zijn om Lenin te kunnen begrijpen en te aanvaarden (vgl. de 3 punten van
Topitsch hierboven). Wat het betekent om leninist te zijn en vooral: wie uitmaakt
wie leninist is en wie niet, en volgens welke criteria, blijft vooralsnog zeer
onduidelijk.

7
SAMENVATTING

In dit hoofdstuk heb ik op basis van mijn bespreking van Lenins Hegel-studie uit
hoofdstuk 7, een ~nalyse gegeven van Lenins voorstellingswereld met inbegrip
van de logisch-semiotische beginselen die aan die voorstellingswereld ten grond-
slag liggen. Deze analyse is erop gericht nader inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop Lenin de ontwikkeling van het kennisproces concipieert. Lenins voor-
stellingswereld beantwoordt aan een krachtenveld-in-aanleg met de volgende
beginselen:

(1) de begrippen `wezenlijke verschijning' en `het individuele zijnde' vormen een
dialectisch continuum (in de zin van Ong, o.c. in Barth, 1982) waarvan ze
de extrema vormen;

(2) met dit continuum is een waardenhiërarchie verbonden waarbij de hoogste
waarden worden geassocieerd met wetmatigheid, wezen, objectiviteit of
zuiver kwaliteit; de laagste waarden worden geassocieerd met 'veelvuldig-
heid' of kwantiteit;

(3) de begrippen diversiteit, strijd, oppositie en similariteit vormen een conti-
nuum, met strikte identiteit en individualiteit als extremen;

(4) wetmatigheid, wezen, objectiviteit, of zuivere kwaliteit gaan verscholen
achter of in de `verschijníngen' die ze bevatten;

(5) in dit voorstellingsveld is sprake van een dialectisch continuum (zie 1) met
identiteit ('wezenlijke verschijning', samenvallen van begrip en object) en
individualiteit ('het individuele zijnde') als de polen ervan;

(6) vermeende absolute of beschrijvingen van vermeende absoluta worden in
het maatschappelijklculturele proces de factoweer blootgesteld aan laterale
krachten ('hun onderwerping aan het geweld van het subject').

zinnig rekening te houden met de waarschuwing die Barrington Moore Jr. (1965, p.
4) in de vorm van een analogie omschreef: `One cannot put the Roman Empire in a
test tube, add a fittle Christianity, and watch whether it declines or falls'.
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Samen met het Principe van het Absolute uit hoofdstuk 7, paragraaf 4, vormen
deze beginselen het gegeneraliseerde oligodynamische principe (GOP). Veel van
Lenins voorstellingswereld in samenhang met de politieke implementaties ervan,
kan men vanuit een logisch-semiotische invalshoek alleen begrijpen, indien men
ervan uitgaat dat Lenin in een denkmilieu leefde waarin dat principe (het GOP)
stilzwijgend werd ondersteld.

Aan de hand van een analyse-voorbeeld van Lenin zelf adstrueer ik de
ontwikkelingsgang van menselijke kennis volgens dit dialectische denken. In de
laatste paragrafen wordt het verband besproken tussen deze dialectische
ontwikkelingsconceptie en de politieke implementaties ervan.

In dit deel III, bestaande uit hoofdstuk 7 en 8, heb ik een beschrijving en
analyse gegeven van de logisch-semiotisch relevante beginselen van Lenins
voorstellingswereld en verbanden gelegd met de politieke praktijk en de
(on)mogelijkheid van discussieerbaarheid (zie punt 2 van de probleemstelling uit
hoofdstuk 1). ~

In het volgende deel IV bespreek ik Lenins polítieke strategieën en tactieken
en de verbanden daarvan met zijn voorstellingswereld. Die thematiek heeft
betrekking op punt 3 van de probleemstelling uit hoofdstuk 1.



Deel IV

EEN PRAGMATISCHE VISIE OP LENINS
POLITIEKE TACTIEKEN EN STRATEGIEËN



HOOFDSTUK 9

Lenins Politieke Tactieken en Strategieën

Salus revolutionis suprema lex.
Lenin 1918

1
INLEIOING

In dit hoofdstuk bespreek ik een aantal politieke tactieken en strategieën die
Lenin met name in de periode 1917-1918 toepaste.

Mijn bedoeling is te laten zien hoe Lenin op diverse wijzen dankbaar gebruik
maakte van de hegeliaanse dialectiek als legitimatie-wijze van de door hem
toegepaste tactiek enlof strategie. Zowel 'tactiek' als `strategie' verwijzen naar
een methode, werkwijze, manoeuvre, kunst, zet, of plan; traditioneel was dat
meestal binnen de context van oorlogvoering. Daarbij onderscheidt zich een
tactiek van een strategie doordat deze is gericht op een tamelijk snel te bereiken
doel of resultaat, terwijl een strategie plannen op grotere schaal enlof langere
termijn betreft. Een strategie kan dus ook door middel van meerdere tactieken tot
uitvoering worden gebracht, tervvijl een tactiek het instrument voor diverse
strategieën kan vormen. Tactieken dienen veelal korte-termijndoeleinden, tenvijl
strategieën langere-termijndoelstellingen dienen.'

Vaak worden strategieën en tactieken beschouwd als componenten van
politiek-pragmatisch handelen.z De nadruk bij deze karakterisering ligt dan op:
de toepasselijkheid c.q. bruikbaarheid in politieke zin van verordeningen van
hogerhand, die betrekking hebben op praktisch handelen. Een pragmatische
analyse is dan gericht op een uiteenzetting van structuur en functie van de
strategieën en tactieken binnen de context van het politiek-pragmatisch
handelen.3

1. Vgl. Aron (1983) die de opvattingen van Clausewitz, Lenin en Carl Schmitt behandelt
inzake de tactische en strategische relaties tussen politiek en oorlog (met name pp.
43-45; 57-59; 92, 95, 198, 248, 262, 272, 318, en 347).

2. Vgl. Lenin, Vol. 34, pp. 411-412. Zie ook: Selznick (1979); Shultz en Godson (1986).
3. Politiek-pragmatisch handelen heeft te maken met de strategische relaties tussen de

theorie van de praktijk (datgene wat men anderen wil doen geloven dat men doet) en
de praktijk van de theorie (datgene wat men feitelijk doet). De doelstelling die men
zelf wenst te bereiken is niet altijd conform het resultaat volgens de theorie. De te
volgen tactieken zijn stuk voor stuk zichtbaar voor het publiek, maar hun strategische
functie - die doelstelling-gericht is - niet. Net als Machiavelli was Clausewitz een
meester in het opstellen van 'ideaaltypen' voor strategische zetten. Zie: R. Aron, Deel
II The Dialectic van zijn (1983). Het zou historisch zinvol zijn uit te zoeken op welke
wijze Lenin de denkwereld van zijn strategische voorgangers met zijn dialectische
'logica' heeft weten te versmelten. Een dergelijke taak valt echter buiten het bestek
van het onderhavige onderzoek.
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Als tactisch en strategisch belangrijke voorbeelden behandel ik in het onderha-

vige hoofdstuk eerst Lenins expliciet verwoorde opvattingen over de rol en functie
van het democratisch verkozen parlement in Rusland; daarna de wijze waarop
hij zijn handelswijze inzake de Constituerende Vergadering van vlak na de
oktober-revolutie rechtvaardigt. Naast hun intrinsieke relevantie, vormen deze
voorbeelden tevens de markeerpunten in de sociale en politieke ontwikkeling van
het post-revolutionaire Rusland. Kautsky" is van mening dat het hier markeer-
punten in de geschiedenis betreft, omdat er op die momenten twee wegen
openstonden: de weg van een socialistisch eenheidsfront of de weg van de
macht voor de bolsjewieken tegenover de andere socialisten.

In de te bespreken voorbeelden meen ik een aantal voor Lenin typerende
politieke tactieken te kunnen aangeven die tezamen onderdeel van één of ineer
specifieke strategieën uitmaken, en welke tegen de achtergrond van de in de
vorige hoofdstukken besproken voorstellingswereld kunnen worden geplaatst.

Daarnaast analyseer ik een gedachtenwisseling tussen Lenin en Balabanova,
waarin Lenin het woord `objectief' gebruikt. Ik bespreek een aantal politieke
functies van dit woord in het licht van Lenins objectieve logica van klassenver-
houdingen.

2
LENIN OVER HET PARLEMENT: TACTIEKEN VAN VERNIETIGIhaG

Billington bespreekt in zijn werk Fire in the Minds of Men. Origins of the
Revolutionary Faith (1981), in het hoofdstuk The Path to Power: Lenin, de
hectische periode rond de revolutie van 1917 in Rusland. Rusland was reeds
zeer verzwakt door vijf miljoen oorlogsslachtoffers, vijftien miljoen mensen die niet
aan de economie participeerden, een slinkende graanvoorraad en 800 procent
inflatie, toen zij werd getroffen door drie achtereenvolgende schokgolven.s

4. Kautsky's opvatting over deze markeerpunten staat in zijn artikel 'Lenin and the
Russian Revolution of 1917' (pp. 56-66), een hoofdstuk uit Social Democracy versus
Communism (p. 60). Dit boek, dat door Sydney Hook in een voorvvoord als het
politieke testament van Kautsky wordt gekarakteriseerd, bevat een selectie uit de
diverse geschriften die Kautsky tussen 1932 en 1937 in het Duits publiceerde. Het
materiaal werd geselecteerd door David Schub en vertaald door Joseph Shaplen. Het
boek voorzag in de behoefte aan een systematische uiteenzetting van Kautsky's
gedachtengoed voor een Engelstalig publiek en werd voor het eerst gepubliceerd in
1946.

5. Zie voor een uitvoeriger historische bespreking van de gebeurtenissen rond 1917,
SovjetRusland: 1917-1953, Dittrich, Z.R. 8~ Goudoever, A.P. (1985), Hoofdstuk 2: 'De
periode van de dubbele macht: februari-oktober 1917', en Hoofdstuk 3: 'De
Oktoberrevolutie'. Pipes (1994, pp. 490 e.v.) beschrijft een aantal factoren die
tezamen een aanleiding vormden voor de revoluties van 1917, en die in feite een
opeenvolging van ontwrichtende en gewelddadige gebeurtenissen waren. Eén van die
factoren werd gevormd door de val van Nicolaas II, veroorzaakt niet zozeer door haat,
alswel door verachting (ibid., p. 292). Andere factoren, die Pipes bespreekt zijn: de
fragiele economische en nationale structuur van het Russische rijk; het bankroet van
het prestige van het tsarisme in de perceptie van de bevolking; de mentaliteit van de
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Allereerst was er de revolte van de kant van de gematigde liberalen in de
Doema. Zij vermoordden Raspoetin, die het symbool vormde van de imperiële
decadentie, in december 1916.6 Ze probeerden een regentschap onder Groot-
hertog Michail op te zetten met een constitutionele regering, burgerrechten en
locale autonomie. Michail zag er echter geen heil in om de chaos die zijn broer,
tsaar Nicolaas II, had achtergelaten, op te ruimen. Hij weigerde, zodat Rusland
de facto een Republiek genoemd kon worden.

Ten tweede braken er op 8 maart 1917 onlusten uit bij demonstraties in St.
Petersburg', waarbij circa 1000 doden en gewonden vielen. Deze demonstratíes
leidden tot een omverwerping van het meer dan 300-jarige bestaan van het
tsarisme (1613-1917) in Rusland. Na de val van het tsarisme werd een
voorlopige regering ingesteld (o.l.v. vorst Lwow, later met Kerensky als premier).
In deze voorlopige regering legde Kerensky zich toe op het uitschrijven van
verkiezingen voor een constituerende vergadering (zie Browder en Kerensky,
1961). Ongeveer in dezelfde periode richtten de leden van het uitvoerend comité
van de Sovjets van St. Petersburg een onafhankelijke arbeidersbond op die in
aanhang groeide. In februari 1917 kwamen enkele radicale mensjewieken bijeen
en besloten tot heroprichting van een arbeiderssovjet (de sovjets waren reeds in
1905 in het leveri geroepen, maar moesten na de val van het autocratische
bewind van tsaar Nicolaas II een nieuw revolutionair elan ingeblazen krijgen).
Dittrich 8~ Van Goudoever (1985) schrijven: `Het idee sloeg aan bij de massa's en
bleek op steun van de socialisten-revolutionairen en bolsjewieken te kunnen
rekenen. Als `Sovjet van arbeiders- en soldatenafgevaardigden' had dit lichaam
grote politieke mogelijkheden (p. 25)...De sovjets, voor het eerst gevormd tijdens
de omwenteling van 1905 en nu dus heropgericht, waren oorspronkelijk bedoeld
als een politieke stakingsleiding. Naast de gedelegeerden van de bedrijven, in
beginsel één op de duizend arbeiders, zouden ook de soldaten vertegenwoordigd

Russische boeren; de traditie van lijfeigenschap, waardoor velen niet in staat waren
de kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen die noodzakelijk zijn voor modern
burgerschap. Zij kenden geen legale rechten, geen wetsgevoel, geen vrijheidsbesef,
en waren gewend aan willekeurige autoriteit, en zij verdedigden zichzelf daartegen,
niet door een beroep op wettelijke en morele rechten, maar door sluwheden; een
instabiel proletariaat; bij gebrek aan middelen voor de uitdrukking van de wens van
het volk, stelde de culturele élite van de intelligentsia zich op als de spreekbuis van
de `volkswíl'. Zij claimde het recht om te spreken namens een volk, waarvan niemand
wist wat het precies wilde, want er waren geen representatieve instituties; de eerste
Wereldoorlog leverde ook de nodige druk op een samenleving die al gekenmerkt werd
door gebrek aan samenwerking tussen regering en burgerij.

6. Aldus volgens Dittrich 8~ Van Goudoever (1985, p. 23). Billington (1981) noemt als
datum januari 1917. In de secundaire literatuur over Lenin en het leninisme worden
wel vaker verschillende data gegeven voor dezelfde gebeurtenissen. Dit valt
waarschijnlijk toe te schrijven aan twee verschillende tijdrekeningen die in (verhande-
lingen over) Rusland vigeren en die dan ook wel eens door elkaar worden gehaald,
alhoewel Rusland pas op 1 februari 1918 overgaat op de Gregoriaanse kalender (en
dus tot die tijd volgens de Juliaanse kalender rekent).

7. 'St. Petersburg' werd in 1914 herdoopt in 'Petrograd'. In navolging van Billington
(1981) spreek ik toch van St. Petersburg om te voorkomen dat sommige lezers
mochten gaan menen dat het om twee verschillende locaties gaat.
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zijn, en wel een op elke compagnie. Dit was een veel gunstiger verhouding dan
bij de arbeiders, maar men had alle medewerking van de krijgsmacht dan ook
hard nodig en bovendien belichaamden de soldaten de overgrote meerderheid
van het Russische volk, die op het platteland woonden' (ibid., p. 28). Zoals de
auteurs stellen, bestond de leiding van de sovjets -'het Uitvoerend Comité - uit
figuren van de radicale intelligentsia, journalisten en politici, die in feite zichzelf
hadden benoemd of zich hadden doen verkiezen en die zich in de komende
weken door coóptatie verder zouden uitbreiden' (ibid.).

Een derde schokgolf bestond uit de staatsgreep van de bolsjewieken in
oktober-november 1917. Nadat Lenin van een langdurige ballingschap in het
buitenland (Zwitserland) in april van dat jaar (dus vlak na de tweede schokgolf
van maart 1917) ih St. Petersburg terugkeerde, nam hij de leiding van de bolsje-
wieken op zich. Lenin arriveerde in de nacht van 3 op 4 april 1917 in St.
Petersburg. Daar las hij zijn april-stellingen voor. De bolsjewieken doen in juli van
dat jaar een mislukte poging tot een staatsgreep. Ze worden teruggeslagen en
Lenin duikt opnieuw onder, nu in Finland. `De bolsjewieken bleken niet in staat
om de beweging die zij opgeroepen hadden onder controle te houden en hun
tegenstanders in de regering, de sovjets en het garnizoen wisten tijdig vitale
punten af te schermen en tot een tegenaanval over te gaan. Na de straatge-
vechten, waarbij tal van slachtoffers vielen, gingen de reeds vermoeide betogers
uiteen, de matrozen dropen af naar Kronstadt en de autoriteiten begonnen een
grote actie tegen de bolsjewieken, die werden beschuldigd van heulen met de vij-
and - op grond van ondeugdelijk en deels vervalst materiaal. Een deel van hun
voormannen, onder wie Trotski, werd gearresteerd, anderen doken onder. Lenin
vluchtte naar Finland, waar hij zich tot oktober 1917 zou schuilhouden' (Dittrich
8~ Van Goudoever, 1985, p. 37).

Volgens Bíllington (1981, p. 467) droeg Lenin bij zijn terugkeer het aura van
een authentiek alternatief voor het lijden en klagen van een oorlogsmoe Rusland
met zich mee. Hij toonde zich in de zes maanden voorafgaande aan de oktober-
november revolutie een meester in de tactiek. Dat bleek wel uit het feit dat hij
zich schijnbaar vereenzelvigde met de meest utopische van alle revolutionaire
posities: de anarchistische visie van een naderend einde aan alle vormen van
autoriteit. Volgens Billington besefte Lenin maar al te goed dat in een tijd waarin
alle traditionele banden met de overheid verbroken waren, de meest extreme
positie plotseling de meest praktische blijkt te zijn voor het mobiliseren van de
massa.

Alhoewel Lenin naar het volk toe inderdaad de anarchistische visie propageer-
de van een naderend einde aan elke vorm van autoriteit (vgl. zijn boek Staat en
Revolutie (geschreven augustus-september 1917)e), was zijn houding naar de
anarchisten toe geheel anders. Hij verschilde met hen van opvatting over de

8. Lenins theorie van de staat impliceert volgens Polan (1984, pp. 129-130), dat alle
politieke functies tot één instituut worden samengesmolten, de sovjets, en dat dat
instituut geen systematische werkverdeling kent overeenkomstig de verschillende
functies. Lenins staatstheorie onderstelt een transparante en monologische staats-
vorm die uitsluitend in 'de beste van alle mogelijke werelden' kan worden gereali-
seerd. Deze staatsvorm vereist volgens Polan niet alleen een situatie waarin er geen
politieke conflicten zijn, maar ook dat alle sociaal-economische problemen zijn
opgelost.
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tactische middelen om dat doel te bereiken. Lenin schrijft: `Ons meningsverschil
met de anarchisten betreft geenszins de afschaffing van de staat als doel. Wij zijn
van mening dat het ten behoeve van dit doel noodzakelijk is, tijdelijk de
werktuigen, middelen en methoden van de staatsmacht tegen de uitbuiters te
gebruiken; zoals. een voorbijgaande dictatuur van de onderdrukte klasse
noodzakelijk is om tot opheffing der klassen te komen'. Lenin verwijst hier naar
Engels, die in zijn artikel 'Over de Autoriteit' (dat in 1874 in de Italiaanse
`Allemanacco republicano' en pas in 191311914 in `Die Neue ZeiP XXXII, I, p. 39
verscheen), kritiek uitoefent op de anarchistische eis van de afschaffing van
iedere vorm van autoriteit, geweld, regering en staat. Volgens Engels is een
dergelijke absolute afschaffing onmogelijk, omdat ze geen rekening houdt met de
sociale verhoudingen die de politieke staat van autoriteit hebben voortgebracht.
Engels schrijft: `Hebben deze heren ooit een revolutie gezien? Een revolutie is
de meest autoritaire zaak die er bestaat, een actie waarbij een deel der bevolking
- met zulke zeer autoritaire middelen als geweren, bajonetten en kanonnen - zijn
wil opdringt aan het andere deel, en de partij die gewonnen heeft haar
heerschappij moet handhaven met behulp van de angst die haar wapenen de
reactionairen inboezemen' (o.c. in Lenin, Staat en Revolutie, p. 70). Lenin stelt
dat Engels met deze uitspraak heeft aangetoond dat de anarchisten de ogen
sluiten voor het ontstaan en de ontwikkeling van de revolutie, voor haar specifie-
ke taak ten aanzien van geweld, autoriteit, regering en staat (o.c. in Lenin, ibid.,
p. 71). Zo schrijft Engels in het voorwoord van 1981 bij Marx' Burgeroorlog in
Frankrijk (o.c. in Lenin, p. 87): 'In werkelijkheid is de staat evenwel niets anders
dan een machine.ter onderdrukking van de ene klasse door de andere - in een
democratische repubiek niet minder dan in een monarchie. In het beste geval is
de staat een kwaad dat het zegevierende proletariaat in zijn strijd om de klasse-
heerschappij als erfenis toevalt. Dan zal het, evenals de Commune, gedwongen
zijn de uitwassen van het staatsapparaat zo snel mogelijk te besnijden, totdat een
in nieuwe, vrije maatschappelijke verhoudingen opgegroeide generatie de
gelegenheid krijgt zich van de hele staatsrommel te ontdoen'.

Het proletariaat zal dus de klasseheerschappij moeten aanwenden voor het
einddoel: 'de overwinning op de hele staat, en dus ook op de democratie'
(Engels, 3 januari 1894 in: Internationales aus dem `Volksstaat', o.c. in Lenin,
ibid., p. 89). Lenin legt er de nadruk op, dat Engels dus met de afschaffing van
de staat ook de afschaffing van de democratie heeft bedoeld, want de democratie
is ook een staatsvorm. Lenin concludeert uit zijn Engels-bespreking: `Ons
einddoel is de afschaffing van de staat, d.i. de afschaffing van ieder soort georga-
niseerde en systematische dwangmaatregelen; van ieder geweld tegen mensen
in het algemeen. Wij zijn niet uit op een vorm van samenleving, waarin het
principe van onderwerping der minderheid aan de meerderheid niet in acht
genomen wordt. Maar terwijl wij streven naar socialisme, zijn we er van overtuigd
dat dit tot communisme uitgroeien zal; dat zo iedere noodzakelijkheid van
geweldpleging aan mensen zal verdwijnen, zowel als iedere onderwerping van
de ene mens aan de andere... want de mensen zullen er aan wennen de meest
elementaire wetten van het samenleven na te komen, zonder dat geweld en
onderwerping toegepast worden' (Lenin, ibid., pp. 90-91). Dit einddoel moet dus
worden gerealiseerd door middel van een gewelddadige revolutionaire omwente-
ling. Kautsky heeft, in zijn boek Terrorisme en Communisme (1919), opgemerkt
dat het doel niet alle middelen heiligt, maar slechts die, waarmee het overeen-
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stemt. 'Een middel, dat strijdig is met het doel, wordt door het doel niet geheiligd.
Evenmin als men het leven moet verdedigen door op te offeren, wat er inhoud
en doel aan geeft, mag men zijn principes trachten te verwezenlijken door ze prijs
te geven. De goede bedoeling mag degenen verontschuldigen, die verkeerde
middelen aanwenden, deze middelen blijven toch verwerpelijk. En dit te meer,
naarmate de schade, die zij veroorzaken, groter is' (p. 207). Met deze kritiek nam
Kautsky stellingname tegen de terreur van de bolsjewieken: het hogere doel (het
communisme) heiligt het middel (de revolutie), dat in handen der machthebbers
(de partij der bolsjewieken), door het infame doel (de terreur), waarvoor het wordt
gebruikt, slecht wordt.

Overigens moet de anarchistische slogan 'een naderend einde aan elke vorm
van autoriteit' met de nodige reserve worden opgevat: een groot aantal van
Lenins opmerkingen in Staat en Revolutie vestigen ín vergelijking met de rest van
zijn geschriften uit dezelfde periode de indruk van een utopische bespiegeling van
een post-revolutionair tijdperk. Dit, in weerwil van het feit dat Lenin schrijft: 'Wij
zijn geen utopisten. Wij geven ons niet af inet 'dagdromen' over een onverwijld
opheffen van alle bestuursfuncties, van alle ondergeschiktheid. Zulke anarchisti-
sche fantasieën berusten op een onjuiste opvatting van de taak der proletarische
dictatuur en hebben met het marxisme niets gemeen' (Staat en Revolutie, p. 56).
Maar even later schrijft hij: `Ons naastbijliggend doel is de hele volkshuishouding,
onder controle en onder leiding van het gewapende proletariaat, te organiseren
naar het voorbeeld van de posterijen, en wel zo, dat geen enkele ambtenaar
meer salaris krijgt dan een `arbeidersloon'. Dat is de staat en de economische
grondslag die wij nodig hebben. Dat zal de opheffing van het parlementarisme en
het behoud van vertegenwoordigende instellingen ons schenken en dat zal de
arbeidende klassen bevrijden van de prostituering dezer instellingen door de
bourgeoisie' (ibid., p. 58).

Is het geen utopische bespiegeling niet te dromen van opheffing van onderge-
schiktheid, maar wel de hele volkshuishouding naar het voorbeeld der posterijen
te organiseren, waarbij iedere ambtenaar niet meer verdient dan een 'arbeiders-
loon'? En hoe meent Lenin de opheffing van het parlementarisme (op de
grondslag van het algemeen kiesrecht) te kunnen verenigen met het behoud van
vertegenwoordigende instellingen? Hoe verdedigt Lenin, dat op deze wijze de
staat geleidelijk zal 'afsterven' (behalve dan door een beroep op de Anti-Duhring-
notie van `het afsterven van de staat' (F. Engels) waardoor tenslotte 'het hele volk
kan deelnemen aan het uitoefenen van toezicht en controle' (Lenin, o.c. p. 86))
en dat op deze wijze alle maatschappelijke functies voortdurend eenvoudiger
worden omdat ze in routine overgaan? (zie ibid., p. 57). Lenins naïviteit met
betrekking tot het vraagstuk van de maatschappelijke administratie wordt
versterkt door andere lacunes in zijn argumentatie. Zo geeft hij zich er geen
rekenschap van dat een dictatuur in het bestendigen van zijn heerschappij
gemakkelijk zijn toevlucht zal nemen tot methoden van terreur. Hij verklaart ook
niet hoe de lokale sovjets zouden moeten samenwerken met de centrale
sovjetorganen na de revolutie. Hij geeft voorts geen redengevende argumenten
voor de veronderstelling dat de fusie van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
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machten in de nieuwe socialistische staat rechtvaardiger en efficiënter zal zijn
dan de gescheiden machten onder de burgerlijke democratie.9

Of de anarchistische slogan ook van toepassing was op Lenins eigen politieke
handelingen en acties, moet worden betwijfeld, getuige zijn opmerking dat `...onze
partij, evenals iedere andere partij, streeft naar de politieke heerschappij voor
zichzelf. Ons doel is de dictatuur van het revolutionaire proletariaat' (Lenin, 1917,
p. 27 in: Over Compromissen).

Bovendien was de door de bolsjewieken ontketende revolutie van oktober-
november 1917'o niet zozeer gericht tegen het tsarisme - dat was immers reeds
begin 1917 omvergeworpen tijdens de tweede schokgolf (zie hierboven) - alswel
tegen de voorlopige regering van Kerensky. Lenin stelt namelijk dat de revolutie
geru'ineerd is, tenzij de Kerensky-regering door het proletariaat en de soldaten
omvergeworpen wordt. Volgens Lenins is het een absoluut imperatief dat een
genadeloze en beslissende strijd wordt gevoerd om de Kerensky-regering omver
te werpen (Lenin, CW, Vol. 25, p. 145).

Kennelijk was het Lenin er om te doen zijn eigen bolsjewistische partij aan de
macht te brengen, met zichzelf als haar onbetwiste leider. Dat was zijn
uiteindelijke politiek-strategische doel.

Van welke tactieken maakte Lenin daarbij gebruik?
Volgens Lenin bestaat `[d]e taak van een waartijk revolutionaire partij niet in

verkondigingen dat het afzien van ieder soort compromis onmogelijk is, maar het
komt erop aan bij alle compromissen, inzoverre die onvermijdelijk zijn, trouw te
blijven aan zijn principes, zijn klasse, en revolutionaire opdracht, zijn taak de
revolutie voor te bereiden en de massa op te voeden voor de overwinning in de
revolutie' (in: Over Compromissen, 1917, p. 26)."

Lenin behandelt vervolgens de vraag of een aanhanger van de proletarische
revolutie met kapitalisten of inet de klasse van kapitalisten compromissen mag
aangaan. Hij antwoordt dan op de volgende wijze:

9. Russell (1951, pp. 105-107) stelt de vraag of het systeem dat de bolsjewieken als hun
doel beschouwen ook zal worden gerealiseerd door middel van de methoden die zij
hanteren? Russell beantwoordt deze vraag negatief omdat de methoden van geweld
en onderdrukking door een minderheid juist leiden tot het vernietigen van de motieven
(van mensenliefde, gelijkheid etc.) die de drijfkracht van het doel vormen. De prijs die
moet worden betaald om het doel te bereiken via de bolsjewistische methoden is te
hoog; en zelfs als die prijs zou worden betaald, zou het resultaat niet zijn wat de
bolsjewieken als hun doel beschouwen.

10. De meest adequate uitdrukking zou hier moeten zijn: 'de oktober-november 1917
revolutie' om daarmee aan te geven dat de bolsjewistische hausse die in St. Peters-
burg vanaf circa 25 oktober van dat jaar heerste, zich in de daarop volgende dagen
verplaatste naar o.a. Moskou (waar op 1 november het Kremlin werd gebombardeerd
en door de bolsjewistische troepen bestormd, waarna de verdedigers zich overgaven),
maar ook naar het platteland en omringende gebieden zoals de Oekraïne en Georgië.

11. Opgenomen in de brochure Brieven over Tactiek, waarvan de eerste brief in 1917
door de bolsjewistische uitgeverij Priboi werd uitgegeven; er waren twee herdrukken
noodzakelijk. De eerst uitgave verscheen in april, latere uitgaven verschenen in de
periode 1917-1920. De brochure waarnaar ik verwijs moet ergens in deze periode
geschreven zijn. De Nederlandse uitgave werd verzorgd door Progress, Moskou,
1971.
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...het op zulk een algemene manier stellen van het probleem getuigt of van
de grootst mogelijke politieke onervarenheid en van een geringe politieke
bewustheid bij degene die de vraag stelt, of van diens bedrieglijke opzet,
door middel van spitsvondigheden de rechtvaardiging van roof, plundering
en iedere willekeurige kapitalistische gewelddaad te bemantelen.

Een negatieve beantwoording van deze algemene vraag zou dan ook
klaarblijkelijke onzin betekenen. Natuurlijk kan een aanhanger van de
proletarische ~revolutie compromissen of overeenkomsten met kapitalisten
sluiten. Het hangt er helemaal van af om wat voor een overeenkomst het
gaat en onder welke omstandigheden ze wordt aangegaan. Daarin en alleen
daarin kan en moet men het verschil zoeken tussen een overeenkomst, die
vanuit het standpunt van de proletarische revolutie gerechtvaardigd is, en
een (vanuit hetzelfde standpunt) verraderlijke overeenkomst. (Over
Compromissen, 1917, p. 34)

Het antwoord op de vraag of een aanhanger van de proletarische revolutie een
compromis of overeenkomst met de kapitalisten of klasse van kapitalisten mag
sluiten is volgens Lenin afhankelijk van de aard van die overeenkomst en de
specifieke omstandigheden waaronder deze wordt gesloten. Daarmee weten we
echter nog maar erg weinig, want Lenin is zeer spaarzaam met het geven van
specifieke criteria die vastleggen welke soort overeenkomst wel en welke soort
niet aangegaan moet worden, en onder welke soort omstandigheden wel en
onder welke omstandigheden niet een compromis moet worden gesloten. In zijn
artikelen over deze kwestie komen echter wel voortdurend opmerkingen voor
zoals de volgende:

...dit compromis was absoluut noodzakelijk, want door de krachtsverhou-
dingen was het voor ons voor bepaalde tijd uitgesloten een massale revo-
lutionaire strijd te voeren, en voor de langdurige voorbereiding hiervan was
het noodzakelijk ook binnen een dergelijke 'stal' [Lenin bedoelt in deze
context de Doema, P.A.S.] werkzaam te kunnen zijn. En de geschiedenis
heeft aangetoond dat de bolsjewieken volledig gelijk hadden het probleem
op een dergelijke manier te stellen. (ibid., p. 27)

Wanneer hij het over het parlement heeft, schrijft hij het volgende:
Het parlement is een produkt van de historische ontwikkeling dat wij niet uit
het leven kunnen doen verdwijnen, zolang wij niet sterk genoeg zijn om het
burgerlijke parlement uiteen te jagen. (1920, p. 37)

En aan Kameraad Bordiga schrijft Lenin:
Men moet weten op welke manier men een parlement kan vernietigen [mijn
onderstreping, P.A.S.]. Als u dit kunt doen door een gewapende opstand in
alle landen, dan is dat heel goed. U weet, dat wij in Rusland niet alleen in
theorie, maar ook in de praktijk onze wil hebben getoond het burgerlijk
parlement te vernietigen. Maar u hebt uit het oog verloren dat dit onmogelijk
is zonder een voldoende langdurige voorbereiding en dat het in de meeste
landen nog niet mogelijk is om met een slag het parlement te vernietigen.
(1920, p. 38) [mijn onderstreping, P.A.S.]

Maar wanneer het parlement niet met geweld uiteengejaagd kan worden, omdat
de organisatie die dat moet doen nog niet sterk genoeg is, hoe moet het
parlement dan vernietigd worden?

Lenin schrijft:
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Wij zien ons gedwongen strijd te voeren binnen het parlement om het
parlement te vernietigen (p. 38) (...) Alleen als lid van het burgerlijk parle-
ment kan men, uitgaande van de gegeven historische omstandigheden,
strijden tegen de burgerlijke maatschappij en het parlementarisme. (1920, p.
37)

En in een brief aan de Oostenrijkse communisten, schrijft Lenin:

Zotang wij nog niet de kracht bezitten om het burgerfijk parlement uiteen te
jagen, moeten we er van binnenuit tegen optreden. Zolang er nog een
aanzienlijk aantal werkende mensen - niet alleen proletariërs, maar ook
halfproletariërs en kleine boeren - vertrouwen stellen in de burgerlijke-demo-
cratische middelen van bedrog door de bourgeoisie tegenover de arbeiders
moeten wij dit bedrog ontmaskeren, en wel juist vanaf de tribune, die door
de minder ontwikkelde lagen van de arbeiders en in het bijzonder van de
niet-proletarische werkende massa's als het meest toonaangevend en
gezaghebbend wordt beschouwd. (ibid., p. 43)

Zolang de partij nog niet de macht heeft, `...zijn wij verplicht, aan de verkiezingen
deel te nemen om te agiteren onder alle werkende mensen, niet alleen onder de
proletariërs' (ibid.). Ook hier staat de dialectische verhouding tussen langere
termijn-strategie en korte termijn-tactiek centraal. Wanneer de tactiek van
massale strijd op korte termijn uitgesloten is, moet men opteren voor een
langduriger voorbéreiding en zo lang samenwerken met het bestaande regime;
echter, nooit zonder het grotere strategische doel uit het oog te verliezen.

Uit deze citaten blijkt dat Lenin het parlement benut als tactisch middel met de
bedoeling:
(1) het parlement van binnen uit te vernietigen, door
(2) onder alle werkende massa's te agiteren, d.w.z.
(3) het bedrog te ontmaskeren dat het parlement `de wil van het volk tot
uitdrukking breng[t], maar in feite het bedrog van de rijken tegenover het volk
verhult...' (ibid., p. 44). Lenin licht deze opvatting alsvolgt toe:

In alle kapitalistische landen bestaan er minder ontwikkelde elementen in de
arbeidersklasse, die ervan overtuigd zijn dat het parlement de werkelijke
vertegenwoordiger is van het volk, en die niet zien dat daar onzuivere
middelen worden aangewend (...) hiertegen moet men door middel van het
werk in het parlement strijden en men moet de massa's aan de hand van
feiten de waarheid tonen. (ibid., pp. 38-39)

Het zitting nemen in het parlement heeft behalve als middel om het parlement
van binnen uit te vernietigen en als agitatíe-tribune nog een andere functie. In
een redevoering over het parlementarisme op het tweede congres van de
communistische ínternationale op 2 augustus 1920, opponeert Lenin tegen
Kameraad Bordiga, die meende dat er te veel tijd verloren ging door deel te
nemen aan de parlementaire strijd. Hij wilde de strijd verleggen naar een ander
gebied, dat van de Sovjets. Lenin antwoordt hem door te zeggen dat men de
Sovjets niet kunstmatig kan vormen, maar dat zij een proletarische macht moet
worden. Hiermee wijst Lenin op het feit dat de Sovjets niet zonder de steun van
de werkende massa's gevormd kunnen worden. Omdat de boeren en arbeiders
hun stem hadden gegeven aan het parlement als instrument ter behartiging van
hun belangen, moest hun door middel van agitatie eerst de ogen geopend
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worden, het bedrog van het parlement moest eerst ontmaskerd worden. En dit
kon het meest efficiënt bereikt worden door aan het parlement deel te nemen.
Lenin antwoordt aan Bordiga:

Kameraad Bordiga en degenen die zijn standpunt innemen, moeten de
massa's de waarheid zeggen. Duitsland is er het beste voorbeeld van dat
een communistische fractie in het parlement mogelijk is, en daarom zou u
openlijk tegen de massa's moeten zeggen: wij zijn te zwak om een partij met
een sterke organisatie op te richten. Dat is de waarheid die men zou moeten
zeggen. Maar als u uw zwakte tegenover de massa's zou erkennen, dan
zouden zij niet uw voorstanders, maar uw tegenstanders worden, en
voorstanders van het parlementarisme. (ibid., p. 40)

Het aarzelen van Bordiga om aan de parlementaire strijd deel te nemen, wordt
door Lenin uitgelegd als een teken van eigen onvermogen van Bordiga c.s.: dat
zij te zwak zijn om een hecht georganiseerde partij te vormen. Dat zou de boeren
en arbeiders kunnen afschrikken om aan zo'n zwak georganiseerde partij hun
steun te verlenen. Volgens Lenin moeten de arbeiders en boeren worden
`...voorbereid op de vorming van een werkelijk gedisciplineerde partij, die alle
leden dwingt zich aan haar discipline te onderwerpen...' (ibid., p. 41). Slechts een
dergelijke gedisciplineerde partij is sterk genoeg haar eigen afgevaardigden in het
parlement zitting te laten nemen.

Een vierde tactisch punt, waar het Lenin om ging, is dus door middel van
deelname aan het parlement het vertrouwen en de stem van de werkende
massa's aan het parlement te onttrekken.

Deze tactieken kunnen we met recht middelen van een origineel leninistische
strategie noemen. De manier waarop Lenin de steun van de werkende massa's
aan het parlement meent te kunnen onttrekken, legt hij zelf reeds in 1907 uit in
een partij-tribunaal waanroor hij moest verschijnen. Het Centraal Comité had hem
ervan beschuldigd dat hij in zijn aanval op de mensjewieken te ver was gegaan:
hij had de mensjewieken ervan beschuldigd met de kadetten te hebben
samengewerkt ten einde een eigen afgevaardigde in de Doema te krijgen. Lenin
rechtvaardigt zijn standpunt als volgt:

The wording [i.e. Lenins aantijging aan het adres van de mensjewieken,
P.A.S.] is calculated to evoke in the reader hatred, aversion and contempt
for people wFro commit such deeds [i.e. namelijk het handjeklappen van de
mensjewieken met de kadetten, zoals Lenin meende dat het geval was,
P.A.S.]. Such wording is calculated not to convince, but to break up the
ranks of the opponent; not to correct the mistake of the opponent, but to
destroy him, to wipe his organization off the face of the earth. This wording
is indeed of such a nature as to evoke the worst thoughts, the worst
suspicions about the opponent, and indeed, as contrasted with the wording
that convinces and corrects, it 'carries confusion into the ranks of the
proletariat'. (CW, Vol. 12, pp. 424-425)

Zowel voor wat betreft de situatie met de Doema in 1907 als voor wat betreft het
parlement in 1917 kan men zeggen dat het er Lenin om gaat verwarring te
stichten in de beweging van de werkende massa's die het parlementaire instituut
in kwestie steunen. Er moet een scheuring teweeggebracht worden in het
instituut parlement: omdat het de plicht van de revolutionaire sociaal-democraat
is om, wanneer de scheuring heeft plaatsgehad, de steun van de massa aan het
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leiderschap van de zich afsplitsende sectie te ontworstelen en zich die steun toe
te eigenen (ibid., p. 425).12

Nu kan men de vraag stellen hoe Lenin deze tactiek rechtvaardigt tegenover
de boeren en arbeiders. Zij kunnen immers zonder veel inspanning tot de
conclusie komen dat Lenin hen manipuleert, dat zij slechts politieke instrumenten
zijn waarover de partij naar eigen goeddunken kan beschikken. Een markant
voorbeeld van de manier waarop Lenin met deze delicate kwestie omgaat, vinden
we in zijn bespreking van de lotgevallen van de Constituerende Vergadering van
1917-1918. In de volgende paragraaf analyseer ik Lenins bespreking terzake.

3
LENIN OVER DE CONSTITUERENDE VERGADERING: HET TACTISCHE BEGINSEL VAN HET

TROJAANSE PAARD

In deze paragraaf behandel ik de historische lotgevallen van de Constituerende
Vergadering (C.V.) - ook wel de Grondwetgevende Vergadering genoemd. Lenin
steunde zowel de verkiezingen voor de C.V. op 25 november 1917 - waarbij de
bolsjewieken slechts circa 23'~o van de stemmen haalden - alsook het uiteenjagen
van de eerste bijeenkomst van de C.V. op 6 januari 1918 (volgens de Juliaanse
kalender). Hiermee kwam een einde aan de geschiedenis van de Russische
parlementaire democratie.13

Het gaat mij terzake vooral om de wijze waarop Lenin zowel de verkiezingen
voor de C.V. alsook het uiteenjagen van de eerste bijeenkomst van de
Vergadering tracht te legitimeren.

In een redevoering over het parlementarisme op 2 augustus 1920 - bijna drie
jaar na de oktober-revolutie van 1917 - verwijt Lenin Kameraad Bordiga o.a. dat
deze vergeet `...dat wij, om in Rusland het burgerlijk parlement te vernietigen,
eerst een Constituerende Vergadering moesten vormen zelfs na onze over-
winning. Wij hebben de periode van de burgerlijke democratie meegemaakt. Wij
hebben deze snel doorlopen gedurende de tijd dat wij propaganda moesten
voeren voor de verkiezingen voor de Constituerende Vergadering' (Brieven over
Tactiek, 1920, p. 39).

Met andere woorden, wil men een politiek lichaam, zoals het parlement,
vernietigen, dan moet men dat van binnen uit dat politiek lichaam doen. Ik zal
deze manoeuvre de tactiek van het Trojaanse Paard noemen. Voor de
buitenstaander lijkt het op het eerste gezicht alsof Lenin van harte instemt met
de beginselen en procedures van het democratisch parlementarisme. Maar in
feite gaat het hem kennelijk om de vernietiging van dat politieke lichaam. Laten
we hier nagaan hoe Lenin zijn tactiek toepast.

12. Medvedev (1981, pp. 221-224) geeft een uitvoerige uiteenzetting van de tactische
zetten van Lenin in de revolutionaire omstandigheden van 1917.

13. De bladzijde waarnaar wordt verwezen is opgenomen in de brochure met de titel
Brieven over Tactiek. De stukken waar het om gaat, stammen uit de periode 1917-
1920. Ook bij de andere citaten in het Nederlands verwijst het cijfer naar deze
brochure, tenzij anders aangegeven.
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In december 1917 schrijft Lenin een stuk in de Prawda (no. 207) met als titel
Over de Opening van de Constituerende Vergadering. In dit stuk komt een
passage voor die ik hier citeer: `...er hebben geruchten gecirculeerd dat de
Constituerende Vergadering, zoals deze nu is geconstitueerd, helemaal niet
bijeen zou worden geroepen. De raad van Volkscommissarissen (waarvan Lenin
vanaf 25 oktober (7 november) 1917 voorzitter was, P.A.S.) acht het noodzakelijk
om te verklaren dat dit absoluut valse geruchten zijn, opzettelijk en kwaadwillig
verspreid door de vijanden van de Sovjets van Boeren-, Arbeiders- en Soldaten-
afgevaardigden' (Lenin, Vol. 26, p. 367).

Hier bestrijdt Lenin het gerucht als zou de C.V. niet bijeengeroepen worden
(door vertraging bij het uitschrijven van de.verkiezingen). De C.V. moest ook
bijeengeroepen worden. Immers, enerzijds zou het bijeenroepen van een C.V. in
het kader van de revolutionaire ontwikkelingen als het stadíum van een bourgeois
revolutie gekenschetst kunnen worden waarop de socialistische revolutie volgens
de marxistische leer onvermijdelijk zou volgen; anderzijds hoopte Lenin door het
uitschrijven van de verkiezingen een meerderheid van stemmen te halen. Lenin
steunde daarom ook de verkiezingen voor de C.V. Maar toen bleek dat de
verkiezingsuitslag desastreus uitpakte voor de bolsjewieken - zij verkregen
slechts 23 procent van de stemmen, terwijl de meerderheid van stemmen naar
de andere socialisten gingen - werd ze door Lenin als een uitgedroogde huid
afgeworpen."

De vraag kan hier worden gesteld waarom de Constituerende Vergadering
uberhaupt op 5 ja~uari.1918 bijeenkwam, om vervolgens op 6 januari 'smorgens
vroeg uiteengejaagd te worden. Waarom had Lenin de vergadering niet gewoon
uitgesteld? Volgens Payne (1987, pp. 440-441) heeft Lenin hier een calculatie-
fout gemaakt. Lenin bekende zelfs aan Trotsky dat hij een fout had gemaakt en
dat het beter zou zijn geweest dat de Constituerende Vergadering was uitgesteld.
Maar volgens Lenin bleek zijn handelswijze uiteindelijk toch maar het beste te zijn
geweest. Het uiteenjagen van de Constituerende Vergadering door de Sovjetre-
gering was volgens Lenin een openlijke en volledige liquidatie van de formele
democratie in de naam van de revolutionaire dictatuur.

Intussen had Lenin al wel een (poging tot een) rechtvaardiging van zijn
handelswijze opgesteld in de vorm van een 19-tal thesen over de C.V. die in
december 1917 in de Prawda (no. 213) verschenen. Wat hij daarin schrijft valt
mijns inziens goed te begrijpen tegen de achtergrond van het algemene logisch-
semiotische 'model' dat ik in het vorige hoofdstuk heb uiteengezet. Ik zal de
centrale gedeelten uit die thesen naar voren halen en daarna kort bespreken.

De eerste these luidt als volgt (opgenomen in Vol. 36, Engelse editie)15:
The demand for the convocation of a Constituant Assembly was a perfectly
legitimate part of the programme of revolutionary Social-Democracy, because

14. Zie voor een uitvoerige bespreking van de details o.a. Keep (1967, pp. 153-163),
Besangon (1981, p. 249), Volkogonov (1994, p. 173). Radkey (1950) wijdt een hele
studie aan de verkiezingen voor de Constituerende Vergadering en concludeert dat
het om een geldige verkiezing ging in de zin dat de meerderheid van het electoraat
haar stemrecht vrijelijk en naar beste weten kon uitoefenen.

15. De Engelse citaten komen uit het verzamelde werk van Lenin (`Collected Works'),
dat in de periode 1960-1970 voor het grootste deel is uitgegeven.
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in a bourgeois republic the C.A. represents the highest form of democracy
and because, in setting up a Pre-parliament, the imperialist republic headed
by Kerensky was preparing to rig the elections and violate democracy in a
number of ways.

Wat hier gezegd wordt kan in een hegeliaans-dialectische ontwikkelingsketen (of
spiraal) geplaatst worden; enerzijds vormt de C.V. de hoogste vorm van
democratie in een bourgeois republiek; anderzijds wordt zelfs op dat niveau nog
gesjoemeld met die democratie door lieden zoals Kerensky. Dit te laten zien aan
de arbeiders en boeren was reden genoeg voor Lenin om een C.V. bijeen te
roepen. Deze interpretatie sluit goed aan bij de volgende these:

2. While demanding the convocation of a C.A., revolutionary Social-Demo-
cracy has ever since the beginning of the Revolution of 1917 repeatedly
emphasized that a republic of Soviets is a higher form of democracy than the
usual bourgeois republic with a C.A. (ibid.)

Een republiek van Sovjets is een hogere vorm van democratie (met een hogere
waarde van de í-parameter op de dimensie 9M -~,M van het ontologisch
continuum, corresponderend met de voorstellingswereld of het semiotisch
continuum in hoofdstuk 8) dan de C.V. in een bourgeois-republiek. In these 3
stelt Lenin:

3. For the transition from the bourgeois to the socialist system, for the
dictatorship of the proletariat, the Republic of Soviets (of Workers', Soldiers'
and Peasants' Deputies) is not only a higher type of democratic institution
(as compared with the usual bourgeois republic crowned by a C.A.), but it is
the only form capable of securing the most painless transition to socialism.
(ibid., mijn onderstreping, P.A.S.)

De sovjetrepubliek is volgens deze these de enige vorm die in staat is om de
meest pijnloze overgang naar het socialisme mogelijk te maken. Dit zou kunnen
impliceren dat Lenin hier pleit voor zelfbestuur van arbeiders, soldaten en boeren.
Echter, we moeten niet vergeten dat Lenin nog in oktober van datzelfde jaar,
1917, schreef:

All the experience of both revolutions, that of 1905 and that of 1917, and all
the decisions of the Bolshevik Party, all its political declarations for many
years, may be reduced to the concept that the Soviet of Workers' and
Soldiers' Deputies is a reality only as an organ of insurrection, as an organ
of revolutionary power. Apart from this, the Soviets are a meaningless
plaything that can only produce apathy, indifference and disillusion among
the masses, who are legitimately disgusted at the endless repetition of
resolutions and protest. (...) ... a refusal on the part of the Bolsheviks to
transform the Soviets into organs of insurrection would be a betrayal both of
the peasants and of the cause of the world socialist revolution. (Lenin, CW,
Vol. 26, p. 143)

Behalve als tactische oproep tot actie, manifesteert deze uitlating van Lenin mede
zijn onverschilligheid jegens massa- organisaties, een onverschilligheid die hij ook
aan de dag legde ten opzichte van de formeel geregistreerde verkiezingsuit-
slagen voor de Constituerende Vergadering. Service (1991, p. 228) merkt op dat
Lenin in zijn Staat en Revolutie slechts zes keer naar de sovjets verwijst,
voornamelijk om het slechte functioneren van de Mensjewieken en de Socialis-
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ten-Revolutionairen daarin te demonstreren. Ook geeft Lenin geen enkel uitge-
werkt plan voor een toekomstige alliantie tussen boeren en arbeiders in een
institutioneel framewerk voor een regering. Lenin ontwikkelde geen ideeën over
een meerpartijenstelsel. Hij toont zelfs een fundamentele onverschilligheid jegens
de sovjets.

Beide revoluties, alle beslissingen van de bolsjewistische partij, al haar
politieke declaraties gedurende vele jaren, dat alles kan worden teruggebracht tot
de stelling dat de sovjets alleen meetellen als instrumenten voor oproer. En de
sovjets tellen ook slechts in die rol mee. Deze passage uit oktober 1917 is alleen
dan niet in strijd met these 3 boven, wanneer we ervan uit kunnen gaan dat het
Lenin in de twee, maanden na oktober gelukt is de sovjets tot 'organen van
revolutionaire opstand' om te vormen. Als (we aannemen dat) dat zo is, dan lijkt
het toch ietwat wrang wanneer Lenin in these 3 stelt dat de sovjets de enige
vorm zijn welke in staat zijn om de meest pijnloze (sic!) overgang naar het
socialisme te verzekeren. Dat het Lenin zijns inziens gelukt is de sovjets om te
vormen, blijkt uit de volgende passage - these 7 en 8:

7. The October Revolution is passing through successive stages of deve-
lopment before our eyes, winning power for the Soviets and wresting political
rule from the bourgeoisie and transferring it to the proletariat and poor
peasantry.
8. It began with the victory of October 25-26 in the capital when the Second
All-Russian Congress of Soviets of Workers' and Soldiers' Deputies, the
vanguard of the proletarians and of the most politically active section of the
peasants, gave a majority to the Bolshevik Party and put it in power. (Vol.
26, p. 380)16

Uit dit citaat blijkt dat het tweede congres van sovjets in oktober 1917 - in
tegenstelling tot de C.V. waarin de bolsjewieken bij de verkiezingen slechts 168
(-23'~0) van de 703 zetels kregen - de meerderheid aan de bolsjewistische partij
gaven en haar aan de macht brachten (Volkogonov, 1994, p. 173). Volgens Lenin
was het bovendien zo, dat als gevolg van de oktober-revolutie, het volk nu wel
besefte dat de C.V. een politieke dood zou zijn beschoren:

...the entire people are now fully aware that the C.A., if it parted ways with
Soviet power, would inevitably be doomed to political extinction...Only now
are the broad sections of the people actually receiving a chance fully and
openly to observe the policy of revolutionary struggle for peace and to study
its results. At the time of the elections to the C.A. the mass of the people had
no such chance. It is clear that the discrepancy between the composition of
the elected C.A. and the acfual will of the people on the question of
terminating the war is invevitable from this point of view too. (these 14 en 15,
mijn onderstreping, P.A.S.)"

16. Voor de feitelijke gebeurtenissen tijdens het Tweede AI-Russische Congres van
Sovjets van Arbeiders- en Sotdatenafgevaardigden te St. Petersburg, zie: Dittrich en
Van Goudoever, 1985, pp. 50-54.

17. Filosofisch is 'the actual will of the people' wellicht een misleidende vertaling. 'Actual'
kan namelijk ook 'feitelijk' betekenen, en kan dan de suggestie wekken van een
empirische denotatie. Die was er echter niet, omdat de Constituerende Vergadering -
en daarmee het.algemeen kiesrecht - door de bolsjewieken uiteengejaagd was.
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Lenin meent kennelijk dat het gehele volk vóór de revolutie niet de kans heeft
gehad het beleid van een revolutionaire strijd voor vrede te obsenreren. Daardoor
konden ze ook geen uiting geven aan hun werkelijke wi1.18 Dat was volgens
Lenin eveneens het geval bij de verkiezingen voor de C.V.

Er bestond bijgevolg een discrepantie tussen de samenstelling van de gekozen
C.V. en de `werkelijke volkswil' ten aanzien van de vraag of de oorlog moest
worden beëindigd of niet. De enige mogelijkheid om deze discrepantie tussen de
C.V. en de `werkelijke volkswil' tot een oplossing te brengen, zouden herver-
kiezingen moeten zijn. Dat wil zeggen:

... for the people to exercise as broadly and as rapidly as possible the right
to elect the members of the C.A. anew, and for the C.A. to accept the law
of the Central Executive Committee on these new elections, to proclaim that
it unreservedly recognizes Soviet Power, the Soviet revolution, and its
policies on the question of peace, the land and workers' control, and to
resolutely join the camp of the Cadet-Kaledin counter-revolution. (these 18)
(ibid.)

Zoals uit deze passage blijkt, pleit Lenin hier voor een herníeuwde verkiezing
voor de C.V. waarbij de C.V. echter volledig onder de controle van het Centraal
Uitvoerend Comité en de sovjets zou moeten komen te staan en daardoor juist
haar kenmerk van democratisch lichaam zou verliezen. In these 19 waarschuwt
Lenin:

Unless these conditions are fulfilled, the crisis in connection with the C.A.
can be settled only in a revolutionary way, by Soviet power adopting the
most energetic, speedy, firm and determined revolutionary measures against
the Cadet-Kaledin counter-revolution, no matter behind what slogans and
institutions (even particularly in the C.A.) this counter-revolution may hide.
Any attempt to tie the hands of Soviet power in this struggle would be
tantamount to aiding counter-revolution. (ibid.)

Lenin stelt de zaken dus alsvolgt: óf de C.V. onderwerpt zich aan de volledige
controle van het Centraal Uitvoerend Comité en de sovjets, bf de crisis met
betrekking tot de C.V. zal worden opgelost op een strenge, resolute revolutionaire
manier. Er is geen derde weg.

De vraag kan hier worden gesteld waarom volgens Lenin een níeuwe verkie-
zing van de C.V. niet kan volstaan. Via een dergelijke verkiezing zouden de
ontwikkelingen van de oktober-revolutie immers verdisconteerd kunnen worden
om de `werkelijke belangen' van de betrokken mensen tot uitdrukking te laten
komen. Met een nieuwe verkiezing zouden de kiezers hun eigen mening te
kennen kunnen geven, tegen de achtergrond van de oktober-revolutie, over de
vraag of het Centraal Comité een hogere vorm van regeren is of niet. Lenin is
echter een volstrekt andere mening toegedaan:

Naturally, the interests of this revolution stand higher than the formal rights
of the Constituant Assembly, even if those formal rights were not undermined

18. Vgl. Conor Cruise O'Brien in The New York Review of Books, 26 sept. 1985: 'Virtue
and Terror'. O'Brien gaat onder meer in op de pretentie van Lenin te spreken in naam
van de 'General Will'.
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by the absence in the law on the Constituant Assembly of a provision
recognising the right of the people to recall their deputees and hold new
elections at any moment. [mijn onderstreping, P.A.S.]
Every direct or indirect attempts to consider the question of the Constituant
Assembly from a formal, legal point of view, within the framework of ordinary
bourgeois democracy and disregarding the class struggle and civil war,
would be a betrayal of the proletarian cause, and the adoption of the
bourgeois standpoint. The revolutionary Social-Democrats are duty bound to
warn all and sundry against this error, into which a few Boishevik leaders,
who have been unable to appreciate the significance of the October uprising
and the tasks of the dictatorship of the proletariat, have strayed. (these 16
en 17, Vol. 26, pp. 282-283)

Van belang in deze passage is onder meer, dat Lenin de rechten van de C.V. als
formele rechten betitelt, waarboven de belangen van de revolutie zouden staan.
Vervolgens stelt hij het formele gezichtspunt parallel aan het `kader van de
gewone burgerlijke democratie', waartoe in zijn opvatting het `legale gezichtspunt'
behoort. Hij stelt het `formele' gezichtspunt tegenover het 'revolutionaire'
gezichtspunt en meent kennelijk dat deze twee elkaar uitsluiten. Tegen de
achtergrond van het algemeen-semiotische `model' dat in hoofdstuk 7 en 8 werd
ontwikkeld, kan Lenins voorstelling als volgt worden ingevuld: `Strijd van de
inhoud met de vorm en omgekeerd. Het afwerpen van de vorm, het omvormen
van de inhoud', hetgeen volgens Lenin een voorbeeld is van een `overgang van
elke bepaling, kwaliteit, eigenheid, zijde, eigenschap in elke andere (in zijn
tegende~l?)'. In bovengenoemde passage vinden we in politiek geïmplemen-
teerde vorm een belangrijk semiotisch principe terug: de C.V. is een formele
instantie die een element van overgang is en als zodanig moet worden doorge-
maakt, maar die voorbijgestreefd moet worden naar een hogere vorm van autori-
teit (inhoud).

Zelfs wanneer de formele rechten van de C.V. - binnen het raam van de
`bourgeois' democratie - niet zouden worden ondermijnd door de afwezigheid in
de wet op de C.V. van een bepaling die het recht van de kiezers op herroeping
van hun afgevaardigde en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen zou
garanderen, zijn de belangen van de revolutie toch van hogere orde dan de
formele rechten van de C.V.

Lenin waarschuwt zelfs dat iedere (in)directe poging om de kwestie van de
C.V. vanuit een formeel, legaal gezichtspunt te beschouwen - binnen het kader
van de bourgeois democratie - en met veronachtzaming van de klassenstrijd en
burgeroorlog, verraad betekent aan de proletarische zaak en eo ipso neerkomt
op het innemen van een bourgeois standpunt. Gezien het feit dat Lenin geen
meerderheid verkreeg in de verkiezingen voor de C.V., zou kunnen worden
afgeleíd dat veel proletariërs verraad pleegden aan de proletarische zaak. Maar
Lenin zou deze gevolgtrekking onmiddellijk gepareerd hebben door te stellen dat
de C.V. geen uitdrukking was van de werkelijke belangen van de proletariërs. In
de 19 thesen komt 7 maal de uitdrukking the will of the people en the interests
of the working class voor. Ook in andere artikelen over de C.V. komen deze
uitdrukkingen herhaaldelijk voor: bijvoorbeeld in zijn artikel `Speech on the
Dissolution of the Constituant Assembly', (Vol. 26, pp. 439-441).

Lenins opvatting roept de vraag op hoe kan worden beslist wie nu de `ware'
behartiger is van de belangen van de werkende klasse en van de revolutie,
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wanneer de belangen van de revolutie toch hoger staan dan de formele rechten
van de Constituerende Vergadering. Die vraag wordt des te prangender, wanneer
men beseft dat het algemeen kiesrecht voor de C.V. het best beschikbare forum
was voor de behartiging van de belangen van de werkende massa. Lenins anti-
parlementaire houding zou verstrekkende repercussies hebben voor de
belangenbehartiging van alle groeperingen in de Russische samenleving. Deze
repercussies bespreekt Kautsky in het opstel 'Lenin and the Russian Revolution
of 191T, geschreven tussen 1932 en 1937.19 Kautsky vraagt zich daarin onder
andere af wat er met Rusland gebeurd zou zijn als Lenin de Constituerende
Vergadering niet~ had geëlimineerd. Alle moeite en energie die nu in de
burgeroorlog werd gestoken, had dan ten goede kunnen komen aan de sociale
transformatie. De bevolking zou de grootst mogelijke mate van vrijheid van
drukpers, van vergadering, van organisatie en van vertegenwoordiging hebben
gekend. Onder dergelijke omstandigheden zou de massa zich hebben kunnen
ontwikkelen in economisch en intellectueel opzicht. Deze nobele ontwikkelingen
werden een halt toegeroepen op de dag dat Lenin een einde maakte aan de
parlementaire democratie in Rusland.

In het bovenstaande werd uiteengezet dat Lenins aanvankelijke ondersteuning
van de verkiezingen voor een C.V. bedoeld was om uiteindelijk de steun van de
werkende klasse voor zich te winnen. Toen echter die steun uitbleef, werd de
C.V. reeds bij de eerste vergadering uiteengejaagd. Lenin rechtvaardigt zijn
handelswijze door míddel van een dialectische redeneerwijze. De C.V. als
hoogste stadium van een bourgeois democratie vormde slechts de overgang naar
een hogere vorm van politieke organisatie: de sovjets. Lenins dialectische
redeneerwijze 'verzoent' de prima facie tegenspraak tussen zijn ondersteuning
voor de verkiezing voor de Constituerende Vergadering en zíjn uiteindelijke
eliminatie van het democratisch instituut zelf. Lenin past de betekenis van de
argumenten pro de C.V. aan vanuit een klassegezichtspunt (vgl. Brunner, 1982).
Vanuit dat gezicht'spunt dicteren dezelfde argumenten vervolgens de revolutionai-
re opheffing van de C.V. Vandaar dat Lenin kan zeggen:

Those who point out that we are now 'dissolving' the C.A. although at one
time we defended it are not displaying a grain of sense, but are merely
uttering pompous and meaningless phrases. (Vol. 26, p. 439)

Kautsky was één van degenen die vonden dat Lenín hiermee de democratie om
hals geholpen had. Hij deed in 1918 de brochure De dictatuur van het proletariaat
verschijnen. Daarin wijst Kautsky op de tegenstrijdigheid bij de beide socialisti-
sche richtingen (de bolsjewieken en de niet-bolsjewieken) tussen twee in de
grond verschillende methoden: de democratische en de dictatoriale methode. En
hij verwijt Lenin dat deze zich uitsluitend van de dictatoriale methode bedient. Het
verwijt van Kautsky komt globaal op het volgende neer. Van tweeën één: bf Lenin
richt zich tegen de democratie, maar dan moet hij de verkiezingen voor de C.V.
ook niet steunen; bf hij is vbbr de democratie, maar dan mag hij de C.V. niet op
dictatoriale wijze ondermijnen. Lenin polemiseert in zijn boek De Proletarische

19. Dit opstel maakt deel uit van het boek Social Democracy versus Communism (New
York, 1946). Zie noot 4 van dit hoofdstuk.
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Revolutie en de Renegaat Kautsky (1918) tegen de opvattingen van Kautsky. In
het hoofdstuk 10 geef ik een uiteenzetting van deze polemiek.

In de volgende paragraaf wordt een analyse gegeven van Lenins frequente
gebruik van het woord `objectief'. Lenin gebruikt het woord met name in debatten
waarin hij beweert, dat de opponent een `bourgeois' standpunt heeft ingenomen.
Omdat de analyse van Lenins gebruik van het woord `objectief' ons informatie
kan verschaffen over zijn (tactische) omgang met oppositie, kan de hieronder
volgende paragraaf dienen als een prolegomenon tot hoofdstuk 10, dat in
extenso over deze thematiek handelt.

4
LENIN'S GEBRUIK VAN HET WOORD `OBJECTIEF': DE GEDACHTENWISSELING TUSSEN

LENIN EN BALABANOVA

De Italiaanse socialiste Angelica Balabanova werkte in de periode 1917-1921
nauw samen met Lenin. Haar ervaringen van deze periode heeft zij gepubliceerd
in o.a. twee boeken: Impressions of Lenin (1964) en My life as a Rebel (1968).

In het eerst genoemde werk (p. 7) haalt zij een discussie aan die zij voerde
met Lenin. Schapiro (1967, p. 9) verwijst naar deze discussie en ik zal hem hier
citeren omdat hij, zonder verder op de discussie in te gaan, een belangrijke
conclusie aan de discussie verbindt. Het citaat verloopt als volgt:

She [i.e. Balabanova, P.A.S.] once asked Lenin why he called 'socialists,
who have dedicated all their lives to the cause of the exploited, traitors'. She
received the reply that while he did not intend to suggest dishonesry, treason
was `objectively the result of their conduct. When Balabanova retorted that,
for the ordinary worker, `traitor' means what it says and the finer distinctions
remain incomprehensible, Lenin shrugged his shoulders and walked away.
The whole history of bolshevism is mirrored in this incident. (Schapiro, 1967,
p. 9, mijn onderstreping, P.A.S.)

Behoudens de laatste zin, is dit citaat tevens opgenomen in The New York
Review of Books, 24 sept., 1981, onder de titel: Scaffolding of Lies. The Rise of
the Gulag: Intellectual Origins of Leninism. Het stuk behelst een bespreking van
het reeds eerder ter sprake gekomen boek van Besan~on (1981). De zeer goed
gekozen term `scaffolding' verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar een passage
in Wat te Doen? (Lenin, 1902), waarin Lenin schrijft dat een collectieve
organisator (bijv. de krant 'Iskra') `...kan worden vergeleken met een steiger, die
om een in aanbouw zijnd gebouw wordt opgetrokken; het laat de omtrekken van
het gebouw zien, vergemakkelijkt de verbinding tussen de afzonderlijke
bouwvakarbeiders, helpt hen, het werk te verdelen en de algemene resultaten te
overzien, die door de georganiseerde arbeid zijn bereikt'. En Lenin voegt eraan
toe: `...thans kan men zich bij ons zelfs niet de mogelijkheid voorstellen om
zonder steiger het voor ons noodzakelijke bouwwerk op te trekken' (ibid., p. 187).
Lenin meent dus, dat het gezien de omstandigheden waarin Rusland in 1902
verkeert, niet mogelijk is een revolutionaire organisatie op te bouwen zonder
`steiger' of, zoals Lenin op p. 185 opmerkt, zonder zichtbaar koord waaraan de
metselaars kunnen zien hoe zij de stenen moeten leggen. Met deze steiger en
dit koord bedoelt Lenin kennelijk de krant die zowel collectief propagandist,
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collectief agitator alsook collectief organisator moet zijn. Er moet een ideologisch
netwerk zijn dat de materiële organisatie kan ondersteunen, vormen, opbouwen
en versterken. Schapiro wijst met de titel `scaffolding of lies' waarschijnlijk op het
gevaar dat ontstaat, wanneer een dergelijk ideologisch netwerk politiek gaat
functioneren als een `straightjacket', een ideologisch-inert procrustusbed, met
behulp waanran de werkelijkheid op de maat wordt gesneden die door de poli-
tieke ideologie is voorgeschreven.

In de boven geciteerde passage is het woord `objectief' het sleutelwoord. In
deze paragraaf ga ik in op een aantal relevante functies die het gebruik van het
woord `objectief' in het bovengenoemde debat kenmerken.

Wanneer we de uitspraken van Lenin en Balabanova behandelen als ketens
van argumenten in een strijdgesprek, waarbij Lenin en Balabanova respectievelijk
de rol van proponent en opponent innemen, dan kunnen we de ketens van
argumenten door middel van twee kolommen naast elkaar weergeven. De
uitspraken van de opponent O schrijven we in de linker kolom, die van de propo-
nent P in de rechter kolom. Het teken T1 staat voor de uitgangsthese van de
proponent. De opponent heeft de mogelijkheid of het recht, T1 in twijfel te
trekken, hetgeen we als volgt uitdrukken: aT1. De proponent kan vervolgens
zijnlhaar uitspraak trachten te verdedigen tegen mogelijke gevolgen van de
`aanval' aT1, en wel door een tegenaanval te lanceren, of door een poging de
bezwaren bij O inzake T1 weg te nemen; dit laatste drukken we zo uit: pT1. Na
deze globale inleiding, kunnen we de boven geciteerde discussie in de genoemde
kolommen reconstrueren:

O(pponent): Balabanova P(roponent): Lenin

Tl: `socialisten die hun hele leven
hebben gewijd aan de zaak van de
onderdrukten zijn verraders'

aTl: `waarom?'

a2T1: `hoe definieert u `verrader'?'

pTl: `omdat verraad objectief het
resultaat is van hun gedrag'

U: (schudt zijn schouders en loopt
weg)

De discussie is niet afgerond, maar door het weglopen van Lenin geëindigd.

In deze gedachtenwisseling hebben we te maken van een situatie waarin O P
uitdaagt met betrekking to T1. Er is dus in elementaire zin sprake van een
discussie. In de argumentatietheorie spreken we gewoonlijk af dat P de discussie
verliest, indien hijlzij niet in staat is een formulering (precisering of specificering)
van de these te geven die voor rationele discussie toegankelijk is, en die



218
empirisch onderbouwd kan worden, of wanneer de proponent een zodanige
herformulering kiest dat de opponent kan aantonen dat, uitgaande van deze
herformulering, de these T1 onwaar is. In deze paragraaf gebruik ik de
argumentatietheoretische aanpak op twee manieren: 1. als een middel tot
systematische reconstructie van de woordenstrijd tussen Balabanova en Lenin
als discussiedeelnemers; 2. als een instrument om, met behulp van een klein
aantal elementaire hedendaagse aannemelijke regels voor redelijke discussies
(die ten grondslag liggen aan systemen van formele3 dialectiek, vgl. Barth en
Krabbe, 1978, p. 313) na te gaan, voor zover mogelijk, welke rechten en
verplichtingen de deelnemers aan de discussie feitelijk hebben, en welke wel en
niet worden opgevolgd. Uiteraard is het niet de bedoeling het strijdgesprek in
kwestie te confronteren met een analyse-aanpak met een niveau van `technical
sophistication' waarvan al bij voorbaat vaststaat dat het in de context van
toepassing aan het doel voorbij schiet. Met andere woorden, bij de analyse van
het strijdgesprek in kwestie zullen alleen die regels van discussie ter sprake
komen, die als elementair beschouwd kunnen worden voor iedere zakelijke
discussie en a fortiori voor discussies met min of ineer verstrekkende politieke
consequenties. Van de meer verfijnde regels valt te hopen dat ze in de naaste
toekomst algemeen expliciet aanvaard worden - velen gebruiken ze reeds
impliciet - teneinde een discussie-bevorderend en probleem-oplossend denk- en
spreekklimaat in gang te zetten.

Gegeven deze conventie voor het voeren van zakelijke discussies, valt
gemakkelijk in te zien dat Lenin in de rol van P de discussie verliest. Omdat: 1.
hij in Ti een formulering kiest die moeilijk empirisch is hard te maken; immers,
het is vooralsnog onduidelijk of Lenin, alle, sommige, een bepaalde groep, 'the
one-and-only', de wezenlijke, enz. bedoelt; 2. hij in pT1 een formulering kiest die
niet voor rationele discussie vatbaar is, omdat niet valt in te zien hoe Lenin in de
rol van P, een intersubjectief overeen te komen introductieregel voor het woord
`objectief' kan geven. Voorts is het zo, dat Lenin een fundamentele regel van
discussie-voeren schendt, als gevolg van zet (U). Deze regel - geformuleerd als
elementaire regel van aannemelijke systemen van formele3 dialectiek (zie: Barth
en Krabbe, 1978, p. 313) luidt alsvolgt:

Als een partij N een taalhandeling uitvoert die niet behoort tot de aan N door
de regels van dit systeem van formele 3 dialectiek toegestane taalhandelin-
gen, of als N een niet-toegestane niet-verbale daad verricht die de kansen
van de andere partij om de discussie te winnen vermindert, dan mag de
andere partij M, zich, als deze partij dat wil, terugtrekken uit de discussie
zonder de discussie te verliezen. (regel FD E5)
...dan heeft partij N alle rechten in de discussie verloren en N's gedrag moet
irrationeel met betrekking tot de huidige dialectische situatie worden
genoemd. (regel FD E5 super)

In de discussie tussen Lenin en Balabanova creëert Lenin, door fysiek de
discussie te verlaten, een situatie waarin Balabanova (1) het recht heeft zich uit
de discussie terug te trekken zonder de discussie te verliezen (o.g.v. regel FD
E5); (2) het gedrag van Lenin als irrationeel kan beschouwen met betrekking tot
de discussie in kwestie (o.g.v. FD E5 super). Bovendien is het zo, dat Lenin, door
pT1 te poneren, aan de opponent de mogelijkheid ontneemt om de houdbaarheid
van P's laatste uitspraak in dat stadium (namelijk: pT1) op alle mogelijke
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manieren te toetsen (vgl. regel FD T1, in: Barth en Krabbe, 1982, p. 324). Want,
door gebruik te maken van het woord `objectief' immuniseert Lenin zijn uitspraak
Ti tegen mogelijk weerleggende tegenvoorbeelden. Deze immuniseringsstrategie
omvat twee onderling verband houdende kenmerken: (1) de proponent levert
geen empirische criteria die ten behoeve van O indiceren wanneer wel en
wanneer niet van 'verraad' of 'verrader' gesproken mag worden; (2) de uitspraak
pTi is niet toetsbaar in die zin dat gevallen waarin de bewering geldig is on-
derscheiden kunnen worden van de gevallen waarin dat niet zo is: dat vele
socialisten hun hele leven hebben gewijd aan het lot van de onderdrukten en
nooit tekenen van verraad hebben getoond, is hier in deze voorstellingswereld
kennelijk niet belangrijk. Waar het om gaat is dat ze `objectief verraders zijn, of
beter gezegd, dat hun gedrag 'objectief' tot verraad leidt.

Volgens Crawshay-Williams (1957, p. 30 e.v.) zijn zinnen van het type
'delheVeen A is objectief B', onbepaald ('indeterminate'). Hiermee wordt bedoeld
dat er geen enkele mogelijkheid is om uit te maken, in welke context wel en in
welke context niet gezegd kan worden, dat `verraad' het `objectieve' resultaat is
van het soort gedrag waarvan in T1 sprake is. Elke poging om een context aan
te wijzen, waarin de uitspraak T1 niet correct zou zijn, kan op grond van pT1 als
irrelevant van de hand worden gedaan. De immunisering doet zijn intrede met de
zet pT1 en wordt door de laakbare handeling U alleen nog maar verergerd,
omdat de opponent daardoor elke mogelijkheid wordt ontnomen verdere kritische
vragen te stellen.20

Uitspraken van het type pT1 zijn gevaarlijk omdat er een onuitgesproken
autoriteitsaanspraak zit ingebakken. Immers, omdat menselijke individuen (in
casu: socialisten) meestal niet alle mogelijke consequenties van hun eigen
gedrag kunnen overzien, plaatst een uitspraak van het type pT1 ieder menselijk
individu (a foriiorr. iedere socialist) in de rol van verdachte. Er zijn hier geen
empirische criteria voorhanden die de toepassing van etiketten zoals `verrader'
vastleggen. M.a.w., er is geen verschil meer tussen datgene wat mensen hebben
gedaan en datgene waarvoor ze verantwoordetijk worden gehouden.21

Dat wil zeggen, de code sluit geen gedrag uit van de verzameling klasse-
vijandelijke gedragingen. Zoals Lenin zelf heeft opgemerkt:

We must `stick the convict's badge' on anyone and everyone who tries to
undermine Marxism, even if we don't go on to examine his case. That's how
every sound revolutionary should react. ('Immediate Tasks of the Soviet Go-
vernmenf, in: Lenin, Vol. 27, p. 245, 1970)

20. Het zou dan ook een post hoc ergo propterhoc zijn te menen dat P geen empirische
criteria levert door of op grond van de laakbare handeling U. Handeling U vindt plaats
nadatde immuniserende zet pT1 reeds is gedaan en betekent dus niet dat door U de
immunisering in werking treedt. In het vervolg van deze paragraaf tracht ik aan te
tonen dat er een verband is tussen Lenins gebruik van het woord `objectief' en het
niet leveren van empirische criteria enerzijds èn een onuitgesproken autoriteitsaan-
spraak anderzijds.

21. KoFakowski (1978, p. 508) stelt hetzelfde vast en merkt vervolgens op: 'People may
be executed for expressing views that may 'objectively serve the interests of the bour-
geoisie'. This means that the government can put to death anyone it chooses; there
is no such thing as law; it is not that the criminal code is severe, but that it has no
existence except in name' (ibid.). Vgl. de uitdrukking 'gelegaliseerde willekeur' in 10.8.
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Het is de partij die uitmaakt wie (Lenins interpretatie van) de leer van het
dialectisch materialisme ondermijnt en dus `the convict's badge' verdient. In
laatste instantie is het de autoriteit van Lenin zelf, die de toepassing bepaalt van
het woord 'objectief'. Hij hoeft ook geen empirische criteria of een hande-
lingstheorie te leveren, want het is inherent aan zijn positie van autoriteit om te
bepalen wanneer iemand wel of niet `objectief' een verrader is.

Twee belangrijke ethische consequenties die o.g.v. Lenins gebruik van het
woord `objectief' kunnen worden getrokken, zijn:

(1) In principe valt ieder denkbaar menselijk gedrag onder `de objectieve logica
van klassenrelaties...' (Lenin, op.cit. in: Besan~on, 1981, p. 194). In een brief aan
Inesse Armand (17 januari 1915) antwoordt Lenin inzake een door Armand
geschreven concept over `het recht op vrije liefde' als volgt: 'Het gaat niet om wat
je hier objectief inee 'bedoelt'. Maar het gaat om de objectieve logica van de
klassenverhoudingen op het stuk van de liefde'. Objectiviteit heeft in deze
opvatting niets van doen met `bedoelingen', want dat zijn slechts de preoccupa-
ties van Jan, Piet of Klaas. Het gaat om `de objectieve logica van de klassenver-
houdingen'.

Nog een voorbeeld: in een tweede resolutie voor het 10de congres van de
Sovjets in maart 1921, proclameerde Lenin dat alleen de Communistische partij
in staat is om de eenheid, de opvoeding en de organisatie van de werkende
massa te garanderen en dat oppositie alleen maar had geleid tot het aanmoedi-
gen van de vijanden van de revolutie.

Hij stelt bijvoorbeeld in een lezing met als titel 'The Task of the Youth Leagu-
es': 'The entire purpose of training, educating and teaching the youth of today
should be to imbue them with communist ethics' (in: Vol. 31, p. 291). Waaruit
bestaat die communistische moraal? Lenin schrijft het volgende: `We say that our
morality is entirely subordinated to the interests of the proletariat's class struggle.
Our morality stems from the interests of the class struggle of the proletariat (ibid.,
p. 291)... We say: morality is what serves to destroy the old exploiting society and
to unite all the working people around the proletariat, which is building up a new,
a communist society (ibid., p. 293)... When people tell us about morality, we say:
to a communist all morality lies in this united discipline and conscious mass
struggle against the exploiters (ibid., p. 294) ... Communist morality is based on
the struggle for the consolidation and completion of communism. That is also the
basis of communist training, education and teaching. That is the reply to the
question of how communism should be learnt' (ibid., p. 295; gepubliceerd in de
Prawda, 1920).

(2) Een onderscheid tussen moraliteit, privé-belangen en klasse-belangen wordt
door Lenin niet onderkend:

We recognize nothing private. Our morality is entirely subordinated to the
interests of the class struggle of the proletariat... We do not believe in eternal
morality. (Lenin, vol. 31, pp. 292-2)

Omdat de klassenstrijd onder leiding van de partij valt, kunnen morele vragen ook
niet aan individuele personen worden overgelaten, maar moeten ze worden
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behandeld onder de leidende kracht van de partij overeenkomstig de `objectieve
logica van de klassenverhoudingen'.

Jan, Piet of Klaas, die met de beste bedoelingen een gedrag manifesteren
waarvan het resultaat door de partij als onwenselijk wordt beschouwd, kunnen
`the convict's badge' opgespeld krijgen (zie de citaten op de twee voorafgaande
pagina's).

Lenin geeft geen handelingstheorie waaruit een onderscheid zou kunnen
worden afgeleid tussen gebeurtenissen of handelingen die tot verraad leiden en
die welke dat niet doen. Ook bestaat er bij Lenin geen onderscheid tussen
opzettelijk en onopzettelijk verraad. Het gaat om wat vanuit het gezichtspunt van
de objectieve logica van klassenverhoudingen door Lenin als verraad wordt
beschouwd.

Tegen de achtergrond van de hier besproken kenmerken - zoals: immunise-
ring; onbepaaldheid van context; autoriteitsaanspraak; mískenning van individuele
moraal - inzake het gebruik dat Lenin maakt van de begrippen `objectief' en
'verrader', heb ik.getracht de constatering van Schapiro te adstrueren, dat de
hele geschiedenis van het bolsjewisme in dit incident weerspiegeld wordt. Lenins
tactieken en strategieën met betrekking tot het parlement en de constituerende
vergadering - in dit hoofdstuk besproken - kunnen eveneens als voorbeelden van
de uitwerking van `de objectieve logica van klassenverhoudingen' worden
beschouwd.

De tactiek van `de objectieve logica van klassenverhoudingen' houdt kort
gezegd in, dat in elke bespreking of discussie vanlover menselijk gedrag `een
contrast van klassentypen' moet worden aangegeven en wel vanuit `het
proletarische standpunt', dat door Lenin geïdentificeerd wordt met `de objectieve
logica van klassenverhoudingen' (de tussen " aangehaalde uitdrukkingen staan
in de brief die Lenin op 24 januari 1915 aan Inessa Armand schreef).

5
LENINS TESTAMENT: OVER DE UITWERKINGEN VAN ZIJN POLITIEK

Tegen de achtergrond van de hierboven besproken politieke tactieken en
strategieën die Lenin hanteerde, rijst de vraag hoe Lenin aan het einde van zijn
leven terugkeek op zijn politieke loopbaan. Hoe beoordeelde hijzelf het politieke
systeem waarvoor hij verantwoordelijkheid droeg?

Lenin werd zich tegen het einde van zijn leven bewust van het paradoxale
karakter van het mede door hemzelf geschapen systeem: de hermetica van het
immobiele politieke stelsel versus de noodzaak van ontwikkeling en emancipatie
van de maatschappij. Zo zien we Lenin, terugblikkend op zijn politieke loopbaan
en gekluisterd aan zijn ziekbed, wanhopig opmerken: 'Wij hebben ons staatsap-
paraat in wezen overgeërfd van het oude regime' (Lenin, 26 september 1922).
Ook in andere geschriften uit die laatste periode van zijn leven, die tezamen wel
zijn politieke testament worden genoemd22, vinden we uitingen van bezorgdheid

22. Lenins laatste opmerkingen over zijn collega's zijn te kort en onsystematisch om als
een politiek testament in strikte zin te kunnen worden opgevat. Veeleer vormen zijn
laatste brieven, notities en artikelen als geheel het materiaal dat de titel van een
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en wanhoop inzake de door hem waargenomen problemen rond de strijd om de
macht in de partij en de sociale problemen in het land.

Wat het eerstgenoemde thema betreft, schrijft hij bijvoorbeeld over Stalin:

Kameraad Stalin, die secretaris-generaal is geworden, verenigde in zijn
handen een onbegrensde [mijn onderstreping, P.A.S.] macht, en ik ben er
niet zeker van dat hij deze macht altijd met de nodige omzichtigheid zal
weten te gebruiken. (Lenin, 24 december 1922).

En in een aanvullende brief schrijft hij:

Stalin is te grof, en deze tekortkoming die duldbaar kan zijn in onze
onderlinge omgang, in een milieu van communisten, wordt ontoelaatbaar in
de hoedanigheid van secretaris-generaal. Daarom stel ik de kameraden voor
om na te denken over een manier om Stalin over te plaatsen en op zijn post
een ander te benoemen, die in alle opzichten met Stalin overeenkomt,
behalve op een punt, dat van overwegend belang is, namelijk dat hij
verdraagzamer, loyaler, beleefder en meer voorkomend is voor zijn kame-
raden, minder wispelturig, etc. (ibid.)

Maar Lenin maakt meteen daarop volgend duidelijk wat zijn beweegredenen zijn
voor deze overweging:

Dit alles zou misschien een onbenullige kleinigheid kunnen schijnen, maar
ik geloof dat het met het oog op het voorkomen van een scheuring en met
het oog op hetgeen ik hierboven reeds geschreven heb over de onderlinge
verhouding tussen Stalin en Trotsky, zeker geen kleinigheid is, of anders een
kleinigheid die weleens een beslissende betekenis kan krijgen. (ibid.)

Lenins zorg gaat dus uit naar het bewaren en bestendigen van de eenheid in de
partij, hetgeen ook blijkt uit de volgende opmerking:

De uitbreiding van het aantal leden van het Centraal Comité tot 50 of zelfs
tot 100 personen zal volgens mij een tweeledig of zelfs drieledig doel dienen:
hoe groter het aantal leden van het Centraal Comité, des te meer mensen
in het werk van het Centraal Comité ingewijd worden en des te kleiner het
scheuringsgevaar als gevolg van een of andere onbezonnenheid. Als men
veel arbeiders betrekt in het Centraal Comité, zal dit de arbeiders helpen
verbeteringen aan te brengen in ons apparaat dat nog van geen kanten
deugt. (Lenin, 26 dec., 1922) [mijn onderstreping, P.A.S.]

Het gaat Lenin dus met name om het bezweren van het scheuringsgevaar en het
bestendigen van de partij-eenheid.

Ook met betrekking tot het tweede thema, de sociale problemen, uit hij zijn
bezorgdheid. Met name met betrekking tot de invasie onder leiding van Stalin en
Dzerzjinski, die later hoofd van de geheime politie zou worden, in Georgië. Naar
aanleiding van de wreedheden van Stalin en Dzerzjinski schrijft Lenin:

...is het wel mogelijk deze volkscommissariaten volledig af te bakenen?; en
een tweede vraag: hebben wij wel met voldoende zorg maatregelen geno-
men om de nationale minderheden metterdaad tegen deze zuivere Russi-
sche dwingelanden te beschermen? Volgens mij hebben wij deze maatre-

politiek testament zou kunnen rechtvaardigen. (Vgl. Pomper, 1990, hoofdstuk 37).
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gelen niet genomen, alhoewel dat zeker mogelijk en noodzakelijk was. Ik
geloof dat Stalin hier een fatale rol heeft gespeeld door zijn gehaastheid, zijn
bureaucratische allures en door zijn haatgevoelens tegen het beruchte
`sociaal-nationalisme'. Haat-gevoelens spelen trouwens in de politiek over
het algemeen de meest verderfelijke rol. (Lenin, 30 dec. 1922)

De hele onderneming van Stalin en Dzerzjinski was volgens Lenin '...in de grond
onjuist en voortijdig' (ibid.).

Lenins opmerkingen komen over als wanhopige kreten. Zijn waarschuwingen
hadden overigens weinig effect. Er was immers, mede door toedoen van Lenin
zelf, geen enkele parlementaire controle op de politieke machtsuitoefening van
personen zoals Stalin en Dzerzjinski. Het partij-apparaat, voor de eenheid
waarvan Lenin tot zijn laatste snik bleef ijveren, stelt geen enkele restrictie aan
het politieke handelen van de Ieider.23 Schapiro's opmerking, dat Lenin's
toewijding aan zijn ideologie vlak voor zijn dood leek te wankelen (Schapiro,
NYR, 1981), moet mijns inziens dan ook alsvolgt worden begrepen: Lenin's
bezorgdheid en wanhoop, voorzover aanwezig in zijn laatste geschriften, hadden
primair betrekking op de effecten van zijn ideologische doctrine en niet op die
ideologie zelf.24 Vermoedelijk mede door zijn ziekte, werd hij gedwongen de
nodige distantie in te nemen van waaruit het mogelijk werd de partij nog eens kri-
tisch door te lichten. Lenin veroordeelt de acties van Stalin en Dzerzjinski in
Georgië, maar trekt niet de consequentie door naar de structuur van het partij-
model waardoor die acties gelegitimeerd werden. Lenin pleit wel voor meer
mensen in het Centraal-Comité, maar de vraag is of dat iets kan veranderen aan
de structuur van dé hiërarchisch opgezette partij, waar de secretaris-generaal een
positie aan de top vervuld.

De laatste brief die Lenin dicteerde luidt alsvolgt:

To Comrades Mdivani and Makharadze. Copies for Trotsky and Kamenev.
Esteemed Comrades!
I am heart and soul behind you in this matter [i.e. om de verantwoordelijk-
heden van Stalin als volkscommissaris van Georgië over te dragen aan
Trotsky, P.A.S.]. Ordjonikidze's brutalities and the connivance of Stalin and
Dzerzhinsky have outraged me. On your behalf I am now preparing notes
and a speech. With esteem: Lenin. (6 maart 1923)

23. Toen Stalin opklom in de partij-hiërarchie had Lenin aanvankelijk nog een grote
achting voor hem. Vgl. Ulam ( 1966, p. 720).

24. Zie: Malia, 1994, pp. 182-183; Volkogonow, 1994, hoofdstuk 7; Service, 1995, p. 291
en hoofdstuk 9. Volkogonow ( 1994), die zijn boek baseert op een studie van de tot
voor kort geheime archieven van de Russische communistische partij, schrijft: 'There
is no hint in any of the vast array of archival material to suggest that he was troubled
by his conscience about any of the long list of destructive measures he took. Lenin
was not personally vain, but he genuinely identified himself with the idea in which he
believed. Because his delusions to some extent reflected universal values of social
justice, he succeeded in converting them into a programme for millions of people, and
imposing it by force' (p. 473). ` None of us - the present author included - could begin
to imagine that the father of domestic Russian terrorism, merciless and totalitarian,
was Lenin ( ibid., p. 363). Service ( 1995, p. 323) stelt: 'The danger posed by the
Lenins is not that they are simply power-crazed. It is that they combine a thirst for
power with an ideological intolerance that casts down all in their path'.
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Lenins secretaresse meldde aan Trotsky: `Vladimir Ilyich is preparing a bomb for
Stalin at the Congress'. Op 9 maart kreeg Lenin een derde aanval die hem het
spreken onmogelijk maakte, zijn rechter lichaamszijde volledig verlamde en zijn
linker zijde gedeeltelijk. Het maakte zijn voornemen om met Stalin af te rekenen,
onmogelijk. Lenin stierf op 21 januari 1924.

Aan het begin van zijn boek, The State and Revolution, schrijft Lenin het
volgende:

During the lifetimes of great revolutionaries, the oppressive classes con-
stantly hounded them and received their teaching with the most savage
hostility, the most furious hatred, the most unscrupulous campaign of lies
and slander. After their deaths attempts are made to convert them into
harmless icons, as it were to canonize them, and surround their names with
a certain halo for the consolation of the oppressed classes with the object of
duping them, while at the same time emasculating and blunting the real
essence of their revolutionary teachings, reducing them to vulgarity' (1918,
p. 5).

Deze passage getuigt van een vooruitziende blik voor wat betreft het noodlot dat
hemzelf postuum, zou treffen en wel in dubbele zin: de Lenin-idolatrie en de
opvolging door Stalin.

Uit de studie van Tumarkin (1983, pp. 208 e.v.) blijkt dat Lenin dit noodlot in
feite over zichzelf heeft uitgeroepen. Hij vestigde een regime dat in sterke mate
afhankelijk is van de autoriteit van de leider. Bij zijn dood waren er geen erkende
voorzorgsmaatregelen getroffen ten aanzien van een opvolging door een andere
leider. Dit probleem werd na Lenins dood opgelost door te bezweren dat Lenins
geest en doctrine altijd zouden blijven voortbestaan en Sovjet-Rusland zouden
blijven leiden: Lenin is dood maar het leninisme leeft! Het opvolgingsprobleem
werd aldus vertaald in de vraag wie de ware interpreet van het leninisme was en
de claim op het leiderschap kon laten gelden. Met hun vermeende devotie aan
Lenin en zijn gedachtengoed rechtvaardigden de betwisters van de leiderschaps-
rol hun mandaat om te heersen. Vandaar dat de opvolgingskwestie hand in hand
ging met een Lenin-cultus in optima forma.

6
SAMENVATTING

In dit hoofdstuk bespreek ik een aantal voorbeelden van Lenins politieke
tactieken en stratégieën, met name in de periode 1917-1918.

(1) Lenin's tactiek van het Trojaanse paardin het parlement: d.w.z. zolang de
bolsjewistische organisatie o.l.v. Lenin nog niet sterk genoeg is om de
politieke macht te grijpen op een directe manier, moet die organisatie deel
gaan nemen aan de politieke lichamen van de bestaande macht (in casu:
het parlement). Daarbij heeft hij het streven om door middel van agitatie
verwarring te stichten in dat politieke lichaam en onder de aanhangers van
dat politieke lichaam, vervolgens de steun van die aanhangers aan dat
politieke lichaam te onttrekken en zo het betreffende politieke lichaam van
binnenuitte vernietigen. Het parlement wordt door Lenin beschouwd als een
arena voor de klassenstrijd.
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(2) Lenins tactiek van de legitimatie in termen van de dialectische ontwikke-
lingsleer inzake de gebeurtenissen rond de Constituerende Vergadering
(1917-1918). Met behulp van deze tactiek kon Lenin achteraf volkomen
inzichtelijk maken waarom hij zowel de verkiezingen als het bijeenroepen
van de Constituerende Vergadering steunt en toejuicht (zijn april-thesen),
en korte tijd later de eerste bijeenkomst van deze vergadering uiteen liet
jagen (op 6 januari 1918). Lenin slaagt erin om m.b.v. deze tactiek niet
alleen (a) een volslagen tegenstrijdig lijkende politiek consistent voor te
stellen, maar ook (b) te verklaren dat deze politieke zet, de ware, werkelijke
wil van het arbeidersvolk beter tot uitdrukking brengt, en voorts (c) te
verklaren dat een ieder die de kwestie van de Constituerende Vergadering
vanuit een formeel, legaal gezichtspunt beschouwt, verraadpleegt aan de
proletarische zaak. In dit verband polemiseert Lenin tegen Kautsky en
noemt hem ~een sycofant en renegaat van het proletariaat (zie hoofdstuk
10).

(3) Lenins tactiek van `de objectieve logica van de klassenverhoudingen' inzake
het beoordelen van het gedrag van mensen. In de discussie met Balabano-
va over de stelling van Lenin, dat socialisten die hun hele leven aan de zorg
voor de onderdrukten hebben gewijd, verraders zijn, maakt Lenin zijn
verdediging tegen de zakelijke kritiek van Balabanova gebruik van de term
`objectief'. Dit gebruik stelt hem in staat zijn stelling tegen verdere kritiek en
weerleggende tegenvoorbeelden te immuniseren. Vanuit een elementaire
hedendaagse argumentatietheoretische regel is het mogelijk in te zien, wat
er discussie-technisch precies fout gaat in het debat. Lenins frequent
gebruik van het woord `objectief' kan worden verklaard tegen de achter-
grond van wat hij noemt 'de objectieve logica van klassenverhoudingen'.
Hiermee bedoelt hij dat menselijk gedrag niet op `goede intenties' moet
worden beoordeeld, maar op de vraag of dat gedrag in dienst staat van de
revolutionaire zaak. Hiermee congrueert zijn opvatting dat er geen privé-
moraal bestaat, maar dat de proletarische moraal volledig in dienst staat
van de belangen van de klassenstrijd.

Het strategisch doel dat met deze tactieken is gediend, is het vestigen van de
autocratische alleenheerschappij van de bolsjewistische Partij. Tegen de
achtergrond van Lenins tactieken en strategieën die in dit hoofdstuk werden
besproken, wordt in de slotparagraaf in het kort aandacht besteedt aan de wijze
waarop Lenin aan het einde van zijn leven terugkeek op zijn politieke loopbaan.
Het blijkt dat Lenins bezorgdheid en wanhoop primair betrekking hadden op de
effecten van zijn ideologische doctrine en niet op die ideologie zelf.



HOOFDSTUK 10

Dictatuur versus Democratie:
Lenin contra Kautskyl

Wie aber kann die strengste Einheit des Willens gesichert werden? Durch die
Unterordnung des Willens von Tausenden unter den Willen eines einzelnen.
Lenin, Die ndchsten Aufgaben der Sovjetmacht, 1918, in: Werke, Band 27,
p. 259

Heute fallen die H~nde nieder, um die Sch~del zu spalten, erbarmungslos
zu spalten, obwohl der Kampf gegen jede Gewalt unser letztes Ideal ist - das
ist eine hdllisch schwere Aufgabe...
Lenin in een brief aan Maxim Gorki, 1919

1
INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk heb ik een aantal door Lenin toegepaste politieke
tactieken inzake het parlement en de Constituerende Vergaderíng besproken. In
het onderhavige hoofdstuk bespreek ik hoe Lenin zijn tactisch-politieke opstelling
legitimeert binnen de context van een debat met één van zijn belangrijkste
opponenten uit de periode 1918-1920: Karl Kautsky (1854-1938).

De doetstelling van dit hoofdstuk is te achterhalen hoe Lenin met oppositie
omgaat, met name binnen de context van een debat dat expliciet handelt over
democratie, parlement, algemeen kiesrecht, representatie en het recht op
oppositie. Door deze thema's te bestuderen op het niveau van een polemische
discussie tussen Lenin en Kautsky, tracht ik na te gaan of er een relatie is - en
zo ja , welke - tussen Lenins expliciete articulatie inzake democratisch relevante
oppositie, en Lenins impliciet gearticuleerde omgang met dialogisch relevante
oppositie. Zo verscherpt zich de aanvankelijke vraagstelling naar Lenins omgang
met oppositie tot de vraag naar de relaties tussen Lenins omgang met politieke
oppositie en met dialogische oppositie. Daarbij zie ik de ene vorm van oppositie
niet zozeer als een speciaal geval van de andere, maar beschouw ik beide als
vormen van argumentatiegemeenschappen, waarin de noties van oppositie en
verschil van mening een cruciale rol spelen. In paragraaf 10.2 geef ik het belang
van dit onderwerp nader aan.

Daar Lenins positie inzake het onderwerp van het debat in het voorgaande
hoofdstuk reeds uitvoerig de revue is gepasseerd, zal ik in paragraaf 10.3

1. Deze titel verwijst niet alleen naar de thematiek van het debat tussen Lenin en
Kautsky maar ook naar de titel van het geschrift van Kautsky (1918) Demokratie oder
Diktatur, waarirí hij onderzoekt welke betekenis de democratie heeft voor de
proletarische beweging. De argumenten uit dit geschrift komen uitvoeriger aan de
orde in Kautsky's Diktatur des Proletariats(1918).
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volstaan met een thematische en politiek-historische bespreking van de positie
van Kautsky inzake het vraagstuk van democratie versus dictatuur. Daarna volgt
een reconstructie en analyse van de polemiek van Lenin contra Kautsky over de
Russische Constituerende Vergadering van 1918. Dit hoofdstuk sluit ik af inet
een evaluatie van de argumenten in het debat en de eventueel daarmee gepaard
gaande drogredenen.

2
BELANG VAN HET ONOERWERP

Dit onderwerp is van belang vanwege onder meer de volgende historische
omstandigheden: 1. Lenins omgang met oppositie vormt volgens Lovell (1984)
het belangrijkste aandeel van de elementen die tot het sovjet-autoritarisme
hebben bijgedragen. Zo stelt Lovell (1984, pp. 188-189) dat de drijvende kracht
van het sovjet-autoritarisme voortkwam uit Lenins onwrikbare geloof dat hij en
zijn bolsjewistische partij de enige vertegenwoordigers van het historische belang
van de arbeidersklasse waren. 2. Het feit dat Lenins marxistische rivalen geen
eigen algemeen aanvaarde theorie van oppositie ontwikkelden. Zij boden geen
doorslaggevend tegenwicht aan Lenin en het leninisme en zijn gedachtengoed
kreeg binnen het `mancisme' alras de gemeenschappelijke noemer van het
`Marxisme-Leninisme'. Lovell (1984, p. 195) stelt, dat niet-leninistische mancisten
uit die periode niét de uitdaging aangingen een eigen theorie over oppositie te
construeren, over methoden van oppositie, klasse-posities, risico's en voordelen -
kortom een theorie die een bijdrage had kunnen leveren aan het probleem van
de overgangsperiode naar het socialisme. Door hun halfslachtige houding jegens
het leninisme ontstond er geen serieuze en langdurige uitdaging aan het
leninistische project. Dat project bestond voor een belangrijk deel uit het
verheffen van de `illiberale aspecten' van het marxisme tot een dominante positie
in de overgangsfase naar het socialisme.

Het hier terzake doende debat tussen Lenin en Kautsky vond plaats in 1918
en handelde over de relaties (i.e. overeenkomsten en verschillen) tussen demo-
cratie en dictatuur, in het overgangsstadium naar het socialisme.

Het overgangsstadium naar het socialisme staat tussen twee andere stadia in:
enerzijds het stadium van de voorbereiding voor het socialisme, anderzijds het
stadium van het doorgevoerde socialisme. Deze beide stadia hebben volgens
Kautsky (1919, p. 23) de democratie nodig. Het stadium van de overgang naar
het socialisme is het stadium, waarin het proletariaat de politieke macht veroverd
heeft, maar het socialisme economisch nog niet doorgevoerd heeft. De
controverse richt zich nu op de vraag of in dit overgangsstadium, waarin de
dictatuur van het proletariaat heerst, de democratie niet alleen niet nodig zou zijn
maar zelfs schadélijk. Kautsky tracht aan te tonen dat deze opvatting onjuist is.
De vraag luidt volgens hem of het overwinnende proletariaat het nodig heeft de
democratie af te schaffen, of dat met behulp van de ontrechting der oppositie, het
haar ontnemen van het kiesrecht, de vrijheid van drukpers en van vereniging, het
best of misschien zelfs alleen het socialisme bereikbaar is.

Het debat tussen Kautsky en Lenín is tevens van belang, omdat Kautsky
daarin poogt aan te tonen dat er in 191711918 mancistische alternatieven
beschikbaar waren voor de leninistische koers. De opmerking van Carrillo (1977,
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p. 149) dat de Russische communisten 'geen andere keuze hadden dan het
grijpen van de macht' en dat 'de keuze tussen proletarische dictatuur en
democratie niet aan de orde was' (p. 151) lijkt mij dan ook, tegen de achtergrond
van hetgeen Kautsky tracht aan te tonen, onjuist.

Kautsky bleef in zijn latere werk bij zijn standpunt dat er in 1 91 711 91 8 alterna-
tieven waren, maar dat Lenins invloed beslissend en bepalend was in het
verwerkelijken van zijn doel: het vestigen en bestendigen van de bolsjewistische
macht.2

3
THEMATIEK EN POLITIEK-HISTORISCHE CONTEXT: KAUTSKY OVER DEMOCRATIE

VERSUS DICTATUUR

Volgens Naarden (1992, p. 302) oefende Kautsky aan het einde van de eerste
wereldoorlog een grote invloed uit op het internationale socialistische milieu.
Kautsky bepaalde in aanzienlijke mate het kader, waarbinnen met name
discussies over democratie en dictatuur plaatsvonden. Was Kautsky in 1905 nog
een voorstander van Lenins opvattingen over revolutie, in 1917 waren Kautsky's
opvattingen inzake het bolsjewisme volledig veranderd. Zo merkt Naarden (1992,
p. 303) op, dat Kautsky in september 1917 aan Axelrod toegaf dat deze gelijk
had inzake zijn oordeel over het bolsjewisme. Alhoewel Kautsky zijn dankbaar-
heid toonde voor Axelrods gedetailleerde informatie over de Russische omstan-
digheden - Kautsky kon zelf geen Russisch lezen - riep de bolsjewistische
revolutie toch andersoortige problemen op voor Kautsky dan voor Axelrod:
Kautsky's primaire zorg betrof Duitsland en niet Rusland.

Dat laatste komt duidelijk naar voren in de afsluitende bladzijden van Kautsky's
brochure De Dictatuur van het Proletariaat(1919, [1918], pp. 80-81)), waarin hij
schrijft:

Wat echter te zeggen van de snuggerheid van Duitsche sociaal-democraten,
die openlijk verkondigen, dat zij de democratie, waarvoor zij vandaag
strijden, op den dag na de overwinning prijs zullen geven! Dat zij hun
democratische grondstellingen dan in hun tegendeel veranderen, of dat zíj
in het geheel geen democratische grondstellingen hebben, dat de democratie
voor hen alleen een ladder is, om de regeringsalmacht te bereiken, een

2. Zie: Kautsky, Terrorisme en Communisme (1919) (hoofdstuk 8: 'De Communisten aan
het Werk'); en: Kautsky, (1937) Sozialisten und Krieg, waarin hij schrijft: `Ob sie [i.e.
de bolsjewieken, P.A.S.] die Macht durch die Sovjets, ob durch das konstituierende
Parlament, ob durch bewaffneten Aufstand gewannen, war Lenin und seinen Leuten
gleich. Der Grundsatz, der allein sie in dieser Beziehung beseelte war nicht der: alle
Macht den Sovjets oder dem Parlament oder der revolution~ren Armee, sondern alle
Macht Lenin und seinem Anhang. Alle Sozialisten, die nicht zu seinem Anhang
gehórten, mussten bek~mpft und verleumdet oder wie man sagte, 'entlarvt' werden,
als `Lakaien der Bourgeoisie"(ibid., p. 568). 2ie verder p. 573 e.v. Zie ook: Giebels
(1987), hoofdstuk 5: 'Kautsky versus Lenin'; Waldschmitt (1966), die zijn studie over
Lenin en Kautsky de ondertitel meegeeft: Verschiedene Wegen der Weiterentwicklung
des Manrismus.
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ladder, die zij niet meer gebruiken en wegstooten, zoodra zij boven zijn
gekomen, dat zij in een woord revolutionaire opportunisten zijn.

Ook van de Russische revolutionairen is het kortzichtige oogenblikspoli-
tiek, wanneer zij, om de macht in handen te houden, naar de methoden der
dictatuur grijpen, niet om de in gevaar gebrachte democratie te redden, maar
om zich tegen haar te keeren. Maar dat is nog begrijpelijk.

Onbegrijpelijk is het daarentegen, dat Duitsche sociaal-democraten, die
nog niet aan de macht zijn, en eigenlijk nog maar een zwakke oppositie
vormen op het oogenblik, ook deze theorie aanvaarden. Inplaats van in de
methode der dictatuur en de ontrechting van breede volksmassa's iets te
zien, wat wij in het algemeen veroordelen, en wat hoogstens als product van
zoo bijzondere verhoudingen als Rusland biedt, te begrijpen is, gaan zij er
integendeel toe over, deze methode te prijzen als een toestand, waarnaar
ook de Duitsche sociaal-democratie dient te streven.

In zíjn brochure stelt Kautsky, dat de notie van een revolutionaire dictatuur van
het proletariaat hoogstens kan verwijzen naar een overgangstoestand van het
stadium waarin het proletariaat de politieke macht veroverd heeft, naar het
stadium waarin het proletariaat het socialisme economisch heeft doorgevoerd.
Daarom stelt Kautsky ook, dat 'de wezenlijke resultaten van de revolutie worden
gered, wanneer het op het juiste ogenblik gelukt, de dictatuur te vervangen door
de democratie' (ibid., p. 81). Kautsky betwijfelt of de door Lenin gepropageerde
`meest pijnloze overgang naar het socialisme' kan worden voltrokken als de
politieke strijd niet plaats vindt op basis van het algemeen kiesrecht en de vrije
discussie van alle partijen, maar wordt beperkt tot de sovjet, waaruit de klasse-
tegenstanders uitgesloten zijn, en waarin de politieke strijd van de ene
socialistische partij uitsluitend de vorm aanneemt van bestrijding van de andere
socialistische partijen.

In 1918 kon men van de Duitse arbeiders niet meer vanzelfsprekend aanne-
men dat zij hun eisen via democratische middelen kracht zouden bijzetten, met
name toen het gegeven van het Russische voorbeeld van 1917 een feit was.
Kautsky's grote zorg was dat de socialisten in Duitsland de macht zouden grijpen
zonder dat de historische omstandigheden rijp waren om het socialisme op
democratische grondslag te verwerkelijken. In zijn brochure zet hij een aantal
historische voorwaarden uiteen, waaraan moet zijn voldaan om zich niet alleen
van het socialisme meester te maken, maar dit ook vast te houden en op een
juiste wijze te gebruiken, dat wil zeggen op de grondslag van de democratie.
Kautsky (Dictatuur van het Proletariaat (DP), pp. 7-13) bespreekt een aantal
bijzondere historische voorwaarden die het socialisme mogelijk en noodzakelijk
maken. De eerste drie voorwaarden komen rechtstreeks uit de economische
ontwikkeling voort. Allereerst moet er de wil tot het socialisme zijn. Deze wil
ontstaat in de massa, waar het grootbedrijf reeds zeer ontwikkeld is en waar zijn
overwicht op het kleinbedrijf buiten twijfel staat. Hierdoor krijgt het proletariaat
belang bij het socialisme. Met het grootbedrijf ontstaat tegelijkertijd ook de materi-
ële mogelijkheid, de grondslag van zijn doorvoering. Tenslotte moet er ook nog
de kracht bestaan, die het verwerkelijkt. Zij die het socialisme willen, moeten
sterk zijn, sterker dan degenen die het niet willen. Naast deze voorwaarden moet
het proletariaat ook de bekwaamheid hebben om deze voorwaarden vast te
houden en op de juiste wijze te gebruiken.
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Naast de rijpheid der economische verhoudingen moet dus ook de rijpheid van

het proletariaaf bestaan, wil het socialisme werkelijkheid worden. Deze laatste
factor moet in de strijd tegen het kapitaal door worsteling verkregen worden. Men
kan nooit precies zeggen, wanneer het tijdstip bereikt is waarop het proletariaat
werkelijk rijp is voor het socialisme.

Beslissend is de vraag of zij de kracht en de bekwaamheid bezit om de
democratie uit de politiek in de economie over te brengen. Het is de democratie
die niet alleen de rijpheid van het proletariaat doet groeien, maar ook het eerst
de wetenschap brengt, wanneer zij is ingetreden. De democratie, op basis van
het algemeen kiesrecht, doet de rijpheid van het proletariaat groeien door middel
van de progressieve herkenning, dat haar klassebelangen samenhangen met de
collectieve belangen van de samenleving.

In de marxistische traditie is het een goed gebruik de nadruk te leggen op de
noodzakelijkheid van voorwaarden voor de socialistische revolutie. Niettemin was
men nooit in staat geweest die voorwaarden precies te stipuleren. Onder die
omstandigheid teek het alleen mogelijk, nadat de revolutie had plaatsgevonden,
uit te maken of aan alle voorwaarden was voldaan of niet. Was de revolutie
geslaagd, dat bestonden de voorwaarden; heette de revolutie mislukt, dan
bestonden de voorwaarden ( nog) niet. Eerst in 1895 - in zijn politieke testament -
komt Engels ertoe er op te wijzen dat de liberale democratie de vereiste index
vormt om zulke 'achteraf' verklaringen te elimineren. De liberale democratie was
het politieke systeem waaronder de arbeiders het best tot de macht zouden
kunnen komen. Hij zag in 1895 in, dat de democratie als politieke vorm de best
beschikbare methode was om te bepalen of de voorwaarden voor het socialisme
aanwezig waren voordat de overgang tot het socialisme zou kunnen worden
gerealiseerd (Engels' inleiding tot Marx (maart 1895): Die Klassenki~mpfe in
Frankreich). Kautsky ( DPj was het volledig met deze visie eens, want zo stelt hij:
'het is de democratie, die niet alleen het eerst de rijpheid van het proletariaat
doet groeien, maar ook het eerst de wetenschap brengt, wanneer zij ingetreden
is' (ibid., p. 13).

Juist in de strijd `. .. om verkrijging, handhaving en uitbreiding van de democra-
tie, evenals in de voortdurende benutting van ieder beetje democratie tot
organisatie, tot propaganda, tot afdwinging van sociale hervormingen, heeft het
proletariaat van jaar tot jaar aan rijpheid gewonnen, en is het van het laagste tot
het hoogststaande deel der bevolking gegroeid' (ibid., p. 12). Kautsky's primaire
doelstelling was dus gelegen in het overtuigen van de Duitse sociaal-democratie
om het Russische voorbeeld niet te volgen. Kautsky benadrukt - in een uitwerking
van het verschil tussen een democratisch en een dictatoriaal systeem in zijn boek
Terrorisme en Communisme (TC) (1919) - dat de beste kansen op ontwikkeling
van de bevolking worden gegeven onder de democratie, die haar de vrijheid van
discussie en van mededeling der feiten verschaft, maar ook in de gelegenheid
stelt de argumenten van alle kanten te onderzoeken en daardoor tot een zelf-
standig oordeel te komen. De democratie verleent aan de klassenstrijd zijn hoog-
ste vorm. Want elke partij wendt zich tot de gehele bevolking; ieder strijdt wel
voor bepaalde klassebelangen, maar is gedwongen, die zijden van deze belan-
gen naar voren te brengen, welke met de algemene belangen van de gehele
gemeenschap samenhangen. `AI deze kansen op ontwikkeling worden direct
vernietigd, als men, zoals de Sovjetrepubliek doet, de democratie opzij zet om
er de almacht der arbeidersraden voor in de plaats te stellen die elke bourgeois
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zijn rechten ontneemt en de vrijheid van drukpers opheft. Het bijzondere belang
van de loonarbeiders wordt daardoor gescheiden van de algemene maatschappe-
lijke belangen. Tegelijk wordt de arbeider het zelfstandige onderzoek der argu-
menten in de strijd der klassen en partijen onthouden. Want dit onderzoek wordt
voor hem gedaan door een zorgzame overheid, die er angstvol naar streeft, elke
gedachte, elke mededeling verre van hem te houden die geschikt zou zijn, twijfel
aan de goddelijkheid van het Sovjetsysteem in zijn boezem te doen ontkiemen'
(TC, pp. 173-174).

Kautsky trachtte bovendien duidelijk te maken, dat ook Rusland nog niet rijp
was voor een socialistische revolutie, dat de dictatuur van het proletariaat aldaar
de regeringsvorm niet kon bezetten, omdat zij als klasse slechts kan heersen
maar niet regeren: regeren kan slechts een organisatie (Kautsky, DP, p. 17).
Bovendien was Rusland een overwegend agrarisch land. De landelijke bevolking
telde in 1913 zo'n 147 miljoen mensen terwijl de stedelijke bevolking slechts ruim
24 miljoen mensen bedroeg. De implementatie van het socialistische programma
zou in Rusland dus een volslagen ander karakter krijgen dan ín het overwegend
proletarische West-Europa. Omdat het bolsjewistische regime de staatsmacht
slechts behouden kan door de dictatuur in tegenstelling tot de democratie, zullen
de moeilijkheden die het socialisme in de weg staan, zo groot zijn dat er
enerzijds geen enkele algemene welstand kan heersen en dat anderzijds de
volksmassa's die politiek geknecht zijn, zich niet met het geweldsregime zullen
verzoenen. Vanwege de schade die de bolsjewieken zullen aanrichten en
vanwege de afbraak van datgene wat niet meer opgebouwd zal kunnen worden,
zowel in Rusland als in West-Europa, zag Kautsky zich genoodzaakt tijdens de
zomer van 1918 in de pen te klimmen. Want, zo schrijft hij, het is de partijplicht
die eist dat men zich niet ten gunste van de ene of van de andere richting uit-
spreekt alvorens de argumenten van beide grondig te hebben onderzocht.
Slechts na het aanhoren van alle argumenten kan men zich een oordeelkundig
rijpe beslissing veroorloven. Door de eis van vrije discussie ook terzake van de
Russische gebeurtenissen te handhaven, plaatst Kautsky zich reeds vanaf het
begin van zijn betoog op de grondslag der democratie. Het resultaat van zijn
studie was Die Diktatur des Proletariats (DP), één van de eerste nauwgezette
studies over democratie versus communisme die in het Westen verscheen. Sinds
de bolsjewistische revolutie en het uiteenjagen van de Russische Constituerende
Vergadering stond de kwestie van de democratie hoog op de politieke agenda
van de socialisteri. Kautsky's boek is van belang omdat hij daarin het probleem
aan de orde stelt of elke socialistische machtsgreep onder de voorwaarden van
een democratische regeringsvorm moet plaatsvinden. Hij pakt dit probleem aan,
door het onderscheid te hekelen dat volgens hem sommigen menen te moeten
maken tussen de democratie en het socialisme, waarbij de eerste het onder
bepaalde omstandigheden ondeugdelijke middel tot het tweede als einddoel zou
zijn. Neen, zegt Kautsky! Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Democra-
tie en socialisme zijn beide middel voor hetzelfde doel:

... de opheffing 'van iedere wijze van uitbuiting en onderdrukking, onver-
schillig of deze gericht is tegen een klasse, een partij, een geslacht of een
ras' (Erfurter Programm, 1891).3 Wij trachten dit doel te bereiken door

3. Zie: Russell (1965 [1895], p. 136 e.v.) voor een bespreking van het Erfurter program.
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ondersteuning van den proletarischen klassenstrijd, daar het proletariaat als
onderste klasse zich niet bevrijden kan, zonder alle oorzaken van uitbuiting
en onderdrukking op te heffen, en omdat onder de uitgebuite en onderdrukte
deelen van het volk het industrieele proletariaat aan kracht, bekwaamheid
voor den strijd en strijdlust steeds meer groeit en welks overwinning in de
toekomst onvermijdelijk is. Daarom moet heden iederwaar tegenstander van
uítbuiting en onderdrukking, onverschiliig uit welke klasse hij ook komen
moge, den proletarischen klassenstrijd medestrijden. (DP, pp. 2-3)

Voor ons is socialisme zonder democratie dus ondenkbaar. Wij verstaan
onder het moderne socialisme niet alleen maatschappelijke organisatie der
productie, maar ook democratische organisatie der maatschappij. Het
socialisme is voor ons dan ook onafscheidelijk verbonden met de demo-
cratie. Geen socialisme zonder democratie. (ibid., p. 4)

Democratie betekent volgens Kautsky niet alleen heerschappij van de meer-
derheid, maar ook bescherming van de minderheden. Bescherming der
minderheden is een onmisbare voorwaarde voor de democratische ontwikkeling.
ledere nieuwe leer, hetzij van theoretische, hetzij van tactische aard, wordt in
haar opkomst slechts door minderheden aangehangen. Onderdrukt men deze
met geweld, in plaats van met haar te discussiëren, dan bespaart de meerderheíd
zich weliswaar veel moeite en last. Maar al vormen van de nieuwe ideeën slechts
enkele werkelijke vooruitgang, alleen door nieuwe ideeën is een verdere
ontwikkeling mogelijk. Daar in het begin deze ideeën altijd door een minderheid
worden aangehangen, zou iedere onderdrukking van de minderheden een
belemmering van het ontwikkelingsproces van de democratie betekenen
(parafrasering van DP, pp. 18-19).

Meerderheden veranderen en de macht der partijen wisselt. Daartoe vormt
binnen de democratie het bestaan van de oppositie het levensbeginsel. Een
democratie die de massa achter zich heeft, zal het geweld slechts gebruiken, om
de democratie te ~óeschermen, en niet om haar op te heffen (zie DP, p. 26). In
een dictatuur daarentegen handelt de heerschappij der bureaucratie alsof haar
macht bestemd is eeuwig te duren. Daartoe moet zij ook iedere oppositie
gewelddadig onderdrukken. Men kan een dictatuur ook slechts verdrijven door
haar macht met geweld te breken.

Problematisch in Kautsky's boek is de omstandigheid dat men Marx en Engels
als legitimatie-bron kan gebruiken, zowel voor de opvatting van een vreedzame,
geleidelijke en democratische overgang naar het socialisme (zoals Kautsky
poogde te doen), alsook voor de stelling dat de bolsjewieken het voorbeeld van
de Parijzenaars van 1871 hadden gevolgd.` De Parijzenaars grepen de macht,

4. Kautsky legt in zijn boek Tenorisme en Communisme de term 'Parijzenaars' alsvolgt
uit: 'Natuurlijk verstaan wij daaronder niet de gehele bevolking van Parijs, die immers
in klassen met grote tegenstrijdige belangen uiteenviel. De 'Parijzenaars', dat was de
grote massa der bevolking van de hoofdstad, middenstanders en proletariërs. Bij de
laatsten hebben we niet te denken aan moderne proletariërs, arbeiders der groot-
industrie. Wel waren er enige manufacturen te Parijs, doch het grootste deel van zijn
arbeidersbevolking verrichtte als losse arbeiders en sjouwerslieden werk van de
meest verscheiden aard, of zij waren handwerksgezellen, die zelf eens zelfstandige
bazen wilden worden. Daarnaast waren er talrijke kleine handwerksbazen en
huisarbeiders, evenals tussenhandelaars van allerlei soort, die in de bitterste armoede
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niet als resultaat van een democratische overwinning, maar als een reactie op
een vernietigende nederlaag van de linkse vleugel bij de algemene verkiezingen.
Volgens Naarden ~(1992, pp. 308-309) werd in socialistische kringen het argument
gebruikt dat, als de commune het recht had om een gewapende opstand te
plegen tegen Versailles, Lenin ook het recht had om hetzelfde te doen met
betrekking tot de Constituerende Vergadering (CV). Maar Kautsky weigerde reso-
luut om de situatie in Frankrijk anno 1871 op gelijke voet te stellen met het
Rusland van 1918. Reeds aan het begin van zijn geschrift DP benadrukt hij dat
er een tundamenteel verschil is tussen de Commune en het bolsjewistische
regime. De Commune was het werk geweest van het gehele Parijse proletariaat,
waarin alle scholen binnen het Franse socialisme vertegenwoordígd waren.
Daarentegen kwamen de bolsjewieken aan de macht door een strijd tegen
andere socialistische partijen, die zij later uit de nationale regering weerden. In
Rusland hadden de communisten geen meerderheid achter zich en was geen
werkelijk socialisme mogelijk.

Kautsky sloot niet uit dat het proletariaat tot een revolutie in staat zou zijn. Het
zou juist op de grondslag van de democratische verworvenheden een revolutie
kunnen ontketenen met economische, wetgevende en morele middelen en niet
door fysiek geweld.

Kautsky's kritiek op het Russische `experiment' was heftig: niet alleen was de
verwachting van de bolsjewieken dat hun revolutie door eenzelfde omwenteling
in het Westen zou worden gevolgd, niet uitgekomen; maar ook zag de Russische
dictatuur zich geconfronteerd met de keuze tussen burgeroorlog of Bonapartisme.
Onder een Bonapartistische dictatuur verstond Kautsky het volgende:

... het regeren met behulp van het overwicht van een gecentraliseerde
organisatie over de ongeorganiseerde volksmassa en het overwicht van
militair geweld, die zijn oorsprong vindt in het feit, dat de gewapende macht
der regering staat tegenover een ongewapende of een de strijd der wapenen
moe geworden volksmassa. (Kautsky, DP, p. 28)

Toen de bolsjewieken nog in de minderheid waren eisten zij wel algemeen
kiesrecht, vrijheid van drukpers en vereniging. Maar vanaf het moment dat de
bolsjewieken de regeringsmacht in handen hadden, schaften zij voor anderen af
wat zij tot dan toe voor zichzelf hadden opgeëist. Het is een kortzichtige
ogenblikspolitiek, wanneer de Russische revolutionairen, om de macht in handen
te houden, naar de methoden der dictatuur grijpen, niet om de in gevaar
gebrachte democratie te redden, maar om zich tegen haar te keren, aldus
Kautksy. Dit is zijns inziens in ieder geval niet het voorbeeld, dat door de Duitse
sociaal-democraten dient te worden nagestreefd. `Want het Duitse proletariaat is
niet geneigd de grondslag der democratie te verlaten. Het zal de gedachte
afwijzen, bij zijn verlangen naar algemeen kiesrecht voor het gehele volk een
geestelijk voorbehoud te maken en in werkelijkheid slechts voorrechten voor
zichzelf na te streven' (ibid., p. 30).

De conclusie die Kautsky met het nodige cynisme uit deze kritiek meende te
kunnen distilleren, formuleerde hij als volgt:

en de pijnlijkste onzekerheid leefden' (ibid., 1919, p. 20).
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Een systeem van voortdurende burgeroorlog, evenals zijn tegenhanger onder
de dictatuur, de volkomen onverschilligheid en moedeloosheid der massa's,
maakt den opbouw eener socialistische voortbrengingswijze zoo goed als
onmogelijk. En dan zou de dictatuur van een minderheid, die den burgeroor-
log of de onverschilligheid met een natuurlijke noodzakelijkheid teweeg-
brengt, het souvereine middel zijn, den overgang van het kapitalisme naar
het socialisme te bewerkstelligen! (ibid., p. 30)

Volgens Naarden (1992, p. 310) zou Kautsky's boek een belangrijke rol spelen
in de discussies binnen socialistische kringen over het probleem van de
democratie versus de dictatuur. Kautsky's boek De Dictatuur van het Proletariat
(DP) kan men volgens Service (1991, pp. 220 e.v.) onder meer beschouwen als
een reactie op het soort opvattingen dat Lenin in zijn boek Staat en Revolutie
(SR) (1918) naar voren had gebracht. Kautsky poogde aan te geven dat Lenins
interpretatie van Marx niet waterdicht was. De mensjewistische partíjleider Martov
(1873-1923) stemde in met Kautsky's analyse van Manc en Engels, en met diens
diagnose van Lenins illegitieme aanmatiging van orthodoxie. Martov bestudeerde
in zijn Mirovoi Bol'shevizm (uitgegeven in 1923, maar een compilatie van artikelen
geschreven in de eerste helft van 1919) nauwgezet de teksten van Marx en
Engels en schiep er behagen in Lenins interpretatieve handigheid aan het licht
te brengen. Na het verschijnen van Lenins polemiek De Proletarische Revolutie
en de Renegaat Kautsky (1918) namen ook andere socialisten deel aan het
debat. Zo bekritiseerde Luxemburg (1871-1919) in een manuscript, dat in 1922
verscheen onder de titel Die Russische Revolution. Eine Kritische Wurdigung,
zowel de inbreng van Lenin als die van Kautsky. Volgens haar had Lenin het
kernpunt van de dictatuur van het proletariaat gemist: het levenselement van de
dictatuur was de politieke training en opvoeding van de gehele volksmassa. Dat
element was voortijdig een halt toegeroepen door de opheffing van de vrijheid in
Rusland. Als de oppositie wordt onderdrukt, leidt dat alleen maar tot een
ongebreidelde bureaucratie. Het debat tussen Kautsky en Lenin werd volgens
Luxemburg gekenmerkt door een ongerechtvaardigde tegenstelling tussen demo-
cratie en dictatuur. De socialistische democratie begint niet pas in het beloofde
land nadat de grondslagen van de socialistische economie zijn gelegd. Socia-
listische democratie kan men volgens Luxemburg niet los zien van de dictatuur
van het proletariaat. Luxemburg hield in haar betoog vast aan de democratie als
politieke vorm, maar ook aan Marx's dictatuur als de wijze waarop de democratie
wordt toegepast en niet als haar opheffing. Verder meende zij dat het probleem
van het socialisme in Rusland wel was gesteld, maar niet was opgelost. Daarvoor
waren Europese revoluties noodzakelijk.

Kautsky reageerde op Lenins boek De ProletarischeRevolutie en de Renegaat
Kautsky met zijn Terrorisme en Communisme (TC) (1919), waarin hij een
historische studie onderneemt van het begrip dictatuur. Hij pleit daarin voor het
reduceren van de rol van het geweld en voor de noodzakelijkheid van democratie
in de proletarische revolutie. In dit opzicht kan men Kautsky's TC als een verdere
uitwerking en precisering beschouwen van ideeën die ook in zijn DP te vinden
zijn. Trotsky (1879-1940) reageerde op Kautsky's TC met een boek onder
dezelfde titel: Terrorisme en Communisme, waarin hij de oktober-revolutie
trachtte te rechtvaardigen. Hij rechtvaardigt het sovjetregime deels omdat het van
korte levensduur zal zijn. Omdat alleen de heerschappij de beslissende factor kan
zijn in de strijd tussen bourgeoisie en proletariaat, moeten beschouwingen over
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politieke vormen ondergeschikt worden gemaakt aan het revolutionaire beleid van
de heerschappij. Zijn visie komt neer op een verdediging van het sovjetregime,
dat volgens hem dichter bij de werkende massa's staat, in betekenis zal toene-
men, niet door een statische reflectie van een meerderheid, maar in het
dynamisch scheppen van de meerderheid. Trotsky verdedigt ook de revolutionai-
re dictatuur als een één-partij heerschappij. Volgens hem vormt een beleid van
coalities een interne contradictie met de revolutionaire dictatuur.

Voorts droeg ook de bolsjewiek Nikolaj Boecharin (1888-1938) bij tot het debat
met een robuuste stellingname in zijn geschrift De Theorie van de Dictatuur van
het Proletariaat (1919), ter verdediging van het repressieve karakter van het
overgangsstadium naar het socialisme. Het enige wat scheen te tellen was de
vernietiging van álle bourgeois oppositie. Die oppositie manifesteert zich op
velerlei wijze en de proletarische dictatuur moet voortbestaan totdat haar
overwinning wereldwijd is. Boecharin verklaart niet hoe oppositie moet worden
geïdentificeerd als zijnde bourgeois, noch waaraan de dictatuur haar specifiek
proletarische karakter ontleent. Hij houdt zich primair bezig met haar repressieve
karakter, niet met haar klasse-karakter. Een belangrijk element van Boecharins
betoog is ook, dat hij de onderdrukking van de dictatuur niet alleen gericht wil
hebben op het verzet van de bourgeoisie, maar ook op de arbeiders zelf. Omdat
de arbeidersklasse niet homogeen is, moet de proletarische dictatuur niet alleen
rekening houden met interklasse oppositie, maar ook met intraklasse oppositie.5

Ook de Oostenrijkse Marxist Otto Bauer (1881-1938) schreef een reactie onder
de titel Die Russische Revolution und das Europ~ische Proletariat,die verscheen
voordat de bolsjewistische coup had plaatsgegrepen. Daarin betoogt hij dat het
resultaat van de Russische revolutie niet anders dan een bourgeois democrati-
sche republiek zal zijn. Zijn oordeel jegens de Russische revolutie veranderde na
oktober 1917 (zie Bauer, 1918 en 1921). Kenmerkend voor Bauer was zijn
scherp onderscheid tussen het geciviliseerde Europa en het ongeciviliseerde
Rusland. Volgens Naarden (1992, p. 319) schepte hij hiermee voor Europese
socialisten een gelegenheid om de Russen te bewonderen zonder dat ze hen
hoefden te imiterén. Net als Kautsky, poogde ook Bauer de westerse arbeiders
en socialisten ervan te weerhouden het Russische voorbeeld te volgen. Maar
anders dan Kautsky, die stelde dat de Franse Commune en Sovjet-Rusland niets
met elkaar te maken hadden, meende Bauer dat beide de produkten waren van
achtergestelde landen en dus niet van toepassing waren op het geciviliseerde
Westen.

Juist vanwege Kautsky's reputatie in de socialistische wereld voelden de
bolsjewieken zich verplicht hem van repliek te dienen. Zij wisten niet dat zijn
invloed op de doelgroep van de bolsjewistische propaganda - het socialistische
centrum - te verwaarlozen was (zie: Naarden, 1992, p. 311). Vandaar ook hun
furieuze reacties, zoals die van Lenin toen hij Kautsky's boek onder ogen kreeg.

5. fnterklasse oppositie onstaat wanneer er verschillen van mening zijn tussen de
opvattingen die vanuit diverse klassen naar voren worden gebracht. Van intraklasse
oppositie is sprake wanneer er verschillen van mening zijn tussen de opvattingen die
binnen een bepaalde, in casu de proletarische, klasse naar voren worden gebracht.
Zie verder: Boecharin, The Politics and Economics of the Transition Period (London,
1979).
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De editeurs van Lenins Collected Works schrijven in noot 20 (bij p. 277) van Vol.
35 - waarin Lenins The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky is
opgenomen - dat Lenin grote betekenis toekende aan het aan de kaak stellen
van Kautsky's zogenaamde opportunistische gezichtspunt op de socialistische
revolutie en de dictatuur van het proletariaat. In augustus 1918 publiceerde het
tijdschrift Sozialistische Auslandpolitik een artikel van Kautsky waarin hij de
sociaal-democraten opriep tot het bestrijden van de bolsjewieken. Nadat Lenin
excerpten van dit artikel in de Prawda (20 sept.) had gelezen, ontstak hij in grote
woede en besloot dat er wat gedaan moest worden aan Kautsky's vermeende
ontluistering van het mancisme. Lenin schreef daarop een scherpe polemische
verhandeling: De Proletarische Revolutie en de Renegaat Kautsky (PR) (1918).
Lenins doelstelling was de lezers duidelijk te maken, te tonen, waarom men
Kautsky niets anders dan een renegaat kan noemen. Vertalingen van het boek
verschenen in 1919 in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië.

Alhoewel het boek in grote mate hetzelfde soort argumenten bevat als Lenins
Staat en Revolutie (1918) (zie Naarden, 1992, p. 311; Service, 1991, pp. 219
e.v.), staan de argumenten van PR in Lenins polemiek tegen Kautsky in functie
van een tegen-aanval op Kautsky enlof een indirecte verdediging van Lenins
eigen opvattingen. Dat maakt zijn polemiek geschikt voor een reconstructie,
waarvan in de volgende paragraaf een verslag volgt.

4
RECONSTRUCTIE VAN DE POLEMIEK

Lenins polemiek richt zich op de volgende twee vraagstukken van Kautsky's
boek: (1) hoe kan men de overeenkomsten en verschillen aanduiden tussen
democratie en dictatuur ( i.e., de algemeen theoretische kwestie); (2) welke
relaties kan men aangeven tussen de sovjet en de Constituerende Vergadering
(i.e., het bijzondere der Russische verhoudingen). In mijn reconstructie zal ik
deze twee thema's achtereenvolgens behandelen. Beide thema's staan met
elkaar in verband, waarbij volgens Lenin het tweede thema als het kernstuk van
de polemiek moet worden beschouwd. Lenin schrijft daarover het volgende:

De kwestie van de C.V. en het uiteenjagen daarvan door de bolsjewikis is
de kern van Kautsky's hele brochure. Voortdurend komt hij daarop terug.
Heel het werk van de geestelijk leider van de Tweede Internationale loopt
over van aantijgingen als zouden de bolsjewiki 'de democratie opgeheven'
hebben. (...) De kwestie is inderdaad belangwekkend en belangrijk, want hier
stond de revolutie in de praktijkvoor de verhouding tussen de burgerlijke en
de proletarische democratie. Laat ons nu zien, hoe onze 'marxistische
theoreticus' deze kwestie behandelt. (Lenin, 1918, p. 52)

Beide thema's kunnen op grond van dit citaat worden samengevat in de
discussíe-these T: De bolsjewieken hebben met hun dictatoriale methode de
democratie in Rusland opgeheven. Kautsky tracht deze these te verdedigen en

6. In de citaten uit Lenin en uit Kautsky komt de term 'bolsjewiki' voor, terwijl in mijn
tekst voor de term 'bolsjewieken' is gekozen. Beide termen verwijzen uiteraard naar
dezelfde groepering.
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Lenin tracht deze'these te ontkrachten. Alhoewel Kautsky's these een aanval is
op de politieke tactiek van Lenín, is Kautsky met betrekking tot de these de
proponent en Lenin de opponent en daarom zal ik de discussie met deze
rolverdeling reconstrueren.

In het onderstaande volgt nu een reconstructie van de argumenten van Lenin
(L) en Kautsky (K) contra en pro de these, met betrekking tot beide bovenge-
noemde thema's. De argumenten van Kautsky komen uit de Nederlandse
vertaling van diens boek, onder de titel De Dictatuur van het Proletariaat, de
argumenten van Lenin komen uit de Nederlandse vertaling van diens boek, onder
de titel De Proletarische Revolutie en de Renegaat Kautsky. Beide boeken
werden in 1918 gepubliceerd, betrekkelijk kort na de gebeurtenissen van de okto-
ber-november revolutie van 1917.

Ad 1: De algemeen theoretische kwestie: de relaties tussen democratie en
dictatuur.

Kl: de tegenstelling tussen beide socialistische richtingen (i.e. de bolsjewistische
en de niet-bolsjewistische) berust op de tegenstelling van twee geheel verschil-
lende methoden: de democratische en de dictatoriale (K, p. 1). De bolsjewiki
gebruiken de dictatoriale methode, de niet-bolsjewieken (i.e. de mensjewiki en
de socialisten-revolutionairen) gebruiken de democratische methode.

L 1: Kautsky begrijpt totaal niet, waarover het gaat. Hij stelt de kwestie op liberale
wijze, als kwestie van de democratie in het algemeen en niet van de
burgerlijke democratie; hij ontwijkt zelfs dit precieze klassebegrip en spreekt
alleen over een `voor-socialistische' democratie. Maar de titel van Kautsky's
brochure luidt `De dictatuur van het proletariaat', en deze titel vormt juist de
kern van de leer van Marx. Kautsky moest de woorden van Marx over de
dictatuur van het proletariaat aanhalen, maar doet dat op een lachwekkende
manier (L, p. 14).

K2: Het is de vraag of het thema van de dictatuur van het proletariaat de kern
vormt van de leer van Manc. Manc gebruikte het woord [d.w.z. de uitdrukking,
P.A.S.] in 1875 eens in een brief. Hij wilde daarmee slechts een politieke
toestand tekenen en niet een regeringsvorm. Ook in 1871 schrijft Marx over
de dictatuur van het proletariaat. Zij was echter niet de opheffing van de
democratie, maar berustte op haar meest uitgebreide toepassing, op de
grondslag van het algemeen kiesrecht. Zij, die de dictatuur verdedigen in
tegenstelling tot de democratie, kunnen zich dus niet op Manc beroepen. Maar
thans wordt het woord door de bolsjewiki dadelijk voor het doel gebruikt van
juist die regeringsvorm welke door de heerschappij der sovjets tot stand
gekomen was: Maar Manc heeft niet gezegd, dat het onder bepaalde
omstandigheden tot een dictatuur van het proletariaat zou kunnen komen,
maar dat deze toestand onvermijdelijk zou zijn als overgang tot het socialisme.
Bijna gelijktijdig had hij verklaard, dat in landen zoals Engeland en Amerika,
een vreedzame overgang tot het socialisme mogelijk zou zijn, wat toch slechts
op de grondslag der democratie, niet op die der dictatuur zou kunnen plaats-
vinden. Hij had daarmee dus zelf te kennen gegeven, dat hij met de dictatuur
geen opheffing van de democratie bedoelde. Daar Manc eens verklaard had
dat de dictatuur van het proletariaat onvermijdelijk is, verkondigden de
bolsjewieken de mening dat de sovjetregering door Marx zelf erkend was als
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de regeringsvorm die overeen kwam met het wezen van het proletariaat en
met zijn heerschappij onverbrekelijk verbonden was (K, pp. 24, 25, 77).

L2: Dit is een monsterachtige verdraaiing van het marxisme door de schriftge-
leerde Kautsky. Kautsky moet wel weten dat Marx en Engels, zowel in hun
brieven als in hun gedrukte werken, herhaaldelijk over de dictatuur van het
proletariaat hebben gesproken, in het bijzonder voor en na de Commune.
Kautsky moet wel weten dat de formule `dictatuur van het proletariaat' niets
anders is dan de historisch meer concrete en wetenschappelijk meer nauw-
keurige omschrijving van de taak van het proletariaat: de burgerlijke staats-
machinerie te 'verbrijzelen', waarover zowel Manc als Engels, van 1852 tot
1891, dus gedurende veerfig jaren spraken, waarbij zij rekening hielden met
de ervaring van de revolutie van 1848 en nog meer met die van de revolutie
van 1871. Kautsky's verdraaiing komt filosofisch gesproken neer op vervalsin-
gen van de dialectiek door eclecticisme en sofistiek. Praktisch-politiek ge-
sproken komt het neer op het bewijzen van lakeiendiensten aan de opportunis-
ten, d.w.z. in laatste instantie aan de bourgeoisie. Kautsky is een virtuoos
geworden in de kunst, marxist te zijn in woorden en lakei van de bourgeoisie
metterdaad (L, pp. 14-15).

K3: Marx heeft helaas nagelaten, nader aan te geven hoe hij zich deze dictatuur
voorstelt. Letterlijk betekent het woord de opheffing van de democratie. Maar
zeker, letterlijk genomen betekent het ook de alleenheerschappij van een
enkeling, die door generlei wetten is gebonden. Een alleenheerschappij, die
zich van een despotisme hierin onderscheidt, dat zij niet als een bestendige
staatsinstelling, maar als een voorbijgaande noodmaatregel is gedacht. De
uitdrukking `dictatuur van het protetariaat', d.w.z. de dictatuur niet van een
enkeling, maar van een klasse, sluit reeds uit, dat Marx hierbij aan een
dictatuur in de letterlijke zin van het woord heeft gedacht (K, pp. 23-24).

L3: Kautsky's `definitie' van de dictatuur is niet alleen geen definitie, maar het is
ook onjuist. Een liberaal spreekt natuurlijkerwijze over'democratie' in het alge-
meen. Maar een mancist zal nooit vergeten de vraag te stellen: 'Voor welke
klasse?'. De `marxist' Kautsky heeft monsterachtige nonsens gezegd en
onwaarheid gesproken want hij heeft de klassenstrijd 'vergeten'. Om van Kaut-
sky's liberale en leugenachtige bewering een marxistische en juiste bewering
te maken, moét men zeggen: een dictatuur behoeft niet noodzakelijk de
opheffing van de democratie te betekenen voor de klasse die de dictatuur over
de andere klassen uitoefent, maar zij betekent noodzakelijk de opheffing (of
een zeer aanmerkelijke beperking, wat ook een vorm van opheffing is) van de
democratie voor die klasse over of tegen welke de dictatuur wordt uitgeoefend.
Maar ook deze stelling geeft geen definitie van het begrip dictatuur. De
volgende of een daarmee in wezen overeenkomende definitie luidt: de
dictatuur is een macht, veroverd door en steunende op het geweld van het
proletariaat tegenover de bourgeoisie, een macht, die aan generlei wetten is
gebonden.

K4: De revolutionaire dictatuur van het proletariaat (afgekort: RDP) is een
toestand die de overgang typeert van het stadium waarin het proletariaat de
politieke macht veroverd heeft, naar het stadium waarin het proletariaat het
socialisme economisch heeft doorgevoerd. De RDP is geen regeringsvorm
maar een toestand die zonder democratie niet mogelijk is, omdat ze het gevolg
is van het democratische beginsel van het algemeen kiesrecht. Een bewind
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dat de massa achter zich heeft, zal het geweld slechts gebruiken om de
democratie te beschermen en niet om haar op te heffen. Het zou juist
zelfmoord plegen, wanneer het zijn veiligste grondslag ondermijnde, het
algemeen kiesrecht, een sterke bron van geweldige morele kracht (K, pp. 20-
23).

L4: Kautsky moetde dictatuur als een `toestand van heerschappij' uitleggen, want
dan verdwijnt het revolutionaire geweld, verdwijnt de gewelddadige revolutie.
De onzinnigheid van het onderscheid tussen 'toestand' en 'regeringsvorm' ligt
voor de hand. Hier over een regeringsvorm te spreken is dubbel en dwars een
domheid, want ieder kind weet, dat monarchie en republiek verschillende
regeringsvormen zijn. Beide regeringsvormen zijn onder het kapitalisme slechts
variëteiten van de burgerlijke staat, d.w.z. van de dictatuur van de bourgeoisie.
Het is niet alleen een domme, maar ook een plompe vervalsing van Marx, die
hier zonneklaar over de vorm of het type van de staat en niet over de
regeringsvorm spreekt. Bij zijn definitie van de dictatuur heeft Kautsky zijn
uiterste best gedaan voor de lezer het voornaamste kenmerk van dit begrip te
verbergen, en wel het revolutionaire geweld. Maar nu komt de waarheid voor
de dag: het gaat om de tegenstelling tussen vreedzame en gewelddadige
omwenteling (L, p. 21).

K5: Wanneer het algemeen kiesrecht zich tegen de socialistische regering
uitspreekt, moet deze zich dan buigen voor de uitspraak van het volk of moet
zij om zich staande te houden, de democratie overboord werpen? Hoe kan
een dictatuur, tegen de wil van de meerderheid van het volk, aan het roer
blijven? Hier staan slechts twee wegen open: i. het Jezuïtisme; ii. het
Bonapartisme. Het Jezuïtisme is alleen mogelijk door een kolossaal geestelijk
overwicht op de door de socialisten georganiseerde bevolking, welke zonder
hen geheel hulpeloos wordt. Het Bonapartisme betekent het regeren met
behulp van het overwicht van een gecentraliseerde organisatie over de
ongeorganiseerde massa en het overwicht van militair geweld: het kazerne-
socialisme. Het geweld der wapenen neemt hier de plaats in van de stem der
meerderheid. De oppositie dwingt zij ertoe haar heil in het beroep op de
bajonetten te zoeken in plaats van een beroep op de stembus. Maar dan wordt
de burgeroorlog de vorm der beslechting van politíeke en sociale tegenstellin-
gen. De dictatuur raakt de burgeroorlog niet meer kwijt en staat voortdurend
aan het gevaar bloot door deze omvergeworpen te worden. Een minderheid
zal er alles aan doen zich door militaire macht staande te houden, haar
tegenstander met bloedige middelen te onderdrukken. Een systeem van
voortdurende burgeroorlog en zijn tegenhanger onder de dictatuur, moedeloos-
heid en onverschilligheid der massa's, maakt de opbouw van een socialistische
voortbrengingswijze zo goed als onmogelijk (K, pp. 29-30).

L5: Marx en Engels hebben zeer nauwgezet de Commune van Parijs geanaly-
seerd; zij hebben aangetoond dat het haar verdienste is geweest te pogen, de
`bestaande staatsmachinerie' stuk te slaan, te breken. Zij hebben aangetoond,
dat de Commune het leger en het ambtenarendom uit de weg ruimde, het
parlementarisme vernietigde en de `parasitaire uitwas, de staat' verbrijzelde.
Maar de hoogwijze Kautsky herhaalt datgene wat de liberale professoren
duizendmaal hebben verteld, nl. het sprookje van de `zuivere democratie'(L,
p. 23). Kautsky heeft niet begrepen, dat het proletariaat niet kan overwinnen,
zonder de tegenstand van de bourgeoisie te hebben gebroken, zonder zijn



240
tegenstander op gewelddadige wijze te hebben onderdrukt, en dat daar, waar
`gewelddadige onderdrukking' heerst, waar geen `vrijheid' bestaat, natuurlijk
ook geen demócratie bestaat (L, p. 43).

K6: De Parijse commune is het voorbeeld van een situatie, waarin het proleta-
riaat tot heerschappij komt, waar het de meerderheid der bevolking vormt of
toch minstens achter zich heeft. Het wapen van het proletariaat in zijn politieke
strijd is naast zijn economische onmisbaarheid, zijn aantal. Dat gold ook voor
de Parijse commune. De eerste daad van het nieuwe revolutionaire bewind
was het gebruik maken van het algemeen kiesrecht. De verkiezing, welke in
volledige vrijheid plaats vond, leverde in bijna alle districten van Parijs sterke
meerderheden op voor de commune. Er werden 65 revolutionairen gekozen,
tegen 21 oppositionelen, waarvan 15 verklaarde reactionairen en 6 radicale
republikeinen van de gambettistische richting. Onder de 65 revolutionairen
waren alle toenmalige richtingen van het Franse socialisme vertegenwoordigd.
Hoe zeer zij elkander ook bestreden, zij oefenden geen dictatuur jegens
elkander uit. Een bewind dat zozeer in de massa's wortelt, heeft niet de minste
reden de democratie aan te tasten. Hier was de dictatuur van het proletariaat
een toestand, die bij het overwegende aandeel van het proletariaat in de
bevolking, van de zuivere democratie het noodzakelijke gevolg was. Het
voorbeeld van de Parijse commune laat zien, dat het overwinnende proletari-
aat het niet nodig had om het algemeen kiesrecht overboord te werpen (K, pp.
25-26).

L6: Wij moeten opmerken, dat de kwestie van het ontnemen van het kiesrecht
aan de uitbuiters een zuiver Russische kwestie is en geen kwestie van de
dictatuur van het proletariaat in het algemeen. Het zou een fout zijn, er van te
voren voor te willen instaan, dat de komende proletarische revoluties in Europa
alle of het merendeel daarvan onvoorwaardelijk een beperking van het
kiesrecht voor de bourgeoisie zullen invoeren. Het kan zo zijn. Na de oorlog
en na de ervaring van de Russische revolutie zal het waarschijnlijk zo zijn,
maar het is niet beslist noodzakelijk voor de vennrezenlijking van de dictatuur,
het is geen nood2akelijk kenmerk van het logisch begrip van de dictatuur, het
is geen noodzakelijke voorwaarde voor het historische en klassebegrip van de
dictatuur. Het noodzakelijke kenmerk, de onmisbare voorwaarde voor de dicta-
tuur is de gewelddadige onderdrukking van de uitbuiters als klasse en
bijgevolg het aantasten van de 'zuivere democratie', d.w.z. van de gelijkheid
en de vrijheid met betrekking tot die klasse. Zo en zo alleen kan de vraag
theoretisch worden gesteld. En Kautsky heeft, doordat hij die vraag niet zo
stelde, bewezen, dat hij niet als theoreticus, maar als sycofant van de oppor-
tunisten en de bourgeoisie tegen de bolsjewiki optreedt. Kautsky heeft alle
mogelijke citaten uit Marx en Engels aangehaald, behalve de citaten die op dit
vraagstuk betrekking hebben en die door mij hierboven zijn aangehaald (L, pp.
41-43).

K7: Een klasse kan heersen, maar niet regeren, want een klasse is een vormloze
massa; regeren kan slechts een organisatie. Een klasse is een economische
categorie, geen juridische en het behoren tot een bepaalde klasse is altijd
wisselend. Het zijn de politieke partijen die in de democratie regeren. Een
partij is echter niet hetzelfde als een klasse, hoewel iedere partij in de eerste
plaats een klassebelang vertegenwoordigt. Een en hetzelfde klassebelang kan
men op zeer verschillende wijzen verdedigen, door verschillende tactische
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methoden. A1 naar het verschil in inzicht omtrent de tactiek, scheiden de
vertegenwoordigers van hetzelfde klassebelang zich in verschillende partijen.
Voor alles wordt daarbij een beslissing genomen over de verhouding tot
andere klassen en partijen. Slechts zelden beschikt een klasse over zoveel
kracht, dat zij alleen de staat kan beheersen. Reeds de machtsverhoudingen
der klassen zijn niet iets bestendigs en het allerminst in het kapitalisme. Alle
sociale verhoudingen zijn aan voortdurende wisseling onderworpen. Maar nog
sneller dan de macht der klassen, wisselt de macht der partijen. En deze zijn
het die in de democratie om de macht worstelen (K, p. 17). Zodra men onder
de dictatuur niet slechts een toestand van heerschappij verstaat, maar een
bepaalde regeringsvorm, dan mag men slechts spreken van de dictatuur bf
van een enkeling bf van een organisatie, dus niet van het proletariaat, maar
van een proletarische partij (K, p. 25).

L7: Het is volkomen onjuist, dat een klasse niet zou kunnen regeren. leder
Europees land wordt door zijn heersende klasse geregeerd (b.v. door de
landheren in de middeleeuwen). De conclusie moet wel luiden dat Kautksy het
begrip van de clictatuur van het proletariaat op de meest ongehoorde manier
heeft verminkt en Marx in een doodgewone liberaal heeft veranderd. Zelf is
Kautsky afgezakt tot het peil van een liberaal, die banale praatjes over de
`zuivere democratie' verkoopt, de klasseinhoud van de burgerlijke democratie
verdoezelt en een heilloze vrees voor revolutionair geweld koestert van de
kant van de onderdrukte klasse. Kautsky heeft de fout gemaakt, de formele
gelijkheid (die onder het kapitalisme door en door leugenachtig en huichelach-
tig is) als feitelijke gelijkheid aan te nemen! Maar de uitbuiter kan niet gelijk
zijn aan de uitgebuite. Er kan geen werkelijke, feitelijke gelijkheid bestaan,
zolang niet iedere mogelijkheid van uitbuiting van de ene klasse door de
andere volkomen is uitgesloten. De renegaat Bernstein ís een kleine jongen
vergeleken bij de renegaat Kautsky (L, pp. 24, 30, 38).

[Het tweede deel van de polemiek gaat over het conflict tussen de sovjets (de
Russische vorm van de dictatuur van het proletariaat) en de Constituante (de op
algemeen kiesrecht gefundeerde grondwetgevende vergadering), dat tot de
ontbinding van de Constituante en het ontnemen van het kiesrecht aan de `bour-
geoisie' heeft geleid].

Ad 2: Het bijzondere der Russische verhoudingen: de relaties tussen de sovjets
en de Constituánte.

K8: Zoals de bolsjewiki zich vergist hadden in hun verwachting, dat zij slechts
aan de regering hoefden te komen, om de Europese revolutie te ontketenen,
zo vergisten zij zich niet minder in de verwachting, dat zij slechts meester van
de regering hoefden te zijn, om de meerderheid der bevolking jubelend achter
zich te krijgen. Als oppositie, onder de door de toestand van Rusland gegeven
verhoudingen, hadden zij, zoals wij reeds zagen, een grote propagandistische
kracht ontwikkeld. Bij het begin der revolutie nog een klein groepje, waren zij
tenslotte zo sterk geworden, dat zij naar de staatsmacht konden grijpen. Maar
hadden zij de massa der bevolking achter zich? Dat zou de Constituante
tonen, die ook de bolsjewiki, evenals de andere revolutionairen verlangd
hadden en welke zij een tijd lang met heftigheid hadden geëist; de Con-
stituante, die op de grondslag van het algemeen, gelijk, direct en geheim
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kiesrecht gekozen zou worden. Toen echter steeds duidelijker werd, dat de
verkiezingen geen meerderheid voor de bolsjewiki hadden opgeleverd,
publiceerde de Prawda van 26 december 1917 een aantal stellingen over de
Constituante, die Lenin ontworpen en het centrale comité aangenomen had.
Van deze stellingen zijn in het bijzonder twee van belang. De ene verklaarde,
dat de verkiezingen kort na de overwinning der bolsjewiki hadden plaatsgevon-
den, nog vóór de sociaal-revolutionairen zich hadden gesplitst. Van de linkse
en de rechtse sociaal-revolutionairen was daardoor een gemeenschappelijke
kandidatenlijst in stemming geweest. De verkiezingen gaven dus geen klaar
beeld van de werkelijke stemmíng der massa's. Voor wie deze mening deelde,
was met het oog op het besluit van 7 december [i.e. het recht op nieuwe
verkiezingen, P.A.S.] de gevolgtrekking eenvoudig: voorbereiding van nieuwe
verkiezingen in de districten, waar sociaal-revolutionairen gekozen waren.
Maar op 26 december was dit alles reeds vergeten en doet zich een geheel
nieuw geluid horen bij de andere der beide stellingen van Lenin, die ons hier
bezighouden. Nadat hij ons heeft aangetoond, dat de pas gekozen Con-
stituante niet deugt, omdat zij de ware stemming der volksmassa niet tot
uitdrukking brengt, verklaart hij dat in het algemeen geen enkele volgens het
algemeen kiesrecht, dus door de massa's gekozen, Constituante, deugt. Het
is jammer, dat men eerst tot dit inzicht kwam, nadat men in de Constituante
in de minderheíd gebleven was. Vroeger had niemand haar onstuimiger ver-
langd dan Lenin. Het conflict met de Constituante werd onvermijdelijk. Het
eindigde met een overwinning der sovjets, wier dictatuur als blijvende
regeringsvorm van Rusland geproclameerd werd (K, pp. 34-38).

L8: Dat is waarlijk een juweel! Alleen een sycofant van de bourgeoisie kon de
zaak zo leugenachtig voorstellen, dat de lezer de indruk krijgt, alsof al de
uitlatingen van de bolsjewiki over een hoger type van staat slechts een
uitvindsel zijn, in de wereld gebracht nadatde bolsjewiki in de Constituerende
Vergadering in de minderheid waren gebleven!! Zulk een laaghartige leugen
kon alleen een schavuit uitspreken, die zich aan de bourgeoisie heeft verkocht.
Het is namelijk algemeen bekend, dat ik reeds op 4 april 1917 in het openbaar
de stellingen heb voorgelezen, waarin ik verklaarde dat een staat naar het type
der Commune hoger staat dan een burgerlijke parlementaire republiek. Ik heb
dit later herhaaldelíjk in de pers verklaard. Hoe kan men na dit alles de uitval
van Kautsky noemen? Kende hij de feiten niet? Of heeft hij geen verta!ing van
de bolsjewistische resoluties verlangd of gekregen? Hij citeert bijvoorbeeld wel
mijn derde stelling maar zwijgt over de tweede stelling, waarin ik stel dat de
revolutionaire sociaal-democratie er herhaaldelijk de nadruk op legt, dat de
sovjets een hogere vorm van democratisme vormen dan de gewone burgerlijke
republiek. De heer Kautsky heeft voor de Duitse lezers verborgen, dat er in de
stellingen rechtstreeks naar 'herhaalde' verklaringen wordt verwezen! Dat zijn
nu de kleinzielige, miserabele, verachtelijke methoden, waarmee de heer
Kautsky opereert. Op die manier heeft hij het theoretische vraagstuk ontweken.
Is het juist of niet, dat een burgerlijk-democratische parlementaire republiek
lagerstaat dan het type der Commune of van het type der sovjets? Dat is de
kern van de kwestie, die Kautsky echter uit de weg is gegaan. Kautsky wil de
bolsjewiki als beginselloze lieden voorstellen en daarom vertelt hij, hoe zij ge-
tracht hebben, het conflict met de C.V. te verzachten, voordat zij haar uiteen-
dreven. Daarin steekt absoluut geen kwaad en wij behoeven niets te verloo-
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chenen; ik laat mijn stellingen volledig afdrukken en daarin wordt zwart op wit
gesteld: mijne heren wankelende kleinburgers, die zich in de C.V. hebben ge-
nesteld, ge moet óf u neerleggen bij de dictatuur van het proletariaat, óf wij
zullen u`langs revolutionaire weg' overwinnen (stelling 18 en 19) (L, pp.53-57).

K9: De Sovjet-republiek is, zo zegt men, de organisatie der dictatuur van het
proletariaat, deenige die, zoals Lenin het uitdrukt `de meest pijnloze overgang
tot het socialisme mogelijk maakt'. Die overgang begint echter daarmee dat de
gehele niet in sovjets georganiseerde bevolking, politiek rechteloos wordt
gemaakt. Waarom zullen de sovjets de overgang naar het socialisme pijnlozer
voltrekken dan dit bij het algemeen kiesrecht mogelijk zou zijn? Klaarblijkelijk
daarom, omdat de kapitalisten op deze wijze van de wetgeving worden
buitengesloten. Nu zijn echter twee dingen mogelijk. Het eerste is, dat de
kapitalisten en hun aanhang slechts een onbetekenend groepje uitmaken. Hoe
zouden zij dan onder het algemeen kiesrecht de overgang naar het socialisme
kunnen tegenhouden? Integendeel, als zij bij het algemeen kiesrecht als
onbetekenende minderheid aan de dag treden, zullen zij zich eerder in hun lot
schikken dan wanneer het kiesrecht zo ingericht is dat niemand met beslist-
heid zeggen kan, welke partij eigenlijk de meerderheid der bevolking achter
zich heeft. In werkelijkheid echter kan men niet de kapitalisten alleen hun
politieke rechten ontnemen. Wie is een kapitatist in juridische zin? Een
bezitter? Dat zou betekenen dat in een economisch zo ontwikkeld land als
Duitsland de uitroeping van een sovjet-republiek aan grote massa's hun
politieke rechten zou ontnemen. Aan de andere kant zal het algemeen kies-
recht, dat de proletariërs tot de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand
dwingt, hen echter ook eerder tot eendracht brengen dan de beperking van de
politieke strijd tot de sovjet, waaruit de klassetegenstanders uitgesloten zijn en
waarin de politieke strijd van de ene socialistische partij uitsluitend de vorm
aanneemt van bestrijding van de andere socialistische partijen. In plaats van
het klassebewustzijn wordt daar het secte-fanatisme aangekweekt. Nu echter
het andere alternatief. De kapitalisten en hun aanhang zijn geen minderheid,
maar een grote massa, die wel in staat zou zijn in een parlement, dat op de
grondslag van het algemeen kiesrecht gekozen zou worden, ernstige oppositie
te voeren. Wordt dit echter beter als men deze oppositie in het wetgevend
lichaam tot zwijgen brengt? Hun oppositie wordt niet geringer doordat men hun
het stemrecht ontneemt; zíj zullen slechts des te energieker alle maatregelen
van het nieuwe tyrannieke regime tegenwerken. Onder het algemeen kies-
recht, bij de volledige democratie, zijn alle klassen en belangen volgens hun
sterkte in de wetgevende vergadering vertegenwoordigd. ledere klasse en
partij kan bij ieder wetsontwerp de meest vrije kritiek uitoefenen, al zijn
zwakheden blootleggen, maar ook uitdrukking geven aan de grootte van de
tegenstand, die dit ontwerp in de bevolking ondervinden zal. In de sovjet is alle
kritiek van tegenstanders buitengesloten en komen dus de zwakheden van een
wet niet zo gemakkelijk aan het licht. Wat de tegenstand betreft, welke in de
bevolking hiertegen zal opkomen, bemerkt men in het eerst helemaal niets.
Eerst daarna, wanneer het wetsontwerp wet geworden is, komen kritiek en
tegenstand naar voren. In plaats van bij de beraadslaging vertonen zich bij de
uitvoering de zwakheden der wet. Zo zag de sovjet-regering zich bij zeer
gewichtige wetten reeds gedwongen deze door aanvullende wetten of door
slappe uitvoering, weer gedeeltelijk ongedaan te maken en dus door een
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achterdeurtje weer naar binnen te laten, wat men zoëven plechtig door de
voordeur naar buiten geworpen had. Dat door dit alles de overgang naar het
socialisme pijnlozer plaats vindt dan door het algemeen kiesrecht en de vrije
discussie van alle partijen, die volgens hun sterkte vertegenwoordigd zijn, mag
wel betwíjfeld worden (K, pp. 41-43).

L9: Kautsky heeft niet begrepen, dat de bourgeoisie zich al in de tijd toen de
mensjewiki in de sovjets heersten, van de sovjets afscheidde, deze boycotte,
zich tegenover hen stelde, tegen hen intrigeerde. De wijze Kautsky staat stevig
op het standpunt van de `oppositie', d.w.z. op het standpunt van de strijd
binnen het parlement. O, geleerde historicus en politícus! U had moeten
weten, dat 'oppositie' een begrip is van de vreedzame en uitsluitend parle-
mentaire strijd, d.w.z. een begrip, dat aan een niet-revolutionaire situatie
beantwoordt, aan een situatie dus, waarin zich geen revolutie voltrekt In de
revolutie hebben wij met een onverbiddelijke vijand in de burgeroorlog te
maken en generlei reactionaire jeremiades van een kleinburger die, zoals
Kautsky, zulk een oorlog vreest, zullen dit feit veranderen. Het is belachelijk
vanuit het standpunt van de `oppositie' beschouwingen ten beste te geven over
de vraagstukken van een meedogenloze burgeroorlog, terwijl de bourgeoisie
voor geen misdaad terugdeinst (L, pp. 62-63).

K10: De Sovjet-organisatie heeft boven het algemeen kiesrecht het voordeel, dat
zij grotere willekeur toelaat. Zij kan alle organisaties uit haar midden uitsluiten,
die zij als vijandige beschouwt. Zij `verschaft alle burgers volkomen gelijke
rechten', maar 'zoals vanzelfsprekend is' mogen zij van die rechten slechts
gebruik maken, als zij het met de sovjetregering eens zijn. Intussen heeft men
echter bevonden, dat het zo niet gaat. Het laatste alrussische congres van de
sovjets, dat de 12de juli 1918 gesloten werd, heeft een grondwet voor de
Russische Sovjet-republiek uitgewerkt. Deze stelt vast, dat niet alle burgers
van het Russische rijk,maar slechts bepaalde categorieën het recht hebben,
gedeputeerden voor de sovjet te kiezen. Slechts zij mogen kiezen, `die de
middelen voor hun onderhoud door productieve of door voor de gemeenschap
nuttige arbeid verwerven'. Wat is echter `productieve of voor de gemeenschap
nuttige arbeid'? Dat zijn echte `caoutchoucbegrippen'. Niet minder rekbaar is
echter de bepaling omtrent hen, die van het kiesrecht uitgesloten zijn. Daartoe
behoren degenen, 'die loonarbeiders voor winstdoeleinden in dienst hebben'.
Men ziet, hoe weinig ertoe behoort om volgens het kiesreglement der sovjet-
republiek als kapitalist te worden gebrandmerkt, en het kiesrecht te verliezen.
Dat de begripsbepalingen in het kiesrecht zo rekbaar zijn, dat zij wagenwijd de
deur openen voor iedere willekeur, ligt niet aan de wetgever, maar aan het
onderwerp zelf, Het zal nooit gelukken, het begrip juridisch zo nauwkeurig te
formuleren, dat het slechts voor één uitleg vatbaar zijn zal. Ook de wijze van
verkiezen is aan willekeur onderhevig. Het schijnt, dat iedere kiezersvergade-
ring de wijze van verkiezen naar eigen believen inrichten kan. De willekeur en
de mogelíjkheid om zich van lastige, oppositionele elementen onder het pro-
letariaat zelve te ontdoen, zou daardoor het toppunt bereiken (K, pp. 44-46).

L 10: Kautsky stelt uitsluitend belang in de formeel-juridische kant van de zaak.
Waarom rekent u alle `bezitters' tot de ontrechten, mijnheer Kautsky, terwijl u
zeer goed weet, dat de overgrote meerderheid van de Russische boeren geen
loonarbeiders in dienst heeft en dus ook niet van haar rechten wordt beroofd?
Kapitalist is dus een vaag, juridisch begrip en Kautsky gaat enige bladzijden
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lang tegen de 'willekeur' van de Sovjet-grondwet tekeer. Aan de Engelse
bourgeoisie staat Kautsky een tijdruimte van eeuwen toe om een nieuwe
burgerlijke grondwet uit te werken en te preciseren, maar aan ons, arbeiders
en boeren van Rusland, staat deze vertegenwoordiger van een lakeienweten-
schap niet de minste tijd toe. Van ons eist hij binnen enkele maanden een tot
in de puntjes uitgewerkte grondwet. Waarom is de bureaucratisch-burgerlijke
regeling van de verkiezingsprocedure onder de'zuivere' burgerlijke democratie
geen willekeur? Waarom zou het rechtvaardigheidsgevoel bij de massa's die
zich verheven hebben tot de strijd tegen hun uitbuiters..., minder ontwikkeld
zijn dan bij een handvol in burgerlijke vooroordelen opgevoede ambtenaren,
intellectuelen en advocaten? De historicus Kautsky heeft nooit gehoord, dat de
vorm van de verkiezingen, de vorm van de democratie, een andere zaak is
dan de klasse-inhoud van de gegeven instelling. Deze vraag naar de klasse-
inhoud van de C.V. werd duidelijk en ronduit in mijn stellingen gesteld en
opgelost. Mogelijk is mijn oplossing niet juist. Niets zou ons liever zijn dan een
mancistische kritiek van andere zijde op onze analyse. In plaats van uiterst
domme frasen neer te schrijven, alsof iemand de kritiek op het botsjewisme
zou verhinderen, had Kautsky tot zulk een kritiek moeten overgaan. Maar dat
is het juist, dat hij geen kritiek oefent. Hij stelt de vraag zelfs niet van de
klasse-analyse van de sovjets enerzijds en van de C.V. anderzijds. Daarom
is het niet mogelijk met Kautsky te twisten, te discussiëren en blijft er niets
anders over dan de lezer te tonen, waarom men Kautsky niet anders dan een
renegaat kan noemen (L, pp. 64-67, 58).

K11: De'pijnloze overgang' naar het socialisme eist klaarblijkelijk het zwijgen van
iedere oppositie en kritiek. Deze maatregel richt zich niet tegen bepaalde
personen, die bepaalde strafbare handelingen hebben gedaan. Van onschend-
baarheid der afgevaardigden van de sovjets is in de grondwet der sovjet-
republiek geen sprake. Niet bepaalde personen, maar bepaalde partijen
worden hier van de sovjets buitengesloten. Dat betekent echter practisch niets
anders, dan dat alle proletariërs die tot die partijen behoren hun stemrecht
verliezen. Hun stemmen tellen niet meer. Een bepaalde grens daarvoor
bestaat niet. Paragraaf 23 van de grondwet der sovjet-republiek bepaalt: 'In
het belang der arbeidersklasse als geheel, ontneemt de Russische socialisti-
sche federatieve sovjet-republiek afzonderlijke personen en gehele groepen,
rechten, die zij tot schade der socialistische revolutie misbruiken'. Daarmede
is echter de gehele oppositie vogelvrij verklaard. Want iedere regering, ook
een revolutionaire, vindt, dat de oppositie haar rechten misbruikt. Zo wordt
binnen het proletariaat zelve de kring dergenen die aan de politieke rechten
deel hebben, waarop het bolsjewistisch regime steunt, steeds nauwer. Men
ging van de bewering uit, de dictatuur van het proletariaat te zullen grondves-
ten, doch het was reeds van te voren de dictatuur van een partij in het
proletariaat. Een tijdlang kon het de dictatuur der meerderheid van het
proletariaat over de minderheid voorstellen. Thans is zelfs dat twijfelachtig
geworden. Moet het feit, dat thans geheel Rusland door burgeroorlogen
uiteengerukt wordt, het bewijs leveren, dat de sovjet-organisatie voor Rusland
de meest passende is, dat zij de overgang naar het socialisme op de meest
'pijnloze' wijze tot stand doet komen? (K, pp. 46-48).

L 11: Wanneer de sovjets na een `praktijk' van een jaar aan de uitbuiters het
kiesrecht ontnomen hebben, dan betekent dit, dat deze sovjets werkelijk
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organisaties van de onderdrukte massa's zijn en niet van sociaal-imperialisten
en sociaal-pacifisten, die zich aan de bourgeoisie hebben verkocht. Wanneer
de sovjets het kiesrecht aan de uitbuiters hebben ontnomen, dan betekenf dit,
dat zij geen organen zijn van de kleinburgerlijke compromispolitiek met de
kapitalisten, van het parlementaire gebazel (van de Kautsky's, de Longuets,
de MacDonalds), maar organen van het werkelijk revolutionaire proletariaat,
dat tegen de uitbuiters een strijd op leven en dood voert. Plekhanov heeft
destijds (in 1903) op het partijcongres dat het program aannam, verklaard dat
het proletariaat in de revolutie, als dat nodig zou zijn, aan de kapitalisten het
kiesrecht zou ontnemen en ieder parlement, onverschillig welk, uiteen zou
jagen indien het contrarevolutionair zou blijken te zijn. Dat juist deze opvatting
de enige is, die aan het mancisme beantwoordt, kan ieder reeds uit de door mij
hierboven aangehaalde citaten van Manc en Engels zien en dat vloeit
zonneklaar uit alle grondslagen van het mancisme voort. 'Wij' hebben tot de
bourgeoisie gezegd: Jullie uitbuiters en huichelaars spreken over democratie,
terwijl jullie tegelijkertijd aan de deelneming van de onderdrukte massa's aan
de politiek bij iedere stap duizenden hinderpalen in de weg leggen. Wij houden
jullie aan je woord en wij eisen, in het belang van deze massa's, de uitbreiding
van jullie burgerlijke democratie om de massa's voor te bereiden op de
revolutie, om jullie, uitbuiters, ten val te brengen. En als jullie, uitbuiters,
zouden proberen, aan onze proletarische revolutie tegenstand te bieden, zullen
wij jullie zonder erbarmen neerslaan, zullen we jullie ontrechten, nog sterker:
wij zullen jullie geen brood geven, want in onze proletarische republiek zullen
de uitbuiters rechteloos zijn, zij zullen zonder vuur en water blijven, want wij
zijn in ernst socialisten en niet op de wijze van Scheidemann of Kautsky. Laat
het verachtelijke renegatengespuis .., onze sovjet-grondwet maar belasteren,
omdat zij het kiesrecht aan de uitbuiters ontneemt. Dat is goed, want het zal
de breuk van de revolutionaire arbeiders van Europa met de Scheidemanns
en Kautsky's, de oude leiders en oude verraders van het socialisme ver-
haasten en dieper maken (L, pp. 69-72).

K12: leder regime, ook het meest dictatoriale, heeft er behoefte aan, de
uitdrukking te schijnen van de verlangens der meerderheid, en niet alleen van
het proletariaat, maar van het gehele volk. Ook de bolsjewiki kunnen zich
hieraan niet onttrekken. Indien de bolsjewiki menen, dat zij de wil der massa's
achter zich hebben, waarom laten ze het er dan niet op aan komen door
nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Als deze verkiezingen in volle vrijheid
plaats vinden en een bolsjewistische meerderheid opleveren, zal de bestaande
regering een veel sterkere morele basis in binnen- en buitenland verkrijgen,
dan de sovjet-regering ooit winnen zal onder de huidige verkiezings- en
regeringsmethoden. In de allereerste plaats zou voor de socialistische kritiek
iedere bedenking zijn weggenomen. En de gehele internationale van het
strijdende proletariaat zou zich eensgezind en met volle kracht achter haar
plaatsen. Waarom toch zou men van zulke enorme winst afstand doen, als
men zo zeker is van de meerderheid? Omdat het algemeen kiesrecht op het
ogenblik voor Rusland niet zou passen en slechts de sovjet-organisatie met
zíjn behoeften overeenkomt? Waarmee wordt echter deze bewering bewezen?
Ze wordt begrijpelijk, als men maar bedenkt, dat iedere regering zich gaarne
met het land tot eenheid maakt, en wat voor haar niet past, ook als ongeschikt
voor het land beschouwt. De dictatuur blijkt niet het middel te zijn voor een
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socialistische partij, om tegenover de meerderheid des volks tot heerschappij
te komen en deze te handhaven; maar een middel dat haar dwingt tot daden
boven haar kracht, waardoor zij maar al te licht het socialisme zelve
compromitteert, zijn vooruitgang niet bevordert, maar belemmert. De
wezenlijke resultaten der revolutie worden gered, wanneer het op het juiste
ogenblik gelukt, de dictatuur te vervangen door de democratie (K, pp. 48, 51-
53, 71, 74, 81).

L 12: De sovjets zijn onder meer juist daarom een onvergelijkelijk hogere vorm en
type van democratie, omdat zij de massa van de arbeiders en boeren
verenigen en in de politiek betrekken en daardoor een zeer dicht bij het 'volk'
staande, zeer gevoelige barometer van de ontwikkeling en de groei van de
politieke rijpheid, van de klasserijpheid van de massa's vormen. Kautsky
verloochent het marxisme volkomen, doordat hij zich bij zijn analyse van de
Russische revolutie beperkt tot het juridische, formele begrip van de
`democratie', dat de bourgeoisie dient om haar heerschappij te bemantelen en
de massa's te bedriegen... Het gaat erom de klassewerkelijkheid op te sporen
en het klassekarakter van de democratie vast te stellen (L, pp. 75, 97, 110).

Tot zover een reconstructie van de belangrijkste argumenten pro en contra de
these T. De polemiek voerde, naast de kwesties die verband hielden met de
these, ook nog over de nalatenschap van de dictatuur en het internationalisme.
Deze thema's heb ik in de reconstructie echter niet opgenomen, omdat ze alleen
indirect de these raken.' In paragraaf 6 presenteer ik een analyse van de boven
gereconstrueerde argumenten. Omdat de standpunten en de aangevoerde
argumenten van beide discussie-deelnemers sterk gerelateerd zijn aan de wijze
waarop beiden naar de werken van Manc en Engels verwijzen, zal ik eerst de
citatie-praktijk van Kautsky en van Lenin onder de loep nemen.

5
DE CITATIE-PRAKTIJK VAN KAUTSKY EN VAN LENIN

Ad K2
Kautsky verwijst in zijn DP naar een redevoering van Marx in 1872 te Amster-
dam, waarin deze stelde dat niet overal ter wereld de wegen om het doel van de
politieke macht en de nieuwe organisatie van de arbeid in handen te krijgen,

7. Met betrekking tot de nalatenschap der dictatuur, merkt Kautsky in zijn DP over de
positie van de boeren het volgende op: `We hebben er reeds vroeger op gewezen,
hoe ontzaggelijk [in Rusland] het overwicht der boeren is. Dat zij met het proletariaat
samen gingen, maakte de overwinning der revolutie mogelijk, maar bewees ook het
burgerlijk karakter van deze revolutie. Hoe meer zij zich als zodanig voltrekt en con-
solideert, d.w.z. hoe vaster het nieuw gewonnen privaat bezit der boeren wordt, des
te steviger wordt enerzijds de grondslag voor een kapitalistische maatschappij gelegd
en anderzijds voor een groeiende tegenstelling tussen boeren en proletariërs... Deze
tegenstelling en niet het socialisme zal de ware nalatenschap der Russische revolutie
zijn.... [D]e uitschakeling der Constituante heeft er toe bijgedragen, dat zelfs het
laatste spoor van maatschappelijke invloed op het gebruik van het onteigende
grootgrondbezit verloren ging, en zijn verdeling aan de persoonlijke willekeur van hen,
die daar het grootste belang bij hadden, werd overgelaten. (ibid., pp. 66, 70, 71).
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dezelfde zijn. Hij ontkende niet dat een vreedzame weg naar het doel mogelijk
kon zijn, alhoewel dat niet in alle landen het geval is. Ook verwijst Kautsky naar
Manc's kritiek op het partijprogram van Gotha in 1875 (Die Neue Zeit, IX, I, p. 502
e.v.) waarin Marx publiekelijk pleit voor de revolutionaire dictatuur van het
proletariaat.8 Kautsky benadrukt dat Marx daarin heeft nagelaten uiteen te
zetten, hoe hij zich deze dictatuur voorstelde. In 1871 in zijn geschrift over de Der
Burgerkrieg in Frankreich spreekt Marx over het algemeen kiesrecht van het
gehele volk, waaruit Kautsky de conclusie trekt dat ook Marx de democratie
beschouwde als de grondslag van de dictatuur van het proletariaat. Voorts citeert
Kautsky uit het Kommunistisch Manifest, waarin Marx en Engels stellen, dat de
proletarische beweging de zelfstandige beweging van de ontzaglijke meerderheid
in het belang der ontzaglijke meerderheid is. Kautsky verwijst naar Marx' Kapital
waarin deze uitlegt dat een maatschappij geen ontwikkelingsfasen kan
overspringen noch door decreten opheffen. Kautsky meent dat de bolsjewieken
dit vergeten zijn en met hun dictatuur een grandioze poging doen, natuurlijke
ontwikkelingsfasen over te springen en door decreten op te heffen.

Ad L2
Ook Lenin verwij~t in zijn De Proletarische Revolutie naar Marx en Engels. Hij
doet dat in eerste instantie om te laten zien, dat Kautsky het marxisme opzettelijk
heeft verdraaid. Als geleerde moet Kautsky volgens Lenin, Manc wel haast van
buiten kennen, moet hij wel in zijn bureau of in zijn hoofd een reeks van houten
kastjes hebben, waarin hij alle geschriften van Marx op de meest accurate en
voor het citeren gemakkelijke wijze heeft gerangschikt. Hij verwijst herhaaldelijk
naar een brief van Engels aan Bebel van 18-28 maart 1875, waarin deze stelt dat
de nieuwe staatsmachinerie als resultaat van de proletarische revolutie `al niet
meer een staat is in de eigenlijke zin van het woord'. Lenin verwijst ook herhaal-
delijk naar Engels in diens inleiding (van 1891) tot het werk van Marx Der
Burgerkrieg in Frankreich, om daarmee duidelijk te maken dat de revolutionaire
omwenteling in Frankrijk niet langs vreedzame weg kon plaatsvinden. Hij verwijst
naar Engels' Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats
(1884, p. 211), waarin deze stelt dat het onzin is te spreken van de vrije
volksstaat, want het proletariaat gebruikt de staat niet in het belang van de
vrijheid, maar om er zijn tegenstanders mee onder de duim te houden. Zodra er
van vrijheid sprake is houdt de staat als zodanig op te bestaan. Hij verwijst naar
Marx en Engels: het Kommunistisch Manifest, waaraan zij in 1872 de verbetering
aanbrachten, dat het de verdienste van de Commune van Parijs was geweest de
bestaande staatsmachinerie stuk te hebben geslaan. Voorts verwijst Lenin naar
Manc's 'Derpolitische Indifferentismus' (die Neue Zeit, 32, 1913114, I, nr. 2. p. 40)
en naar Engels' 'Von derAutorit~f (1873), waarin beide auteurs de revolutionaire
dictatuur beschouwen als de instantie die de tegenstand van de bourgeoisie moet
breken (Marx) met behulp van de autoriteit van het gewapende volk (Engels).
Verder vervvijst Lenin naar Marx's artikel (1848) 'Die Bourgeoisie und die
Kontrerevolution', waarin Marx de Duitse bourgeoisie van 1848 vergelijkt met de
Franse van 1793, en ook naar Engels' voorwoord bij `Der deutsche Bauernkrie~

8. Reeds in maart 1852, in een brief aan Weydemeyer, gebruikt Marx de uitdrukking 'de
dictatuur van het proletariaat' als de noodzakelijke uitkomst van de klassenstrijd. Zie:
Selected Correspondence, p. 57).
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(1870, 2de druk). Voorts naar Marx's brief aan Kugelmann (12 april 1871) waarin
hij het verbrijzelen van het bureaucratisch-militaire apparaat `de voorwaarden
voor elke werkelijke volksrevolutie op het vasteland van Europa' noemt. Ook ver-
wijst hij hierbij naar `Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte' (1852,
hoofdstuk 6). Verder naar Manc's `Theorien uber den Mehrwen', 2de deel,
hoofdstuk 2.

Bijna zonder uitzondering doen de citaten uit Marx en Engels bij Lenin dienst
als bewijs dat Kautsky verzwegen heeft wat juist de revolutie van het proletariaat
onderscheidt van de hervormingen van de bourgeoisie: verbrijzelen van de
bestaande staatsmachinerie en het gewelddadig onderdrukken van het bourgeois
verzet. Lenins herhaaldelijk geproclameerde opvatting, dat de staat niets anders
is dan een machine ter onderdrukking van de ene klasse door de ander, gaat
terug op Engels' Herrn Eugen Duhrings Umwélzung der Wissenschaft ('Anti-
Duhring) (1878), waarin Engels de gewelddadigheid van de socialistische
revolutie op het niveau van een `geweldstheorie' bespreekt.

Ad L3
Als men Lenins citatie-praktijken systematisch onderzoekt, valt daarin een
opzienbarende eigenaardigheid te ontwaren.

Zo schrijft Lenin in Staat en Revolutie, (1918, p. 27): `Hoe kan men nu deze
lofrede [van Engels] op de gewelddadige revolutie, die Engels de Duitse sociaal-
democraten van 1878 tot 1894, d.w.z. tot aan zijn dood, voorhield, in één leer
verenigen met de theorie van het `afsterven' van de staat?'.

In dit citaat heb ik de jaartallen onderstreept omdat zij een ínteressant licht
werpen op de citatie-'methode' van Lenin. Friedrich Engels stierf in 1895. In
datzelfde jaar schreef hij een inleiding tot een nieuwe uitgave van Marx' boek `Die
Klassenk~mpfe in Frankreich'. Die inleiding wordt wel zijn politiek testament
genoemd. Daarin schrijft hij o.a. dat hij en Marx, gefascineerd door de Franse
revoluties (van 1789 en 1830) vbbr een gewelddadige omwenteling waren
geweest. Maar sindsdien had de geschiedenis volgens Engels de voorwaarden
waaronder het proletariaat moest vechten, volledig getransformeerd. De methode
van strijd (het geweld) van 1848, was nu - in 1895 - in alle opzichten obsoleet
geworden. Voorts wijst Engels in zijn 'Inleiding' de arbeiders en hun partij op de
grote voordelen waarmee zij zich met het parlementarisme op de basis van het
algemeen stemrecht kunnen verrijken. Hieruit kunnen we niet concluderen, dat
Engels de revolutie afwijst, maar wel dat hij de rol van het geweld daarin
aanzienlijk beperkt, en hooguit nog een defensieve rol voor het geweld ziet
weggelegd. Waarom nu laat Lenin de politieke carrière van Engels eindigen in
1894? Omdat Engels in 1895, terugkijkend op 50 jaar revolutionaire arbeid, moet
erkennen: `History has proved us, and all who thought like us, wrong' (p. 191 van
Selected Works of Marx and Engels, Vol. I, p. 191; p. 118 van MarxlEngels Aus-
gew~hlte Schriften I). Omdat de Engels-citaten voor Lenin absolute bewijskracht
hadden, kan hij zich niet toestaan het jaar 1895 te noemen. Immers, Lenin wilde
het parlementarisme vernietigen, met geweld. Het feit dat Engels in 1895 het
parlementarisme prees, en het geweld afzwoer, kon Lenin niet gebruiken. Het
revolutionaire geweld is bij Lenin permanent.

In het boven aangehaalde Lenin-citaat heb ik de zinsnede `d.w.z. tot aan zijn
dood onderstreept, omdat Lenin met die zinsnede het `einde' van Engels'
politieke carrière laat samenvallen met zijn dood. Met andere woorden, Lenin
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suggereert sterk dat Engels tot aan zijn dood geen andere opvattingen (dan de
gewelddadige revolutie) meer heeft verkondigd.

Ad L3
Kautsky's commentaar (in TG) op deze bewering van Lenin luidt alsvolgt. Een
onderdrukkende politieke macht die wèl gebonden is aan wetten, al zijn deze nog
zo streng, stelt reeds, doordat zij bepaalde regels geeft, zekere grenzen aan haar
werkzaamheid en geeft de onderdrukten bij enige handigheid wel enig houvast,
dat zij gebruiken kunnen. Een politiek van onderdrukking, die zich richt tegen
verschijnselen, welke diep wortelen in de maatschappelijke verhoudingen (en dus
geen boodschap heeft aan begrenzing), is daardoor vroeg of laat genoodzaakt,
de wettelijke boeien te slaken, die zij zelf gesmeed heeft en over te gaan tot de
onderdrukking zonder wetten, tot de dictatuur (parafrasering door mij van
Kautsky): `Dat en niet anders is de betekenis van de dictatuur, wanneer men
daaronder niet een toestand, maar een regeringsvorm verstaat. Het is een
toestand van willekeur, die natuurlijk slechts door een zeer kleine kring, waarin
men het zonder formele overeenkomsten eens is met elkaar, of door een enke-
ling, gehandhaafd kan worden. Elke grotere kring heeft, om tot gezamenlijk
arbeiden te komen, bepaalde regels, een reglement nodig, is dus al door wetten
gebonden. Het type van de dictatuur als regeringsvorm is de persoonlijke
dictatuur. Een dictatuur van een klasse is als regeringsvorm onzin; een klasse-
heerschappij is zonder wetten in het geheel niet denkbaar' (Kautsky, Terrorisme
en Communisme, 1919, p. 32).

Ad L4
Dit argument maakt de vraag relevant welke relaties kunnen worden aangegeven
tussen Lenins interpretatie en toepassing van de dictatuur van het proletariaat en
Manc's eigen opvatting van de overgang naar het socialisme. Kan men in het
werk van Marx een theoretische basis vinden voor een verwerping van elke vorm
van oppositie tijdens deze overgangsperiode? Om deze vraag te beantwoorden
moet men volgens Lovell (1984, p. 190) een onderscheid maken tussen hetgeen
Manc zelf heeft beweerd en de wijze waarop zijn vroege discipelen zijn erfenis
hebben uitgelegd. Dat onderscheid is van belang, omdat de geschriften van Marx
slechts gedeeltelijk rekenschap kunnen afleggen voor de debatten binnen de
mancistische traditie betreffende het vraagstuk van de dictatuur van het proletari-
aat en voor Lenins claim dat hij de 'one-and-only' vertolker van Marx zou zijn.
Lovell (1984) merkt op, dat Marx nooit de vraag heeft gesteld, laat staan beant-
woord, of alle oppositie in de overgangsperiode naar het socialisme moet worden
onderdrukt. Dat houdt verband met het feit dat Manc in het algemeen ervan afzag
blauwdrukken voor de toekomstige sociale of politieke organisatie te verschaffen.
Maar een diepere reden waarom hij geen concrete leidraad gaf voor de politieke
organisatie van de overgangsperiode is volgens Lovell gelegen in een centrale
spanning tussen een aantal concurrerende taken die de overgang moet verwe-
zenlijken. Lovell spreekt hier van de Januskop van de overgangsperiode. Ener-
zijds moet de politieke organisatie van de overgangsperiode terugkijken naar het
voorafgaande stadium, naar de maatschappij waaruit zij voortkwam, om zich te
kunnen beschermen tegen krachten die haar terug willen drijven; anderzijds moet
ze zich voorwaarts richten op de samenleving die ze wil vormen, zodat de
overgang niet zal stagneren maar zich kan ontwikkelen, opdat het een werkelijke
overgang zal zijn. Deze spanning is merkbaar in Marx's conflicterende opvattin-
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gen over de vraag of de staatsmacht moet worden geperfectioneerd dan wel
vernietigd na de socialistische revolutie. De spanning wordt nog groter door
Manc's inconsistent gebruik van de notie `dictatuur van het proletariaat': enerzijds
wordt die notie gebruikt ter beschrijving van een aspect van de overgang,
anderzijds lijkt de notie soms de gehele overgangsperiode te omspannen.
Daardoor wordt de scheidslijn vertroebeld tussen een legitieme verdediging van
de socialistische revolutie en een illegitieme onderdrukking van alle oppositie, een
onderscheid dat vitaal is voor het succes van het marxistische project ( Lovell,
ibid., p. 191-192). De centrale vraag die uit Marx's conceptie van de socialisti-
sche overgangsperiode naar voren komt luidt: hoe kan oppositie tegen de
overgang worden onderscheiden van oppositie binnen de overgang? Een afzon-
derlijke studie over oppositie met betrekking tot de socialistische revolutie zoekt
men bij Marx tevergeefs. Het is duidelijk dat in de opvatting van Marx bourgeois
oppositie moet worden onderdrukt. Maar de ontwikkeling van de overgangsperio-
de vereist wel de bloei van oppositie van de niet-bourgeois, i.e. proletarische
oppositie. Marx geeft zelf aanleíding voor dit standpunt door zijn aandacht voor
de politieke vorm van de pre-revolutionaire periode en door zijn nadruk op het feit
dat de overgang de ontwikkeling van een werkelijke ( i.e. niet-vervreemde) politiek
moet zijn. De doelstelling van Marx was zeer zeker politiek van aard, en politiek
vereist oppositie.

Ad L5
Volgens Lovell (1984, p. 87) kan er weinig twijfel bestaan, dat Lenin zijn
opvattingen over de staat primair ontleende aan Engels en aan diens interpretatie
van Marx. Enerzijds legt Engels de nadruk op de onderdrukking van de ene
klasse door de andere, anderzijds op het idee van het afsterven ('withering
away') van de staat, wanneer zij eenmaal het instrument van de arbeiders zou
zijn geworden, een proletarische dictatuur, waarna de staat geen verder nut meer
zou hebben, want er zou niemand meer zijn om te onderdrukken. Maar hier
stuiten we op problemen. Want hoe wordt met oppositie omgegaan, zowel buiten
als binnen het nieuwe regime? Engels zag de oplossing van problemen die de
oppositie voor de dictatuur vormde louter in termen van onderdrukking, waarvan
hij de repercussies veronachtzaamde. Indien Engels als de hoofdtaak van de
proletarische dictatuur het onderdrukken van bourgeois oppositie beschouwt, dan
is de vraag relevant hoe die vorm van oppositie precies kan worden vastgesteld.
Wat te denken van oppositie uit de arbeidersklasse zelf? Zal die vorm van oppo-
sitie een nieuwe bedreiging vormen voor de dictatuur wanneer daaruit een me-
ningsverschil blijkt inzake de ríchting en de maatregelen van de dictatuur met
betrekking tot de overgangsperiode; of wordt die vorm van oppositie automatisch
van het proletariaat uitgesloten? Als bepaalde vormen van oppositie niet expliciet
beschermd worden en de dictatuur in toenemende mate het karakter van een
gewapend kamp aanneemt, zal de staat dan wel ooit `afsterven'? Een over-
gangsperiode, die gebaseerd wordt op onderdrukking van oppositie, naar een
samenleving waarin geen onderdrukking van oppositie meer voorkomt, lijkt
overweldigende risico's met zich mee te brengen ( Lovell, ibid., p. 87).

Ad K10
Kautsky (TC, p. 174) werkt dit gezichtspunt alsvolgt uit: `De rechtvaardiging van
dit systeem loopt eenvoudig uit op de naïeve opvatting, dat er een absolute
waarheid is en alleen de communisten in het bezit daarvan zijn'. Het geestelijke
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proces om de waarheid te vinden en het vermogen om de waarheid te zoeken,
wordt volgens Kautsky geschaad, als een partij haar macht gebruikt om haar
eigen opvatting als alleenzaligmakende waarheid te monopoliseren en elke
andere mening te onderdrukken.

Ad K11
Zo stelt Kautsky (TC, pp. 178 e.v.): `[De bolsjewistischeJ heerschappij begon met
alle mensen, die het niet eens met hem waren, van alle rechten te beroven en
in de diepste ellende te storten, doordat het de opheffing der klassen inleidde met
het scheppen van een nieuwe klasse van heloten uit de bourgeois. Terwijl het zo
de socialistische strijd voor bevrijding en verheffing der ganse mensheid tot een
hogere trap, veranderde in een uitbarsting van verbittering en wraak tegenover
afzonderlijke individuen, die aan de ergste mishandelingen en folteringen werden
prijsgegeven, heeft het het proletariaat niet opgevoed tot een hogere moraal,
maar het gedemoraliseerd... Wanhopig zagen [de bolsjewiekenJ naar een middel
om, dat de massa de communistische moraal zou doen aanvaarden. Niets
anders konden ze vinden...dan het armzalige hulpmiddel, waarmee de oude
maatschappij zich ontdeed van de producten van haar eigen zonden: gerecht,
tuchthuis, terechtstelling. Dus de terreur'.

Ad L 11
Lenin citeert in dit verband Engels, die in zijn beoordeling van de Parijze
Commune in zijn inleiding tot het werk van Marx, Der Burgerkrieg in Frankreich
over de gewelddadige heerschappij van de revolutie het volgende opmerkt:
`Hebben deze heren (anti-autoritairen) wel ooit een revolutie gezien? Een
revolutie is zeker de meest autoritaire zaak, die maar mogelijk is, een daad,
waardoor een deel van de bevolking zijn wil aan het andere deel opdringt door
geweren, bajonetten en kanonnen, - alles zeer autoritaire middelen; en de partij,
die de overwinning heeft behaald, moet haar heerschappij handhaven door de
schrik, die haar wapens de reactionairen inboezemen' (o.c. in Lenin, 1918, pp.
22-23).

Ad K12
In zijn reactie op Lenin, citeert Kautsky ook uit Engels, namelijk diens Lage der
Arbeitenden Klassen in England ( 2de uitgave , 1845 p: 299): `In dezelfde mate,
waarin het proletariaat socialistische en communistische elementen in zich
opneemt, precies in dezelfde verhouding zal de revolutie afnemen in bloedvergie-
ten, wraak en woede. Het communisme staat volgens zijn principe boven de
tegenstelling tussen bourgeoisie en proletariaat; het erkent ze slechts in haar
historische betekenis voor de tegenwoordige tijd; voor de toekomst heeft ze geen
reden van bestaan. Het wil die tegenstelling juist opheffen. Bijgevolg erkent het,
zolang de tegenstelling bestaat, de verbittering van het proletariaat tegen zijn
onderdrukkers ongetwijfeld als iets noodzakelijks, als de meest betekenende
stimulans der arbeidersbeweging, in haar begin, doch het gaat over deze
verbittering heen, daar het een zaak der gehele mensheid, niet alleen der
arbeiders is... Ware het mogelijk, het gehele proletariaat communistisch te
maken, voor de strijd uitbreekt, zo zou hij zeer vreedzaam aflopen...' ( o.c. in
Kautsky, TC, pp. 177-178). Uit dit citaat leidt Kautsky de conclusie af, dat Engels
onder communisme iets heel anders verstond dan de bolsjewieken: `Wat Engels
wilde, daarnaar streefden de Russische socialisten, tegenover wie de bolsjewiki
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stonden. Het bolsjewisme zegevierde over zijn socialistische tegenstanders,
doordat het de woestheid en ruwheid der arbeidersbeweging `in haar begin', tot
drijfkracht van zijn revolutie maakte' (ibid., p. 178).

Een conclusie die uit de citatie-praktijk van Lenin en van Engels kan worden
getrokken, is dat beide zich baseren op bepaalde standpunten van Manc en
Engels; dat die standpunten zich kennelijk lenen voor zeer uiteenlopende
interpretaties; en dat díe uiteenlopende interpretaties deels terug te voeren zijn
tot het feit dat er geen expliciete consistentie te vinden is in de werken van Marx
en Engels terzake van de structuur en functies van bepaalde vormen van
oppositie in de overgangsperiode naar het socialisme.

6
ANALYSE VAN DE POLEMIEK

De analyse van deze polemiek vereist een antwoord op een aantal vragen over
de functies die de polemiek vervult. Van deze vragen heb ik reeds een aantal
behandeld. Niettemin zal ik ze ter oriëntatie nogmaals opnoemen en verwijzen
naar de vindplaatsen van de antwoorden. 1. Uit welke historische enlof politieke
context komt het debat voort? Op deze vraag ben ik reeds in het voorgaande
hoofdstuk 9 uitvoerig, en in paragraaf 10.3. kort ingegaan; 2. Welke doelstellingen
worden met het voeren van het debat nagestreefd? Ook met betrekking tot het
antwoord op deze vraag volsta ik met een verwijzing naar hoofdstuk 9 en
paragraaf 10.3.; 3. Welke rollen nemen de participanten aan het debat in? Deze
vraag heb ik reeds in paragraaf 10.4. behandeld; 4. Waar gaat het debat over?
Ook deze vraag komt in 10.4. aan de orde.

De volgende vragen komen hieronder aan bod: 5. Welke posities nemen de
deelnemers aan de polemiek in terzake van het onderwerp van discussie?; 6.
Welke argumenten brengen zij naar voren ter ondersteuning van hun positie?; 7.
In welke mate reageren de deelnemers kritisch op elkaars standpunten en
argumenten?

In deze polemiek komen duidelijk discussie-kritische aspecten aan de orde: er
is een centrale these (T), met betrekking tot welke beide deelnemers - Kautsky
en Lenin - opvattingen pro en contra naar voren brengen; er is sprake van een
gemengde discussie waarin de deelnemers met elkaar van mening verschillen
inzake T; de deelnemers gaan ook specifiek in op de meningen van de
tegenpartij; beide deelnemers trachten de lezers te overtuigen van het ongelijk
van hun tegenpartij in de hoop dat de lezers met de proponent van de zienswijze
zullen instemmen; beide deelnemers maken gebruik van eristiek.
Welke posities nemen de discussianten in voor wat betreft de ter discussie
gestelde these? Met welke argumenten trachten zij hun posities te ondersteunen?
En in welke mate reageren zij kritisch op elkaars standpunten en argumenten?

Kautsky tracht duidelijk te maken, dat de bolsjewieken met hun dictatoriale
methode ( het uiteenjagen der C.V.) de democratie in Rusland hebben opgeheven
(T), Kl. Zijn boeJc vormt een reactie op de revolutionaire gebeurtenissen in
Rusland, met name op de destructieve omgang van de bolsjewieken met de
democratisch gekozen Constituante. De argumenten voor zijn these T ontwikkelt
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hij dus in een kritische reactie op de bolsjewistische politieke tactiek, die ik in
hoofdstuk 9 heb besproken.

Hij wijst er in K2 op, dat de bolsjewieken zich daarbij niet op Marx kunnen
beroepen, omdat Marx met de dictatuur geen opheffing van de democratie
bedoelde, maar een politieke toestand die onder bepaalde historische omstan-
digheden onvermijdelijk zou zijn als overgang tot het socialisme. Onvermijdelijk,
wanneer het proletariaat tot heerschappij komt op hét moment, waarop het de
meerderheid der bevolking achter zich heeft. Zo noemde Marx (1871) de Parijse
commune de dictatuur van het p~letariaat. Ze was niet de opheffing van de
democratie, maar berustte op haar meest uitgebreide toepassing, op de
grondslag van het algemeen kiesrecht (K6). In K3 stelt Kautsky, dat de uitdruk-
king 'revolutionaire dictatuur van het proletariaat' (afgekort: RDP) bij Manc niet in
letterlijke zin is gedacht, dus niet in de zin van een alleenheerschappij van een
enkeling, die door generlei wetten is gebonden. In K4 benadrukt Kautsky, dat de
RDP een politieke toestand is die de overgang typeert naar het stadium waarin
het proletariaat het socialisme economísch zal doorvoeren. De RDP is dus geen
regeringsvorm, maar een toestand die het gevolg is van het democratische
beginsel van het algemeen kiesrecht, haar veiligste grondslag. In K5 schetst
Kautsky wat er gebeurt, wanneer een dictatuur tegen de wil van de meerderheid
van het volk aan het roer tracht te blijven. In een dergelijke situatie neemt het
geweld der wapenen de plaats in van de stem der meerderheid en wordt de
burgeroorlog de vorm der beslechting van politieke en sociale tegenstellingen. De
opbouw van een socialistische voortbrengingswijze is daarmee zo goed als
onmogelijk gemaakt. In K7 maakt Kautsky duidelijk, dat klassen alleen kunnen
heersen, maar niet regeren. Een klasse is een vormloze massa, en het behoren
tot een klasse is steeds wisselend. Alleen partijen of organisaties kunnen
regeren. Alhoewel een partij een zeker klassebelang vertegenwoordigt, is het niet
hetzelfde als een klasse. Dezelfde klasse en hetzelfde klassebelang laat zich op
zeer verschillende wijzen verdedigen en representeren. Een partij onderscheidt
zich van een andere door haar inzicht omtrent de tactiek, waarbij een beslissing
wordt genomen over de verhouding tot andere partijen en klassen. Immers,
slechts zelden kan een partij op zoveel kracht rekenen, dat zij de staat alleen kan
regeren. Dus wanneer men het heeft over de dictatuur als regeringsvorm, dan
kan men niet spreken van de dictatuur van het proletariaat als klasse, maar
alleen van de dictatuur van de partij van het proletariaat.

In K8 bekritiseert Kautsky de tactiek van Lenin die, na de verkiezingsnederlaag
van de bolsjewieken, niet alleen verklaarde dat de pas gekozen Constituerende
Vergadering (C.V.) niet deugde omdat zij de ware stemming der volksmassa niet
tot uitdrukking bracht, maar ook dat in het algemeen geen enkele volgens het
algemeen kiesrecht gekozen Constituante deugt. Kautsky vindt deze houding van
Lenin bevreemdend omdat Lenin eerst de verkiezingen voor de C.V. als geen
ander had toegejuicht. In K9 betwijfelt Kautsky of de sovjet-organisatie wel de
enig juiste instantie is, die de overgang tot het socialisme op de meest pijnloze
wijze mogelijk kan maken. Waarom zullen de sovjets de overgang naar het
socialisme pijnlozer voltrekken, dan dit bij het algemeen kiesrecht mogelijk zou
zijn? De sovjets maken de gehele niet in sovjets georganiseerde bevolking, in
casu de kapítalisten politiek rechteloos. Daarmee kan niemand meer met
beslistheid zeggen, welke partij eigenlijk de meerderheid der bevolking achter
zich heeft. Juist daardoor zullen de kapitalisten zich niet zonder meer in hun lot
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van uitsluiting schikken, hun oppositie wordt niet geringer, doordat men hun het
stemrecht ontneemt. Dat zou wellicht anders zijn, wanneer zij zich geconfronteerd
zouden zien met een op basis van het algemeen kiesrecht verkregen minderheid.
Door het algemeen kiesrecht te elimineren en de politieke strijd te beperken tot
de sovjets, zal de kans om tot eendracht in de proletarische beweging te komen,
ook kleiner worden. Bovendien zal de strijd de vorm aannemen van bestrijding
van de ene socialistische partij door de andere. Door het uitsluiten van de kritiek
van de oppositie bij beraadslagingen over wetsontwerpen, zullen de zwakheden
der wet pas bij de uitvoering van de wet aan~et licht treden met alle problemen
van dien. AI met al moet men volgens Kautsky betwijfelen of de sovjets de
overgang naar het socialisme pijnlozer kunnen voltrekken dan dit door het alge-
meen kiesrecht en de vrije discussie zou kunnen gebeuren.

In K10 en K11 bekritiseert Kautsky de begripsbepalingen in de sovjetgrondwet
voor zowel de insluiting als de uitsluiting van de kiesgerechtigden. De begrips-
bepalingen in het kiesrecht zijn zo rekbaar dat zij de deur wagenwijd openen voor
iedere willekeur. Daardoor kan men zich van iedere oppositie ontdoen.

Ook alle proletariërs, die tot de partijen behoren (i.c. de mensjewieken en de
socialisten-revolutionairen) die door de sovjetgrondwet zijn buitengesloten,
worden vogelvrij verklaard. En zo wordt de dictatuur van het proletariaat tot de
dictatuur van de partij 'van' (tegen) het proletariaat. In K12 appelleert Kautsky
nog eenmaal aan het verlangen bij de bolsjewieken om de meerderheid van het
volk te representeren. Indien zij menen dat zij de wil der massa's achter zich heb-
ben, waarom vertalen zij dat vertrouwen dan niet in het uitschrijven van nieuwe
verkiezingen. Indien de bolsjewieken een meerderheid behalen, zal dat een veel
sterkere morele basis geven dan de sovjet-regering ooit winnen zal onder de
huidige verkiezings- en regeringsmethoden. Waarom toch zou men van zulke
enorme winst afstand doen, als men zo zeker is van de meerderheid?

Tot zover een beknopte weergave van de positie en de argumentatie van
Kautsky pro T. Lenin tracht Kautsky's kritische standpunten te ontkrachten. Hij
ontwikkelt zijn argumentatie dus in een kritische reactie op de door Kautsky
verdedigde these T. Hoe doet hij dat?

In L 1 verwijt Lenin Kautsky, dat deze in K1 alleen spreekt over democratie in
het algemeen maar niet begrijpt dat democratie een klassebegrip is. Ook meent
Lenin dat Kautsky niet inziet dat de dictatuur van het proletariaat het kernstuk van
de leer van Marx uitmaakt.

In L2 weerspreekt Lenin de opvatting van Kautsky in K2, alsof `de dictatuur
van het proletariaat' niet de kern van de leer van Manc zou zijn. Hij beticht
Kautsky van verdraaiing en vervalsing van de dialectiek van Manc.

In L3 stelt Lenin dat Kautsky in K3 de klassenstrijd `vergeten' heeft. Volgens
Lenin betekent de dictatuur niet noodzakelijk de opheffing van de democratie
voor de klasse die de dictatuur uitoefent, maar wel de opheffing van de
democratie voor de klasse over of tegen welke de dictatuur wordt uitgeoefend.
De dictatuur is een macht, veroverd door en steunende op het geweld van het
proletariaat tegenover de bourgeoisie, een macht die aan generlei wetten is
gebonden.

In L4 verwijt Lenin Kautsky dat deze in zijn definitie van dictatuur in K4 het
revolutionaire geweld heeft doen verdwijnen. Dat noemt Lenin een vervalsing van
het Mancisme. In feite gaat het volgens Lenin in deze polemiek om de tegenstel-
ling tussen vreedzame en gewelddadige omwenteling.
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In L5 betoogt Lenin dat het volgens Manc en Engels inherent is aan de

dictatuur om de bestaande staatsmachinerie stuk te slaan en te breken. Dat daar,
waar gewelddadige onderdrukking heerst geen sprake kan zijn van democratie,
in de zin waarin Kautsky in K5 dat begrip hanteert.

Hier moet worden aangetekend dat Lenin geen onderscheid lijkt te maken
tussen aspecten van de overgangsperiode en de overgang naar het socialisme
als geheel. Hij geeft niet voldoende rekenschap van het feit, dat Kautsky in zijn
argumentatie eerí onderscheid maakt tussen de situatie waarin het proletariaat
de staatsmacht grijpt, en de situatie waarin het proletariaat het socialisme
economisch tracht door te voeren. De eerste situatie speelt zich relatief snel af,
is een voorbijgaande toestand, waarvan de resultaten moeten dienen voor de
sociale revolutie, welke op een bepaald ogenblik niet verder mag gaan dan de
meerderheid van het volk wil. Indien dan verder gegaan wordt, zou de sociale
revolutie, hoe begerenswaard de onmiddellijke verwerkelijking van haar
doeleinden voor verderzienden ook moge zijn, niet de nodige voorwaarden
aanwezig vinden, iets duurzaams te scheppen (Kautsky, o.c. p. 31). Lenin maakt
hier dit onderscheid niet.

In L6 stelt Lenin in reactie op K6, dat het ontnemen van het kiesrecht aan de
uitbuiters een zuiver Russische kwestie is en niet noodzakelijk een kwestie die
voor alle toekomstige proletarische revoluties geldt. Wel een noodzakelijke
voorwaarde voor de dictatuur vormt de gewelddadige onderdrukking van de
uitbuiters als klasse en bijgevolg het aantasten van de 'zuivere democratie',
d.w.z. van de (feitelijke) gelijkheid en de vrijheid met betrekking tot die klasse van
uitbuiters.

In L7 beargumenteert Lenin contra K7 dat een klasse best kan regeren.
Europa is daar het beste voorbeeld van, meent hij. Hij beticht Kautsky van
liberalisme, van het verkopen van banale praatjes over de 'zuivere democratie'
en het verdoezelen van de klasseinhoud van de burgerlijke democratie. Kautsky
heeft de formele gelijkheid ten onrechte gelijkgesteld aan de feitelijke gelijkheid.
Maar er kan geen feitelijke gelijkheid bestaan, zolang niet iedere mogelijkheid van
uitbuiting van de ene klasse door de andere is uitgesloten. Hier moet worden
opgemerkt, dat de door Lenin beoogde opheffing van de feitelijke gelijkheid
tussen uitbuiters en uitgebuiten niet noodzakelijkerwijs de opheffing van de
formele gelijkheid van het algemeen stemrecht impliceert. Anders gezegd, uit het
feit dat'democratie' soms de dictatuur van de bourgeoisie, soms de dictatuur van
het proletariaat oplevert (Lenin, ibid., p. 98), blijkt nog niet de waardeloosheid van
de democratie voor het proletariaat, maar veeleer de noodzakelijkheid voor het
proletariaat, de democratie met hand en tand tot het uiterste te verdedigen.
Wanneer men het proletariaat echter de overtuiging opdringt, dat de democratíe
eigenlijk slechts een waardeloze schijn is, zal het niet de noodzakelijke kracht
voor haar verdediging verwerven (Kautsky, o.c., p. 5).

In L8 weerspreekt Lenin Kautsky's opvatting in K8, alsof de uitlatingen van de
bolsjewieken over een hoger type van staat slechts een uitvindsel zijn, in de
wereld gebracht nadat de bolsjewieken in de C.V. in de minderheid waren
gebleven. Lenin stelt, dat hij reeds in april 1917 heeft beweerd dat het type der
Commune hoger staat dan een burgerlijke parlementaire republiek en dat hij deze
stelling later herhaaldelijk openbaar heeft gemaakt. Volgens Lenin heeft Kautsky
dit theoretisch belangrijke vraagstuk verzwegen. Maar hier moet worden
opgemerkt dat Lenin ook niet duidelijk maakt, waarom hij aan de verkiezingen
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voor de C.V. meedoet, maar het argument over de sovjets als het hogere type
van staat weer uit de kast haalt, juist op het moment, dat de bolsjewieken in de
verkiezingen een ~minderheid blijken te hebben.

In L9 stelt Lenin in reactie op K9, dat de bourgeoisie zich zelf van de sovjets
heeft afgescheiden. Ook meent hij dat Kautsky's standpunt van de oppositionele
strijd binnen het parlement niet beantwoordt aan een tijd van revolutie.

In L 10 bekritiseert Lenin K10, en stelt hij dat de vaagheid in de afbakening van
begrippen zoals kapitalist te wijten zijn aan de nog niet voldoende uitgewerkte
grondwet. Bovendien beticht hij de burgerlijke regeling van de verkiezingsproce-
dures zelf van willekeur, omdat ze aan de massa van proletariërs veelvuldige
struikelblokken voor de voeten werpen om hun rechtvaardigheidsgevoel tot
uitdrukking te brengen. Hij meent dat Kautsky geen klasse-relevante kritiek
uitoefent, dat hij alleen maar naar de vorm van de democratie kijkt maar niet naar
de klasse-inhoud van de gegeven instelling.

In L11 stelt Lenin als weerwoord op K11, dat het uit alle grondslagen van het
Marxisme voortvloeit om, als dat nodig zou zijn, aan de kapitalisten het kiesrecht
te ontnemen, en ieder parlement, onverschillig welk, uiteen te jagen indien het
contrarevolutionair zou blijken te zijn. Vanwege het feit dat de bolsjewieken een
minderheid hadden in de C.V. was deze bijgevolg contrarevolutionair en
behoorde ze dus uiteengejaagd te worden. Elke contrarevolutionaire tegenstand
zal daarbij zonder erbarmen worden neergeslagen, met geweld.

In L12 schrijft Lenin in reactie op K12 het onvergelijkelijk hogere type demo-
cratie van de sovjets toe aan het feit dat zij de massa's van de arbeiders en
boeren verenigen en in de politiek betrekken en daardoor een zeer gevoelige
`barometer' zijn van de politieke rijpheid van de massa's. Het gebruik van de term
`barometer' als metafoor is hier enigszins misleidend omdat het suggereert dat
de sovjets de politieke rijpheid van de massa's van arbeiders en boeren
registreren op de manier waarop een barometer een aspect van de weersgesteld-
heid registreert. Maar we hebben reeds in hoofdstuk 9 gezien dat de sovjets veel
meer zijn dan alleen maar een registratie-middel; zij vormen een orgaan voor de
organisatie en beïnvloeding van het politieke bewustzijn van de massa's. Van een
barometer zeggen we gewoonlijk niet dat deze de weersgesteldheid beïnvloedt.
Het gebruik van de term `barometer' verduistert het belangrijke onderscheid
tussen het zelfstandige groeiproces van het politieke bewustzijn bij de arbeíders
en boeren enerzijds en het van bovenaf opleggen van het politieke bewustzijn via
de sovjets anderzijds. Ook bekritiseert Lenin in L12 Kautsky's formele, juridische
analyse van het begrip `democratie' omdat het slechts als pluimstrijkerij voor de
bourgeoisie dienst doet.

7
DE DIALOGISCHE POSITIES

Hierboven heb ik uiteengezet, welke posities de participanten aan de discussie
innemen, met welke argumenten zij hun respectievelijke positie ondersteunen, en
dat zij hun standpunten ontwikkelen in kritiek op die van hun tegenstander.

Er is dus sprake van een dialectisch-dialogische wisselwerking, die in de
onderstaande tableau kan worden weergegeven.
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Voorafgaand merk ik nog op, dat Lenin in zijn Staat en Revolutie reeds een

aanval heeft ingezet op Kautsky, door hem te verwijten dat hij niets begrepen
heeft van het onderscheid tussen het burgerlijk parlementarisme en de
proletarische democratie (pp. 121 e.v.). Deze aanval heb ik tussen haken als de
eerste zet van Lenin ingevoerd in de onderstaande tableau,

O(pponent): Lenin
Concessie 1: het proletariaat en
daarmee de mensheid door het
socialisme bevrijden;
Concessie 2: de marxistische leer

-------------------------------------------
LO ( Staat en Revolutie )

P(roponent): Kautsky
These: de bolsjewieken hebben met
hun dictatoriale methode de demo-
cratie in Rusland opgeheven

(Kautsky's boek DP )
Kl (contra het bolsjewisme, pro T)

L1 (contra K1 en DP)

L2 (contra K2)

L3 (contra K3)

L4 (contra K4)

L5 (contra K5)

L6 (pro L5, contra K6)

L7 (contra K7)

L8 (contra K8)

L9 (conta K9)

L 10 (contra K10)

L 11 (contra K11)

L 12 contra K12)

K2 (weerwoord op L1, ondersteuning
van K1 en T)

K3 (weerwoord op L2)

K4 (pro T)

K5 (pro T)

K6 (weerwoord op L5, pro T)

K7 (pro T)

K8 (pro T)

K9 (pro T)

K10 (pro T)

K11 (pro T)

K12 (pro T)

figuur 10.1: de dialogische positíes in het debat
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Dit tableau toont de dialectisch-dialogische structuur van een tamelijk uitvoerige
uitwisseling van kritische argumenten met betrekking tot de uitgangsthese T. De
deelnemers reageren duidelijk op elkaars standpunten, waarbij Kautsky's
argumenten uiteraard gericht zijn op een verdediging van zijn these.
Lenins contra-argumenten zijn alle gericht op Kautsky's verdedigingszetten. Is er
in deze discussie sprake van een meningsconflict, dat door de deelnemers
getracht wordt met verbale middelen tot een oplossing te brengen? Het
meningsconflict komt tot uiting in de these van Kautsky, dat de bolsjewieken met
de dictatoriale methode de democratie in Rusland hebben opgeheven. Lenin is
het met de these oneens, omdat hij het begrip 'democratie' onjuist gebruikt vindt.
Democratie is volgens Lenin een klassebegrip. Men moet daarom spreken van
burgerlijke democratie (betekenis I) versus proletarische democratie (betekenis
II). Een dictatuur hoeft volgens Lenin niet noodzakelijk de opheffing te betekenen
van de democratie voor de klasse die de dictatuur over de andere klasse uitoe-
fent (de proletarische democratie), maar zij betekent noodzakelijk de opheffing
van de (burgerlijke) democratie voor die klasse over of tegen welke de dictatuur
wordt uitgeoefend. Als we kijken naar de concessies in het debat, dan blijkt dat
de participanten elkaar betichten van een onjuiste uitleg daarvan, terwijl zij
menen dat zijzelf ex concessis redeneren.

De marxistische leer wordt dus wel als concessie aanvaard, maar het debat
bereikt geen consensus over de vraag wie daarvan de juiste uitleg heeft
gepleegd pro of contra de these.

Anders gezegd, de these vormt de uitdrukkingswijze van de vraag wie van de
participanten aan de leer van Marx de correcte uitleg heeft gegeven (zie
paragraaf 5). De wijze waarop het probleem in de these tot uitdrukking komt, is
daarbij net zo belangrijk als de assumpties die aan de probleemstelling ten
grondslag liggen.

Hierop ga ik in de volgende paragraaf dieper in. Daarbij onderzoek ik tevens
of er naast kritisch-dialogische zetten ter oplossing van dit meningsconflict, ook
dialectische verschuivingen optreden en zo ja, of daarmee bepaalde drogredenen
gepaard gaan. "

S
DIALECTISCHE VERSCHUIVINGEN. DROGREDENEN

In het bovenstaande zijn we enran uit gegaan dat beide deelnemers aan de
discussie, redengevende argumenten inbrengen pro en contra de ter discussie
staande these. In die zin kunnen we het debat primair als een kritische
gemengde discussie beschouwen. Niettemin kunnen er dialectische verschui-
vingen in het geding zijn in de richting van andere discussietypen. Wanneer een
bepaalde argumentatie wordt gepresenteerd die een aanleiding vormt voor een
ongeoorloofde dialectische verschuiving, constitueert die verschuiving daardoor
een drogreden. Een dialectische verschuiving is ongeoorloofd, wanneer de daarbij
in het geding zijnde argumentatie oorspronkelijk verondersteld werd onderdeel
van de kritische discussie uit te maken. Ik zal nu nagaan, of inet name Lenins
argumentatie onderdeel uitmaakt van een kritische discussie, of dat één of ineer
van zijn argumenten aanleiding vormen voor een dialectische verschuiving en
daarmee een drogreden constitueert.
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Voor het gemak presenteer ik eerst een kort overzicht van de onderwerpen die

in de discussie een hoofdrol spelen, met daarbij de nummers van Lenins
argumenten die over die onderwerpen handelen.

A B C D
Formeel ' Dictatuur Geweld Sovjet hoger

dan CV
L7 L1 L4 L8
L10 L2 L5 L11
L12 L3 L6 L12

L9
(L11)
(L3)

(Opmerking: tussen haken staan argument-nummers die primair onder een ander
onderwerp vallen)

tabel 10.1: overzicht van de discussie-onderwerpen van Lenins argumenten

Ad A. (Formeel)

Volgens Lenin komt het meningsverschil met Kautsky in L7, L10 en L12 neer op
het vermeende fejt, dat Kautsky zich op het formeel-juridische standpunt van de
bourgeois democratie stelt, terwijl Lenin zich op het Hegeliaans-dialectische
standpunt van de proletarische democratie stelt (zie voor een uitleg hiervan
hoofdstuk 9).

Het formeel-democratische standpunt is juist het standpunt van de burgerlijke
democraat, die niet erkent, dat het belang van het proietariaat en van de
proletarische klassenstrijd hoger staat (Lenin, ibid., p. 57).

Kautsky had als historicus moeten weten, aldus Lenin, dat de burgerlijke
parlementen organen zijn van een bepaalde klasse, en dat de C.V. in Rusland
het orgaan van de bourgeoisie is. Lenin meent, dat hij in zijn 19 Stellingen over
de Constituerende Vergadering (Pravda nr. 213, 26 december 1917) juist de be-
perktheid van de burgerlijke democratie heeft toegelicht (stellingen 1-3), en heeft
uitgefegd dat de kandidatenlijsten van de partijen van half oktober 1917 niet aan
de werkelijkheid van december 1917 beantwoordden (stellingen 4-6), dat in de
stellingen ook de geschiedenis van de klassenstrijd en van de burgeroorlog in de
maanden oktober-december 1917 (stellingen 7-15) worden uiteengezet en dat
tenslotte tijdens de revolutie de (klasse-)tegenstellingen tussen de C.V. en de
dictatuur van het proletariaat aan de dag zijn getreden (stellingen 16-19).9 Dat

9. Reeds in zijn april-stellingen presenteert Lenin het strijdprogramma voor de overgang
van de burgerlijk-democratische naar de socialistische Sovjet-republiek. Daarin werd
de leuze van de oprichting van een Sovjet-republiek als de beste politieke vorm van
de dictatuur van het proletariaat aan de orde gesteld. Lenin presenteerde zijn
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Kautsky deze feiten niet heeft gezien, kan volgens Lenin worden toegeschreven
aan het formeel-democratische standpunt dat Kautsky heeft ingenomen.
Daardoor heeft hij geen oog gehad voor het klasse-karakter van de democratie.

In Lenins argumentatie vindt er een verwarring plaats tussen de proces-
betekenis en de resultaat-betekenis van democratie. In de formeel-juridische
uitleg van het begrip democratie, wordt juist het democratische proces,
gebaseerd op algemeen kiesrecht, representatie van de meerderheid en
bescherming van de minderheden uiteengezet. Dat proces kan in feite een `bour-
geois' meerderheid, een 'proletarische' meerderheid of wat voor type meerderheid
dan ook als resultaat hebben. Maar uit de onwenselijkheid van enig resultaat van
democratische verkiezingen, blijkt niets over de onwenselijkheid van de democra-
tie als formeel-juridische procedure ( het proces). Integendeel, uit de wens van de
belanghebbende groeperíngen een bepaald resultaat te bereiken, blijkt de
noodzakelijkheid de democratie als formeel-juridische procedure met hand en
tand te verdedigen.

Lenins formulering van zijn argument in de discussie met Kautsky bevat dus
een semantische dubbelzinnigheid en is in die zin een voorbeeld van een
ambiguïteitsdrogreden. L7, L10 en L12 bevatten ambiguïteitsdrogredenen, omdat
ze beogen, de protectieve zetten K7, K10 en K12 ten opzichte van T ten
onrechte ongeloofwaardig te maken. Ten onrechte, omdat Lenins standpunt van
de proletarische democratie noch formeel, noch democratisch is, omdat alles wat
in de weg staat van wat hij als de belangen van het proletariaat opvat,
onmiddellijk als `bourgeois' gebrandmerkt wordt. Het contrast dat Lenin aanbrengt
tussen ` bourgeois democratie' en `proletarische democratie' komt in feite neer op
het contrast tussen politieke democratie ( hoe de meerderheid haar belangen
vertegenwoordigd ziet) en de proletarische staat ( hoe Lenin en de bolsjewieken
de volkswil, in casu het uitgebuite proletariaat, vertegenwoordigd ziet). Niettemin
meent Lenin dat de proletarische democratie onvergelijkelijk hoger staat dan de
bourgeois democratie. Maar als toetssteen voor die stelling past hij een opvatting
van politieke representatie toe, waaruit de notie van het algemeen kiesrecht als
methode van belangenbehartiging is geëlimineerd. Zelfs toen de verkiezingen
voor de C.V. een overweldigende meerderheid voor de socialistische afgevaardig-
den manifesteerden, bleef het volgens Lenin een bourgeois instelling, omdat de
bolsjewieken daarin geen meerderheid bleken te hebben. Het gevaar van Lenins
benadering is niet alleen gelegen in de overtuiging dat de bolsjewistische partij
de belangen van het proletariaat vertegenwoordigt, maar dat die partij de enige
instantie is die de proletarische belangen vertegenwoordigt. ledere oppositie
tegen de bolsjewistische heerschappij zou volgens Lenins opvatting van oppositie
moeten worden onderdrukt, want iedere oppositie wordt opgevat als bourgeois.
Zelfs oppositie uit andere socialistische hoek, oppositie uit de arbeidersklasse
zelf, werd opgevat als bourgeois oppositie. Door het onderdrukken van alle
oppositie vanuit de veronderstelling dat oppositie een gevaar vormde voor het
voortbestaan van de socialistische revolutie, maakte Lenin volgens Lovell (1984,
p. 186) de overgang naar het socialisme, die hij probeerde te beschermen, in
feite onmogelijk.

stellingen bij aankomst op 4 april 1917 in twee achtereenvolgende vergaderingen. De
stellingen werden herhaaldelijk gepubliceerd.
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Bovendien veronderstelt Lenins klasse-analyse van de democratie, dat het

begrip klasse eenduidig en precies kan worden gedefinieerd. Kautsky heeft in zijn
reactie (Terrorisme en Communisme) op Lenins boek De Proletarische Revolutie
en de Renegaat Kautsky, daarover het volgende opgemerkt:

De grenzen tussen bourgeois en arbeiders zijn nergens nauwkeurig te
trekken, zij hebben steeds iets willekeurigs, wat de radengedachte zeer
geschikt maakt voor een dictatorische heerschappij van willekeur, doch zeer
ongeschikt voor de opbouw van een heldere en systematisch in elkaar
gezette staatsregeling. Met name bij de intellectuelen hangt het dikwijls
geheel van de willekeur der sovjetoverheid af, of zij tot de bourgeoisie
gerekend worden of niet. Dat geldt voor hun kiesrecht, dat geldt ook voor
hun verplichting tot dwangarbeid... De arbeiders en bourgeois worden in
Sovjet-Rusland niet in ver-schillende categorieën ingedeeld naar de functies,
die zij op het ogenblik vervullen, doch naar die, welke zij voor de revolutie
vervulden. De bourgeois schijnen in de Sovjetrepubliek een bijzonder soort
mensen te wezen, wier kentekenen onuitwisbaar zijn. Zoals een neger een
neger blijft, een mongool een mongool, waar hij zich ook vertoont en hoe hij
zich kleedt, zo blijft een bourgeois een bourgeois, ook als hij een bedelaar
wordt of van zijn arbeid leeft. En hoe leeft! (ibid., 1919, pp. 169-170)'0

In L10 stelt Lenin, dat Kautsky zich door zijn formeel-democratische standpunt
buiten de relevante discussie stelt. Er valt met hem niet meer te twisten: hij is niet
langer een lid van dezelfde klasse als Lenin. Voor Lenin 'blijft er dan niets anders
over' dan de dwaling van zijn (gewezen) opponent te tonen, de tekortkomingen
van de (geworden) klasse-vijand aan de kaak te stellen." We hebben in de
voorgaande hoofdstukken gezien, dat Lenin op overeenkomstige wijze handelde
in zijn polemieken met Axelrod, Bernstein, Luxemburg en Bogdanov. Ik noem dit
een constante in Lenins polemische redeneertrant het (aan)tonen van het klasse-
karakter van zijn opponenten.

Met deze redeneertrant geeft Lenin te kennen, dat hij uitgaat van een ideolo-
gisch apriori: termen zoals `democratie' behoren te worden geanalyseerd vanuit
de `objectieve' realiteit van de klassenstrijd. Dit ideologische apriori heeft

10. Het onderscheid tussen proletariër en boer licht Kautsky alsvolgt toe: dit onderscheid
komt niet aan de oppervlakte zolang het feodalisme duurt. Maar zodra de burgertijke
revolutie voltrokken is, begint de overgang der boeren naar het voor de stedelijke
proletariërs vijandelijk kamp. Het belang van de boeren, zowel de arme als de rijke,
is de vermeerdering van hun deel aan de grond, dus van hun privaatbezit. Volgens
Kautsky (DP, 1919, p. 64) zal het meest zekere en duurzame resultaat van de huidige
dictatuur van het proletariaat en van de arme boeren zijn, dat de laatste tot de
bezittende klasse gaan behoren.

11. Volgens Polan (1984, pp. 126-127) onderstelt Lenin dat zijn opvattingen en be-
slissingen een `wetenschappelijke' status hebben omdat ze rechtstreeks uit het
mancisme voortkomen. Deze assumptie heeft als gevolg dat politieke verschillen met
de partij niet beschouwd worden als meningsverschillen, maar als een bewijs van
dwaling of tekortkoming bij de opponent. Deze zienswijze legitimeert het terzijde
schuiven en het onderdrukken van oppositionele en kritische politieke tendenzen en
verklaart volgens Polan de koers van de gebeurtenissen vanaf het uiteenjagen van
de C.V. tot het uiteindelijk verdwijnen van alle andere politieke partijen.



263

vervolgens methodologische consequenties voor het discussie-veld in kwestie:
alleen de bijdragen van ideologische geloofsgenoten worden als serieuze
discussie-bijdragen beschouwd!

De dialectische verschuiving gaat hier in de richting van de eristiek, omdat het
standpunt van de tegenpartij wordt aangewend om daarmee haar klasse-
vijandschap aan te tonen. Hier is sprake van een ad hominem, in de zin van het
kijken naar de bron, de klasse van waaruit het standpunt afkomstig is.

Ad B (Diciatuur)
In L1 noemt Lenin de dictatuur van het proletariaat het kernstuk van het
Marxisme, die tot taak heeft (L2) de burgerlijke staatsmachinerie te verbrijzelen.
De dictatuur is een macht (L3) steunende op het geweld van het proletariaat
tegenover de bourgeoisie, een macht die aan generlei wetten is gebonden.
Democratie bestaat alleen voor de klasse die de dictatuur uitoefent, maar niet
voor de klasse over of tegen welke de dictatuur wordt uitgeoefend. Deze
opvatting heeft, los gezien van de status van discussie-bijdrage, verstrekkende
politieke consequenties. Lapenna (1967, p. 248) stelt dat in Lenins opvatting, de
dictatuur niet eens door haar eigen wetten gebonden is. Zo werden de
rechtbanken in 1918 geïnstrueerd om te handelen volgens hun `socialistisch
bewustzijn'. Rechtelijke uitspraken waren niet gebaseerd op een geschreven
corpus, maar konden op ieder moment worden bijgesteld en veranderd door de
supreme partijautoriteiten. Lapenna noemt dit begrip van legaliteit: gelegaliseerde
willekeur ('legalized arbitrariness') (ibid., p. 262). Dit legaliteitsbegrip leende zich
voor de uitsluiting van iedere kritiek op de bolsjewistische heerschappij.12 Het
is zeer de vraag, of democratie in deze voorstelling van zaken nog wèl gewaar-
borgd is voor de klasse in wiens naam de bolsjewistische partij de dictatuur uitoe-
fent. Immers, er is geen enkele reden meer waarom de gelegaliseerde willekeur
niet ook van toepassing is op de proletarische klasse zelf.

Als discussie-bijdrage poogt Lenin met zijn argumenten aan te tonen dat
Kautsky het klasse-begrip van de democratie ontweken heeft (L1), dat Kautsky
het mancisme monsterlijk heeft verdraaid (L2) en dat zijn definitie van dictatuur
niet alleen geen definitie, maar ook onjuist is omdat hij de klassenstrijd heeft
vergeten. Maar Kautsky heeft alleen maar onderzocht hoe de uitdrukking `de
dictatuur van het proletariaat' door Marx wordt omschreven. Hij heeft daarbij niet
de pretentie gehad een klasse-standpunt inzake de dictatuur te ontwikkelen. Ten
behoeve van de discussie-these was dat ook niet nodig, want hij heeft in K2 en
K3 alleen trachten aan te geven, dat zij die de dictatuur als opheffing van de
democratie verdedigen, zich niet op Marx kunnen beroepen.

Lenins argumenten verkrijgen de status van een directe ad hominem drogre-
den, omdat ze de goede trouw van de tegenpartij in twíjfel trekken (monster-

12. Lenin stelt bijvoorbeeld in zijn geschrift De Linkse Stroming, een Kinderziekte van
het Communisme (1920): `Wie de ijzeren discipline van de partij van het proletariaat
(in het bijzonder tijdens zijn dictatuur) ook maarhet minst verzwakt, helpt in feite de
bourgeoisie tegen het proletariaat' (mijn onderstreping, P.A.S.). Door dit soort uit-
spraken werd ieder oppositioneel geluid verdacht, omdat het uitgelegd kon worden
als een opvatting die de bourgeoisie zou kunnen helpen versterken, ook al was het
maar op zijn minst. Vgl. de studies van Jansen (1979), van Podrabinek (1980) en van
Plimak (1990).
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achtige verdraaiing, leugenachtig, ontwijken, vergeten). Impliciet verlaat Lenin
daarmee de kritiSche discussie, omdat hij op eristische wijze de tegenpartij
verbiedt een onafhankelijk standpunt naar voren te brengen, dat op zijn eigen
merites moet worden beoordeeld. De dialectische verschuiving gaat in de richting
van een eristiek, omdat Lenin probeert Kautsky als klassetegenstander aan de
kaak te stellen.

Ad C (Geweld)
In L4, L5 en L6 stelt Lenin dat geweld een noodzakelijke en onmisbare
voonvaarde is voor de dictatuur. Het geweld is gericht op het vernietigen van de
bestaande burgerlijke machinerie, het parlementarisme en de 'zuivere' democra-
tie, en de onderdrukking van de klasse van uitbuiters. Doordat Kautsky dit
geweldsbegrip theoretisch niet heeft erkend, treedt hij op als renegaat en is hij
een sycofant van de opportunisten en de bourgeoisie.

Lenins argumentatie is gericht tegen de opvatting van Kautsky, dat een
bewind, dat de meerderheid der massa achter zich heeft, geweld slechts zal
gebruiken om de democratie te beschermen en niet om haar op te heffen (K4).
Kautsky schetst wat er gebeurt als een bewind zich staande tracht te houden
wanneer het algemeen kiesrecht zich tegen dat bewind uitspreekt. Moet zij dan
de democratie overboord werpen? Daardoor zal uiteindelijk de socialistische
voortbrengingswijze onmogelijk worden (K5). Tenslotte noemt Kautsky het
voorbeeld van de Parijse Commune om te laten zien dat het proletariaat het niet
nodig had voor haar overwinning het algemeen kiesrecht overboord te werpen.

Lenins argumentatie is in zichzelf tegenstrijdig. In L12 stelt hij dat de proletari-
sche democratie onvergelijkelijk hoger staat dan de meest democratische
burgerlijke bourgeoisie. Maar in L5 beweert hij dat de proletarische democratie
een vorm van gewelddadige onderdrukking is en dat daar waar geen `vrijheid'
bestaat, natuurlijk ook geen democratie kan bestaan. Hier gebruikt Lenin de
uitdrukking 'proletarische democratie' in twee onderling strijdige betekenissen: in
L12 staat de proletarische democratie hoger dan de meest democratische burger-
lijke democratie; in L5 blijkt de proletarische democratie helemaal geen
democratie te zijn. Het feit dat in Lenins argumentatie de termen proletarische
dictatuur, proletarische democratie en proletarische staat door elkaar worden ge-
bruikt, draagt ook niet bij tot een verheldering van zijn standpunt. Lenin elimineert
de democratie als politiek instituut, terwijl hij ter legitimering van de proletarische
democratie, deze als de meest democratische instelling beschouwt. Zijn
argumentatie heeft niet alleen een direct adhominem karakter (in twijfel trekken
van de goede trouw van zijn tegenpartij: renegaat en sycofant); het is ook een
voorbeeld van de onduidelijkheidsdrogreden vanwege de intrinsiek tegenstrijdíge
betekenis van de.term democratie in zijn argumentatie.

Ad D (Sovjet hoger staatstype)
In L8, L11 en L12 beweert Lenin dat de sovjets een hogere vorm van demo-
cratisme vormen dan de gewone burgerlijke republiek. De sovjets zijn organen
van het werkelijk revolutionaire proletariaat, dat tegen de uitbuiters een strijd op
leven en dood voert. Dat standpunt is het enige dat aan het marxisme
beantwoordt. Met zijn standpunten verloochent Kautsky het Marxisme, zijn
parlementaire gebazel bedriegt de massa's, hij is een sycofant, een schavuit en
een leugenaar, aldus Lenin.
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De proletarische democratie is een staatstype; haar democratie bestaat niet
in de vorm van electorale instituties, noch in de bescherming van de oppositie en
de minderheden, maar wordt verdedigd met de claim dat de staat de belangen
van de proletarische meerderheid vertegenwoordigt. Het bewijs hiervoor ligt - in
afwezigheid van democratische politieke procedures - buiten iedere vorm van
empirische vaststelling en ligt in het domein van dogmatisme en overtuiging.
Lenin ontwijkt de vraag, hoe de staat de belangen van het proletariaat feitelijk
kan vertegenwoordigen, hoe deze kunnen worden vastgesteld, onafhankelijk van
haar politieke vormen. Zodra Lenin zich geconfronteerd ziet met deze vraag,
immuniseert hij zijn standpunt tegen kritiek door te wijzen op de premature
Russische omstandigheden of door te stellen dat er in tijden van revolutie geen
sprake kan zijn van democratie. Maar de revolutionaire omstandigheden heeft hij
zelf inede geïnaugureerd en het komt neer op een ontwijking van de bewijsplicht
wanneer hij in zijn argumentatie de verantwoordelijkheid voor de politieke conse-
quenties van zijn opvatting naast zich neerlegt. Behalve dat zijn argumentatie hier
ook weer een duidelijk ad hominem karakter draagt, kenmerkt zijn opvatting zích
ook door een ingebakken autoriteitsdrogreden, omdat hij meent dat deze
rechtstreeks uit de grondslagen van het marxisme voortkomt, hetgeen echterjuist
een punt van discussie was. De drogreden die hier in het spel is, kan worden
omschreven als het immuniseren van de bewijslasttegen iedere kritiek, het heilig
verklaren van het eigen standpunt, door te verhínderen dat deze in twijfel wordt
getrokken. Hij verlaat daarmee de kritische discussie in de richting van eristiek.

Met zijn contra-argumenten slaagt Lenin er niet in de these te weerleggen.
Ook zijn poging de these te ontkrachten, door de term democratie daarin een
klasse-specifieke betekenis te geven, mislukt vanwege de intrinsieke problemen
die aan zijn opvatting van democratie verbonden zijn. Kautsky heeft in 1919
opgemerkt: `Zonder de democratie gaat Rusland ten onder. Door haar gaat het
bolsjewisme ten gronde. Dat eindresultaat is te voorzien' (ibid., p. 217).

Leníns dictatuur van het proletariaat is noch democratisch, noch de overgang
naar het socialisme. In 1937 moet Kautsky inderdaad vaststellen: `In Rusland
heerst al twee decennia de dictatuur en zij maakt geen aanstalten om plaats te
maken voor democratie' (Sozialisten und Krieg, p. 669).

9
SAMENVATTING

tn dit hoofdstuk onderzoek ik de vraag welke relaties kunnen worden aangegeven
tussen Lenins expliciete opvattingen inzake democratie, parlementarisme,
algemeen kiesrecht en oppositie enerzijds, en zijn impliciete omgang met
dialogische oppositie anderzijds. Daartoe reconstrueer ik het debat dat hij voerde
met Kautsky over diens these, dat de bolsjewieken met hun dictatoriale methode
de democratie in Rusland hebben opgeheven. Door Lenins legitimatie van zijn
politieke tactiek inzake de Russische Constituerende Vergadering (CV) (zie
hoofdstuk 9) binnen de context van een debat te analyseren, tracht ik na te gaan
hoe hij zijn opvattingen intersubjectief rechtvaardigt. Lenins opvattingen komen
neer op een verklaring dat de sovjets onvergelijkelijk hoger staan dan welke
burgerlijke democratie dan ook, omdat zij de representatie vormen van de ware
wi! van het arbeidersvolk. Doordat Lenin het algemeen kiesrecht heeft geëlimi-
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neerd, ontbeert deze uitspraak iedere empirische toets. Er rest hem dan ook niets
anders dan te verklaren, dat een ieder die de kwestie van de Constituerende
Vergadering vanuit een formeel-juridisch gezichtspunt beschouwt, verraadpleegt
aan de proletarische zaak. In dit verband noemt hij Kautsky, vanwege zijn kritiek
op Lenins legitimatie van het uiteenjagen van de C.V., een sycofant en renegaat
van het proletariaat. Doordat Kautsky volgens Lenin de relatie tussen de Sovjets
en de C.V. niet vanuit een klasse-standpunt benadert, is het niet meer mogelijk
met hem te discussiëren. Als opponent wordt Kautsky uit het discussie-veld
geëlimineerd en is hij een lakei van de bourgeoisie geworden. Op dialogisch
niveau voltrekt Lenin dezelfde soort wending als op het niveau van de politieke
arena: uitsluiting ~en ontrechting van iedere oppositie. De begrippen 'vrijheid',
`democratie', en `representatie' zijn geen neutrale of 'zuivere' begrippen, het zijn
volgens Lenin klasse-begrippen: vrijheid voor wie?; democratie voor wie?;
vertegenwoordiging voorldoor wie?: Kto-kovo?, `who whom?', `who overcomes
whom?', quis custodiet custodes?. Maar - zoveel is wel duidelijk geworden - het
is de bolsjewistische partij van de dictatuur die op deze vragen als enige het
antwoord vermag te geven. Enerzijds bestaat er geen discussie-ruimte meer om
tot een consensus te geraken over wat dan ook, anderzijds noemt Lenin de
gewelddadige onderdrukking van de klassetegenstander een noodzakelijke en
onmisbare voorwaarde voor de dictatuur. In een partij waarin elke vorm van
oppositie wordt opgevat in klasse-termen, wordt het proletarische standpunt
geaxiomatiseerd in de persoon van de dictator zelf, in casu Lenin. Alleen hij bezit
de vrijheid te beslissen wie tot welke klasse gerekend en als zodanig behandeld
moet worden. Zo ergens, dan wel hier lijkt de uitdrukking gelegaliseerde willekeur
(`legalized arbitrariness') van Lapenna (1967) van toepassing.
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HOOFDSTUK 11

Nabeschouwing en Perspectief

The Theory of Rational Argumentation has as its aim not the study of how
conflicts of opinion come into being, but of when and how they can be resol-
ved by verbal means after they have already come into being. It certainly
does not contain any recommendation for the creating or upholding of
conflicts. At this moment in history, however, conflicts of all kinds still
abound, with~no lack of aggressive attitudes. They are often resolved in a
manner such that one of the parties involved, or both, is killed or otherwise
physically injured.
(Barth en Krabbe, 1982, From Axiom to Dialogue, p. 25)

1
INLEIDING

In de voorafgaande hoofdstukken werden Lenins polemieken bestudeerd op
diverse niveaus van analyse. In hoofdstuk 2 en 3 heb ik Lenins redeneringen op
micro-niveau geanalyseerd, door zijn redenen als enkelvoudige redengevende
argumenten op te vatten (die kunnen worden geïdentificeerd door middel van
`redeneer-indicatoren''). In hoofdstuk 4, 6 en 10 heb ik de complexe argumenten
als eenheden van analyse genomen, in overeenstemming waarmee Lenins
redeneringen als discussiezetten werden geanalyseerd (de notie 'dialogísche
wisselwerking' tussen argumenten pro- en contra de discussiethese stond daar
centraal). Hier was het van belang de politiek-historische context in de beschou-
wing te betrekken'om de functies van Lenins polemischë attitude in relatie tot zijn
wijze van redeneren aan te geven. Met name in hoofdstuk 5 werd de politiek-
historische context in extenso behandeld.

In hoofdstuk 7 en 8 werd de eenheid van analyse nog complexer, toen ik de
logisch-semiotische determinanten van Lenins voorstellingswereld onderzocht die
ten grondslag ligt aan zijn politieke filosofie (op dit analyse-niveau stond de notie
`conceptueel framewerk' centraal). In hoofdstuk 9 tenslotte, heb ik de legitimatie-
functie besproken van Lenins voorstellingswereld vis-à-vis een aantal van zijn
politieke tactieken en strategieën (hier figureerde de notie `legitimatie-structuur').

In het onderhavige slothoofdstuk beoog ik een systematisering te geven van
de resultaten van de analyses uit de voorgaande hoofdstukken.

Volgens Finocchiaro (1980, p. 103) gaat een systematische poging tot identifi-
catie, beschrijving en analyse van argumentatie vooraf aan een poging tot

1. Redeneer-indicatoren ('reasoning-indicators') zijn woordjes zoals: dus, omdat,
vandaar, bijgevolg, daarom, want, etc. Deze woordjes verbinden gewoonlijk de
propositionele componenten van een argument en vormen een indicatie dat er sprake
is van redeneren (zie: Finocchiaro, 1980, pp. 311-312).
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systematisering van die gegevens. Een systematisering is een verfijning van het
beschreven materiaal. Voordat een verfijning mogelijk is moet men eerst in het
bezit zijn van dat materiaal. Vandaar dat identificatie, beschrijving en analyse
voorafgaan aan systematisering. In ~ 2 wordt een systematisering gepresenteerd
op basis van het materiaal uit de voorgaande hoofdstukken.

In paragraaf 3 ga ik in op de vraag welke verbanden kunnen worden gelegd
tussen Lenins polemische wijze van discussiëren en zijn strijdbegrip. De notie
'strijd' is een terminus a quo en een terminus ad quem voor zijn politieke filosofie.
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien hoe Lenin deze notie
concipieert. Nu is het tijd geworden na te gaan waarom deze notie zo'n
fundamentele rol speelt, hoe die notie zich verhoudt tot de notie `kritische
discussie', en welke politiek-culturele implicaties hier in het geding zijn.

2
SYSTEMATISERING VAN LENINS REDENEREN

Finocchiaro (1980, p. 439) stelt dat de argumentatietheoreticus niet mag
terugschrikken voor pogingen tot concrete theoretische systematiseringen van het
door hem of haar verzamelde argumentatie-analytische materiaal, hoe
provisioneel en beperkt de waarde daarvan ook mag zijn. Deze uitdaging wordt
in het onderstaande opgenomen in de vorm van een systematisering van Lenins
praktijk van redeneren. Als basis daartoe dienen de argumentatie-analyses uit de
hoofdstukken 2, 3, 4, 6 en 10.

De resultaten van de analyses uit die hoofdstukken kunnen worden beschouwd
als een data-basis die verder kan worden geanalyseerd. Ik begin met een
inventarisatie van de discussie-onderwerpen van Lenins polemieken met
vermelding van de paragrafen uit de bovengenoemde hoofdstukken waarin die
argumentatie gereconstrueerd werd. Tussen haken staan de afkortingen van de
boektitels van Lenin waarin de betreffende polemiek te vinden is. In de derde
kolom staan de discussianten vermeld.

Hoofdstuk en
paragraaf

Onderwerp van argumentatie De discussianten

H2: ~5 het partijlidmaatschap (ESV) Lenin contra Axelrod

H3: ~4 en ~8 vrijheid van kritiek en eenheid in
de partij (WTD)

Lenin contra Bernstein
en Rabotsjeje Djelo

H4: ~3 opportunisme en eenheid in de
partij (ESV)

Luxemburg contra Lenin

H6: ~3 objectieve waarheid (MEK) Lenin contra Bogdanov

H10: ~3 ~democratie enlof dictatuur (PR) Lenin contra Kautsky

Tabel 11.1: inventarisatie van discussieonderwerpen
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Vervolgens kunnen we voor elke polemiek het aantal argumenten en contra-
argumenten tellen en die in de onderstaande tabel samenbrengen.

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4

Axelrod: 2 Lenin: 9
Lenin: 13 Luxemburg: 15

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 6

Bernstein: 3 Bogdanov: 4
Lenin: 9 Lenin: 8

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 10

Rabotsjeje Djelo: 1 Kautsky: 12
Lenin: 13 Lenin: 12

Tabel 11.2: Aantal argumenten en contra-argumenten voor elke polemiek

We hebben hier te maken met een totaal van 101 argumenten waarvan de
kenmerken verder geanalyseerd kunnen worden.

Aan Lenins zijde tellen we 64 argumenten, waarvan 55 contra-argumenten en
9 pro-argumenten. Bij Lenins rivalen tellen we 37 argumenten, waarvan 22 pro-
argumenten en 15 contra-argumenten.

In hoofdstuk 2 en 3 zijn alle redengevende argumenten weergegeven als: L1,
R1 L1, R1 R1 L1, etc. Hier heb ik de enkelvoudige redeneringen als eenheden van
analyse behandeld. Dat was mogelijk omdat het om relatief korte debatten ging.
In hoofdstuk 4, 6, en 10 werden de complexe (samengestelde) argumenten als
eenheden van analyse behandeld, dat wil zeggen als discussiezetten met notatie:
Li, L2, L3, etc. Dit verschil van benadering kan nu alsvolgt worden toegelicht.

De argumentatiestructuur is gewoonlijk open, omdat er altijd intermediaire
proposities zijn waarvan de formulering en notatie tot een verdere explicitering
van de structuur bijdragen. Argumenten zijn altijd toegankelijk voor een verdere
verfijnde analyse en specificatie van hun structuur. Wanneer het onderzoek zich
louter zou beperken tot de enkelvoudige redeneringen, zou een belangrijk aspect
van de discussiepraktijk onderbelicht blijven: de dialectische wisselwerking tussen
de pro- en contrá-argumenten vis-à-vis de these. In feite gaat het hier om een
keuze tussen enerzijds de interne gevolgtrekkingsstructuur van de redengevende
proposities, anderzijds de wisselwerking tussen de pro- en contra-argumenten.
Finocchiaro ( 1980, p. 420) wijst erop dat zodra men een fragment van feitelijk
redeneren wenst te analyseren, de kans groot is dat men het betreffende
fragment moet reconstrueren als een complex argument. Dit houdt volgens
Finocchiaro enerzijds verband met het feit dat de argumentatiestructuur ge-
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woonlijk open is, anderzijds met de kritische aard van het redeneren.2 Als
redeneren primair betrekking heeft op het weerleggen van feitelijke of mogelijke
tegenwerpingen tegen de discussiethese, dan zal een argument alleen die
beweringen expliciet bevatten die nodig zijn voor dat specifieke doel; de rest blijft
impliciet en wordt pas geëxpliciteerd zodra nieuwe tegenwerpingen naar voren
worden gebracht. De doelstelling van de kritische discussie is het oplossen van
een verschil van mening met verbale middelen. De doelstelling van het pro-
argument is het meer aanvaardbaar maken van de these dan het geval zou zijn
zonder dat pro-argument. Hoe kan de aanvaardbaarheid van een these minder
zijn als er geen ondersteunende argumenten worden gegeven? Dat kan alleen
als er zekere tegenwerpingen aanwezig zijn contra de these. Een argument is
dan een poging om zulke tegenwerpingen te weerleggen. Een pro-argument zou
niet nodig zijn als er geen noodzaak bestond om de these meer aanvaardbaar
te maken, dat wil zeggen als er geen voorafgaande tegenwerpingen zouden
bestaan. Feitelijke of mogelijke tegenwerpingen zijn dus primair en tegenwer-
pingen zijn niets anders dan kritische argumenten.3

Inhoudelijk gezien gaat elk van de 101 argumenten over een bepaald onder-
werp, die in tabel 3 staan opgesomd. Omdat we met name geïnteresseerd zijn
in Lenins wijze van argumenteren, zal ik mij beperken tot zijn argumentatie-
relevante onderwerpen. De gecursiveerde woorden zijn daarbij van bijzonder
belang.

Hoofdstuk 2
L1 (de partij beslist over het lidmaatschap)
L2 (uit de concessie volgt niet dat een onderscheid tussen lid en aan-

sluiting overbodig is)
L3 (Axelrod heeft de grondfout van Martow ad absurdum gevoerd)

Hoofdstuk 3
L1 (VVK is-niets anders dan opportunisme)
L2 (VVK is net zo leugenachtig als VVI en VVA)
L3 (VVK ontneemt SD de vrijheid de massa op betere weg te leiden)

2. Het is opmerkelijk dat Finocchiaro (1980, pp. 419 e.v.) de noties `discussiethese',
`meningsconflict', `proponent' en 'opponent' niet gebruikt, maar slechts spreekt van
proposities, kritische argumenten en conclusies. Vgl. mijn commentaar op zijn
benadering in hoofdstuk 1.

3. Vgl. Johnstone Jr. (1959, p. 58) en Finocchiaro (1980, p. 420). Het probleem bij het
expliciet maken van de argumentatiestructuur is, dat de aandacht daarmee gevestigd
wordt op de aanvaardbaarheid van de premissen zelf. Wanneer echter de argumen-
tatie wordt behandeld als complexe eenheid, wordt de aandacht primair gevestigd op
de aanvaardbaarheid van de argumentatie pro of contra de discussiethese. Pas wan-
neer de argumentatie onaanvaardbaar wordt geacht, kan men bij het zoeken naar de
redenen daarvoor aandacht schenken aan de aanvaardbaarheid van de premissen,
dus de interne gevolgtrekkingsstructuur van de redenering.
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Hoofdstuk 3

L1 (R1 RD niet relevant voor T)
L2 (spreken zonder iets te zeggen: opportunisme)

Hoofdstuk 4

L1 (ieder systeem van iedere denkbare organisatie)
L2 (represénteert CC de meerderheid van het congres of niet)
L3 (onwaar)
L4 (verkeerde analogie)
L5 (niet waar)
L6 (bespotting van partijcongres; vervlakking van marxisme; misbruik

van dialectiek)
L7 (louter woorden zonder concrete betekenis)
L8 (louter woorden, geen woord over specifieke varïeteiten van het

opportunisme)
L9 (louter sjablonen; in strijd met ABC van de dialectiek)

Hoofdstuk 6
L1 (twee vragen door elkaar gehaald)
L2 (idem)
L3 (onjuiste definitie; twee tegenvoorbeelden)
L4 (idem)
L5-L8 (relatie met machisme; met mancisme; met kennistheorie in het

algemeen)

Hoofdstuk 10

L1 (Kautsky begrijpt niet, ontwijkt het klassebegrip)
L2 (verdraaiing van het mancisme, vervalsing van dialectiek door

eclecticisme en sofistiek, lakeiendienst aan de opportunisten)
L3 (Kautsky vergeet de klassenstrijd, geen definitie van dictatuur)
L4 (plompe vervalsing van marxisme)
L5 (Kautsky heeft niet begrepen)
L6 (Kautsky sycofant van de opportunisten en bourgeoisie; Kautsky's

citaten uit Manc en Engels geen betrekking op het vraagstuk)
L7 (verminking van begrip van de dictatuur)
L8 (sycofant, leugenachtig)
L9 (Kautsky heeft niet begrepen)
L10 (Kautsky stelt de vraag van de klasseanalyse niet)
L11 (parlementair gebazel, verrader van het socialisme)
L12 (Kautsky verloochent het marxisme)

Tabel 11.3 Index van individuele onderwerpen in Lenins argumentatie

Uit deze uitvoerige lijst blíjkt dat Lenins evaluatie van de argumenten van zijn
rivalen zelf een vórm van redeneren is waarin bepaalde theoretische principes
van evaluatie kunnen worden onderscheiden. Dat gebeurt in de volgende tabel.
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Evaluatieprincipes Hoofdstuk en argumentnummer

ad absurdum Hoofdstuk 2: L4
opportunisme Hoofdstuk 3: L2
methode van analogie Hoofdstuk 3: L3
verkeerde analogie Hoofdstuk 4: L4

methode van het
tegenvoorbeeld

Hoofdstuk 6: L3,L4

irrelevante
argumentatie

Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 10:

L1
L6

methode van alternatieve
verklaring

Hoofdstuk 2: L2

semantische ambigu'iteit Hoofdstuk 6: L1,L2

theoretisch onbegrip Hoofdstuk 4:
Hoofdstuk 10:

L7
L1, L3, L5, L9, L10

vervalsing, verloochening,
verdraaiing, bespotting,
misbruik, vervlakking

Hoofdstuk 3:
Hoofdstuk 4:
Hoofdstuk 10:

L2
L6, L9
L2, L4, L6, L7, L8,
L11, L12

Tabel 11.4: Evaluatieprincipes in Lenins redeneren

Deze principes van evaluatie kan men weer onderverdelen in evaluatiecatego-
rieën en evaluatiemethoden (naar Finocchiaro, 1980, p. 416). Evaluatiecategori-
eën zijn diverse soorten van eigenschappen waarmee Lenin de argumenten van
zijn rivalen op evaluatieve wijze karakteriseert. Evaluatiemethoden zijn technieken
die Lenin hanteert om tot de toekenning van de diverse categorieën te geraken.
In de bovenstaande tabel staat aangegeven in welke gevallen sprake is van
bepaalde methoden van evaluatie. De rest van de cellen bevatten evaluatiecate-
gorieën.

Omdat Lenins gebruik van deze principes van evaluatie is ingebed in zijn praktijk
van redeneren, is het mogelijk te onderzoeken of Lenins evaluatieprincipes op de
juiste wijze worden gebruikt in zijn praktijk van redeneren.

Dat wil zeggen, we kunnen nagaan of Lenin er in slaagt aan te tonen dat de
argumenten van zijn rivalen weerlegbaar zijn voorzover zijn eigen kritische
argumenten onweerlegbaar zijn, terwijl de laatste correct zijn voorzover de daarin
gebruikte principes van evaluatie aanvaardbaar zijn.

Daartoe heb ik de noties dialectische verschuiving en drogredenen ingevoerd
en toegepast op Lenins praktijk van redeneren.

Ik kwam daarbij tot de constatering dat Lenins praktijk van redeneren een
aantal drogredenen bevat, die een indicatie zijn dat een verschuiving van
discussietype heeft plaatsgehad. Lenins argumenten zijn namelijk zelf voor kritiek
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vatbaar, voorzover ze de oplossing van een meningsverschil bemoeilijken doordat
de context van kritische discussie stilzwijgend wordt verlaten terwijl het debat
oorspronkelijk werd aangegaan vanuit de aanname dat het om een kritische
discussie ging met als doel het oplossen van het meningsverschil. De notie van
weerlegbaarheid en kritisch argument staat dus in verband met de context en
doelstelling van de kritische discussie.

De onderstaande tabel vormt een opsomming van de analyse èn evaluatie van
Lenins praktijk van redeneren in termen van dialectische verschuivingen en
drogredenen. Het materiaal dat aan de basis ligt van deze opsomming vindt men
in de voorafgaande hoofdstukken en paragrafen van dit boek, te weten: H2, ~9;
H3, ~7 en ~11; H4, ~5; H6, ~7; H10, ~6.

Drogreden hoofdstuk en dialectische
argumentnummer verschuiving

ignoratio elenchí. Hoofdstuk 2: R2L2 eristiek
Hoofdstuk 3: R2L2
Hoofdstuk 4: L1

ad consequentiam Hoofdstuk 2: R4L2, R1 L3 negotation
Hoofdstuk 3: R1 Li , R3L1 erístiek

ad verecundiam Hoofdstuk 2: R5L2, R1 R1 R1 L3 eristiek;
negotiation

ad baculum Hoofdstuk 2: R6L2 negotiation;
Hoofdstuk 4: L7 eristiek

ad hominem Hoofdstuk 2: L3 eristiek
Hoofdstuk 3: R1 L2
Hoofdstuk 4: L4, L6, L9
Hoofdstuk 10: L1-L6, L8, L9, L11

verkeerde analogie Hoofdstuk 3: L2, R1 L2 eristiek

stroman Hoofdstuk 3: L3, R5R1 R2L1 eristiek
Hoofdstuk 4: L2, L5, L8

onduidelijkheids Hoofdstuk 3: R1 R1 R2L1 information-
drogreden Hoofdstuk 6: L1 seeking;

Hoofdstuk 10: L4, L5, L6, L9 eristiek

petitio principii Hoofdstuk 3: R1RiL2 info-seeking;
Hoofdstuk 6: Li, L3, L4 eristiek

autoriteitsdrogreden Hoofdstuk 2: L1 eristiek
Hoofdstuk 4: L6
Hoofdstuk 10: L8, L11, L12

genetische drogreden Hoofdstuk 4: L9 eristiek

vals onderscheid Hoofdstuk 2: R7L2 eristiek
Hoofdstuk 6: L2
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secundum quid Hoofdstuk 6: L5-L8 eristiek
ambigu'iteitsdrogreden Hoofdstuk 10: L7, L10, L12 eristiek
immuniseren van de
bewijslast

H10L12 eristiek

Taóel 11.5
Evaluatie van Lenins praktijk van redeneren

Drogredenen en dialectische verschuivingen; een overzicht

Men moet deze opsomming niet lezen vanuit de veronderstelling dat drogredenen
in deze studie een hypostaserend bestaan leiden of dat deze opsomming het
resultaat is van een 'drogredenenjacht'. De bovenstaande drogredenen vormen
functionele afkortingen van kenmerken van een evaluatie van Lenins praktijk van
redeneren, zoals die in de bijbehorende paragrafen uit de voorgaande hoofdstuk-
ken is uitgevoerd. Tabel 5 is in deze zin een synopsis van die evaluatie.

Hoe verhoudt zich tabel 5 tot tabel 4? Met andere woorden, hoe verhoudt zich
mijn evaluatie van Lenins praktijk van redeneren tot Lenins evaluatie van de
praktijk van redeneren van zijn rivalen? In de bijbehorende paragrafen `Dialec-
tische verschuivingen. Drogredenen' heb ik getracht aan te tonen dat Lenins
karakterisering van het betreffende argument van zijn rivaal in termen van een
of andere drogreden, zelf een voorbeeld van een drogreden was. Dat wil zeggen,
Lenins argumentatie dat het betreffende argument van zijn rivaal niet steekhou-
dend is, bleek zelf niet steekhoudend te zijn. Voor voorbeelden verwijs ik naar de
bijbehorende paragrafen. Daarbij heeft mijn evaluatiemethode het voordeel dat
de kritische lezer kan nagaan of mijn evaluatie van Lenins evaluatie van de
argumenten van zijn rivalen al dan niet steekhoudend is.

Zoals in hoofdstuk 1, paragraaf 1.6., werd toegelicht, heeft dit onderzoek als
voordeel dat het min of ineer chronologisch gezien kan worden met betrekking
tot het oeuvre van Lenin zelf. Gegeven die chronologie zou het mogelijk kunnen
zijn na te gaan of zich in de evaluatie van Lenins praktijk van redeneren ook
bepaalde ontwikkelingstendenzen aftekenen in de zin dat bepaalde drogredenen
in bepaalde perioden relatief vaker voorkomen dan in andere perioden. In de
onderstaande tabel 6 en 7 wordt een dergelijke ontwikkelingsgang geschetst.

1902-1904
(WTD, ESV)

1908-1909
(MEK)

1917-1918
(SR, PR)

ignoratio elenchi 3

ad consequentiam 4

ad verecundiam 2

ad baculum 2

ad hominem , 5 9 ~
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verkeerde analogie 2

stroman 5

onduidelijkheidsdrogreden 1 1 4

petitio principii 1 3

autoriteitsdrogreden 2 3

genetische drogreden 1

vals onderscheid 1 1

secundum quid 4

ambigu'iteitsdrogreden 3

immuniseren van de bewijslast 1

Tabel 11.6 Chronologisch overzicht m.b.t. Lenins redeneren

1902-1904 1908-1909 1917-1918
persuasion-dialogue

negotiation 4

inquiry

deliberation

information-seeking 2

eristics 22 8 20

Tabel 11.7 Chronologisch overzicht van dialectische verschuivingen

Allereerst moet worden benadrukt dat deze cijfers niet als definitieve getallen
mogen worden opgevat. Voor een deel worden de aantallen beïnvloed door het
feit dat uit de periode 1902-1904 twee boeken van Lenin zijn gekozen, waardoor
de cijfers voor die periode relatief hoger uitvallen. Met betrekking tot de periode
1908-1909 is slechts een kort debat tussen Lenin en Bogdanov over een
specifíek ondervvérp 'absolute waarheid' gekozen, zodat de cijfers hier relatief te
laag uitvallen. Met betrekking tot de periode 1917-1918 lijken de cijfers nog het
meest adequaat, omdat voor een tamelijk uitvoerig debat tussen Lenin en
Kautsky is gekozen waarin relatief veel argumentatie voorkwam. Deze kantteke-
ningen manen tot voorzichtigheid in de interpretatie van het cijfermateriaal. Mis-
schien kunnen we stellen dat er enkele tendenzen zijn waar te nemen in de
ontwikkeling van Lenins redeneren. Wanneer we Lenins polemieken uit zijn
beginperiode beoordelen, dan blijkt dat de drogredenen elkaar nogal afwisselen,
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waarbij de ad hominem, de stroman en de ad consequentiam het meest voorko-
men. De dialectische verschuivingen gaan hier nog in de richting van `negotiation'
en van `information-seeking', alhoewel de `eristics' de hoofdrol spelen net zoals
dat voor de andere perioden van zijn oeuvre geldt. Wanneer we de beginperiode
vergelijken met de periode 1917-1918 zien we een tendens in de richting van de
(directe) ad hominem en autoriteitsdrogreden. Tevens komen onduidelijkheids-
drogredenen en ambiguïteitsdrogredenen in de periode 1917-1918 vaker voor.

Wellicht dat vervolgonderzoek kan leiden tot een verdere onderbouwing van
deze waargenomen tendenzen, die daartoe als onderzoekshypothesen kunnen
fungeren.'

De vraagstelling die aan de onderhavige studie als geheel ten grondslag ligt,
werd in hoofdstuk 1 alsvolgt geformuleerd: kunnen Lenins opvattingen over
organisatie, kennis en politieke tactieken en strategieën worden beschouwd als
het winnen van een discussie of debat met een opponent op grond van zakelijke
argumenten? Deze vraagstelling heb ik vervolgens toegespitst in drie probleem-
stellingen, die in de achtereenvolgende delen van dit boek zijn onderzocht.

Op basis van de resultaten van de analyses en evaluaties in hoofdstuk 2, 3,
4, 6, en 10 kunnen we stellen dat Lenins opvattingen niet kunnen worden
beschreven als een succesvolle weerlegging (in de zin van een kritische
discussie) van de argumenten van zijn opponenten, noch als een succesvolle
verdediging (idem) van zijn eigen opvattingen. In de betreffende hoofdstukken
werd reeds ingegaan op een aantal specifieke redenen daarvoor. Daarbij bleek
dat het begrip `strijd' in Lenins theorie en praktijk een fundamentele rol vervult.
Dat geldt ook voor zijn polemieken.

Service (1995, pp. 34-36) constateert dat Lenins polemieken in de periode
1917-1918 op tirades lijken.s Een mogelijke verklaring daarvoor is, dat Lenin na
de oktoberrevolutie alle oppositie tegen zijn partij de kop tracht in te drukken. De
argumentatie die hij in zijn polemieken presenteert krijgt in toenemende mate een
gesloten ideologisch karakter. Het strijdbegrip dat in zijn politieke filosofie een
logisch-semiotische constante vormt, wordt dan in de politieke arena in extremis

4. In een antwoord op mijn vraag welke onderdelen van Lenins werk zich lenen voor een
argumentatie-relevante analyse, heeft Prof. Naarden in een brief (d.d. 19 augustus
1987) de volgende hypothese geformuleerd: 'Een Lenin-expert ben ik niet, maar ik
heb wel vrij veel in zijn geschriften van alle perioden gelezen. Mijn indruk daarvan is
dat de aard van zijn argumentatie weinig verandert, maar dat bepaalde elementen
zich versterken ten koste van anderen. Het werk wordt daardoor minder veelzijdig en
schraler, geslotener ook. Ik zou het interessant vinden om te weten of dit klopt. Enige
steekproeven uit drie verschillende periodes zouden uitsluitsel kunnen bieden'. In de
bovenstaande hoofdtekst zie ik althans een voorlopige bevestiging van zijn hypo-
these. Vervolgonderzoek zou nuttig kunnen zijn om deze hypothese verder empirisch
te onderbouwen. Daarbij zouden ook Lenins polemische debatten met andere
opponenten in het onderzoek kunnen worden betrokken. Tevens zouden debatten uit
andere perioden van Lenins politieke loopbaan kunnen worden geanalyseerd.

5. Service stelt dat Lenin er vermoedelijk op rekende dat zijn tirades in De Proletarische
Revolutie en de Renegaat Kautsky (1918) de aandacht zouden afleiden van zijn
matige logica en inhoudelijke argumentatie.
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zichtbaar, ad extirpanda.s Omdat dit strijdbegrip een fundamentele rol speelt in
Lenins voorstellingswereld en de politieke implementatie daarvan, ga ik in de
volgende paragraaf dieper op de betekenis en functie van dit strijdbegrip in.

3
HET BEGRIP `STRIJD' AD EXTIRPANDA

In deze studie bleek dat het begrip strijd in Lenins voorstellingswereld een
fundamentele rol speelt. Prima facie lijkt deze bevinding tegenstrijdig: Lenin
spande zich toch~ in voor de organisatorische en ideologische eenheid van de
partij?

Zoals ik in dit boek heb trachten aan te tonen, stond Lenins inspanning voor
de eenheid van zijn partij volledíg in het teken van een niet-aflatende strijd tegen
opportunisme, reformisme, revisionisme, sociaalchauvisme, economisme,
idealisme, eclecticisme, empiríocriticisme, machisme, enz. Lenin achtte de strijd
tegen deze uitingen van bourgeois tendenties een absolute voorwaarde voor de
overwinning van de revolutie.

In hoofdstuk 2 bleek hoe Lenin de debatten van het tweede congres van 1903
in termen van strijd analyseerde; hoe hij het opportunisme van Bernstein, de
Rabotsjeje Djelo en Luxemburg bevocht (hoofdstuk 3 en 4); hoe hij tegen het
empiriocriticisme van Bogdanov c.s. tekeer ging (hoofdstuk 5 en 6); en hoe hij
met betrekking tot het legitimeren van zijn politieke tactieken en strategieën aan
het strijdbegrip een fundamentele betekenis toekende in zijn visie op de
parlementaire democratie (hoofdstuk 9 en 10).

In hoofdstuk 7 en 8 bleek dat Lenin de processen van (politieke) strijd conci-
pieerde in termen van een hegeliaans-dialectische contradictie. Daarbij heb ik in
hoofdstuk 9 de vraag gesteld of de notie van contradictie wel kan dienen als een
intelligibel principe en als uitgangspunt van een handelingstheorie voor de
politieke strijd. '

Waarom speelt het strijdbegrip zo'n belangrijke rol in Lenins polemieken?
Welke functie(s) heeft dit strijdbegrip? Hoe verhoudt zich dit strijdbegrip tot een
cultuur van kritische discussie? Deze vragen komen hieronder aan de orde.

3.1
Lenins polemische strijd: voortzetting van de politiek met andere middelen

Lenins strijdbegrip kan zowel vanuit argumentologisch als vanuit epistemologisch
gezichtspunt worden toegelicht.'

6. Deze uitdrukking is ontleend aan A History of the Inquisition, Vol. 1, New York, 1888,
p. 337. Ook Service (1991, p. 67) gebruikt deze uitdrukking in zijn karakterisering van
Lenins politieke strijd, waarvan Service de conceptuele grondslagen in de periode
1914-1915 localiseert toen Lenin zijn studie van Hegels logica ondernam.

7. Een studie van de historische wortels van Lenins strijdbegrip laat ik hier buiten
beschouwing. Zo'n studie is te veelomvattend voor een epiloog en vereist wellicht een
aparte publicatie. Bovendien valt een dergelijke studie strikt genomen buiten de con-
text van de probleem- en doelstelling van deze studie. Ik zal mij in het onderhavige
hoofdstuk beperken tot een toelichting op Lenins strijdbegrip op basis van datgene,



280
Vanuit argumentologisch gezichtspunt is het opmerkelijk dat de binaire notie

van dyadische conflicten tussen personen of partijen wel een belangrijke rol
speelt in Lenins polemieken, maar dat Lenin uit deze notie geen consequenties
lijkt te hebben getrokken die betrekking zouden kunnen hebben op de semioti-
sche en logische determinanten van zijn redeneren.

Op het niveau van zijn voorstellingswereld speelt een ontologisch strijdbegrip
als weerspiegeling van de objectieve werkelijkheid een fundamentele rol. Het
begrip `strijd' heeft niet alleen betrekking op het botsen tussen incompatibele
klassen en klassenbelangen, maar vormt tevens de grondslag van het hieruit
voortvloeiende conflict, dat in Lenins polemieken van verbale aard is maar in zijn
politiek de vorm van geweld aanneemt. Men zou zijn polemieken verkeerd
begrijpen indien men deze los zou zien van het ontologische begrip `strijd', dat
daarvan zowel uitgangspunt als doel is.e

Zoals we hebben gezien maakt Lenin in zijn Hegel-studie geen onderscheid
tussen ontologie, kennistheorie en logica (zie hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.1.). Het
ligt dus voor de hand dat we voor een nadere toelichting op zijn strijdbegrip ook
te rade moeten gaan bij de rol die zijn epistemologische beschouwingen terzake
spelen.

Lenins fascinatie voor de afbeeldingstheorie van menselijke kennis kan
volgens Katkow (1967, p. 81) worden toegeschreven aan het belang dat Lenin
toekent aan de hegeliaanse dialectiek in haar toepassing op zowel sociale als
natuurlijke verschijnselen. Ook Besangon (1981, p. 200) stelt dat aan Lenins poli-
tiek dezelfde `wetenschap' ten grondslag ligt als aan de natuurwetenschap en
de filosofie. Die `wetenschap' is de dialectiek. Alles valt principieel binnen het
toepassingsgebied van de dialectiek. Aan dit brede toepassingsgebied ontleent
Lenin een apodictische zekerheid ten aanzien van eigen principes, theorieën en
politieke beslissingen. De wetenschap der dialectiek vormt voor hem het
archimedische punt van de kennis in die zin, dat daarin waarheid, kennis en
zekerheid samenvallen. Loenacharsky (1919, p. 81, o.c. in Reddaway, 1967, p.
62) beschrijft deze apodictische zekerheid bij Lenin als zijn onvermogen om zich-
zelf in de positíe van opponent te verplaatsen ten aanzien van zijn eigen
denkbeelden. Lenin besefte niet dat hij geloofde in een bepaald feilbaar idee-
enstelsel, hij geloofde dat hij de onfeilbare doctrine had gevonden. Daardoor
beschouwde hij het argument van zijn opponent ook niet als een mogelijkheid om
zijn eigen standpunt te herzien, maar als een aanleiding om de dwaling van de
opponent aan de kaak te stellen. Om die reden schuwde Lenin het debat ook
niet, integendeel. Zijn debatten stonden in dienst van zijn politiek handelen.

Met een zinspeling op Clausewitz zou men kunnen zeggen dat Lenins pole-
mieken de voortzetting vormen van zijn politiek met andere middelen. Lenins
apodictische zekerheid stond een polemische attitude dus niet in de weg.

wat Lenin daarover zelf te berde heeft gebracht en niet in termen van de transmissie-
lijnen die door lo.gisch-historisch onderzoek bestudeerd zouden kunnen worden. Wat
dit laatste betreft zou men onder meer te rade kunnen gaan bij Bochenski (1956),
Weinberger (1965), Nelson (1970), Barth (1981b en 1983), en Lotman 8 Uspenskii
(1985).

8. Zie hoofdstuk 7 en 8. In zijn Hegel-studie benadrukt Lenin het ontologische karakter
van het strijdbegrip, waarmee Lenin volgens Van der Zweerde (1986, p. 55) de
grondslag voor het dialectisch-materialisme als filosofisch systeem legt.



281

Waarom leidde die zekerheid bij Lenin niet tot sereniteit, maar juist tot een
polemische habitus zonder weerga? BesanCOn (1981, p. 209) stelt dat sociale en
politieke conflicten voor Lenin juist als een bewijs golden van de marxistische
doctrine. Het systeem van deze doctrine is gesloten omdat elke poging tot
weerlegging ervan de invloed van de bourgeoisie onthult, hetgeen precies
overeenkomt met de leer van de klassenstrijd zoals in de doctrine uíteengezet.
Elk contrair argument is dus een nieuw bewijs van de waarheid van de doctrine.
Het voeren van een polemiek leidt daarom juist tot een bevestiging van de
apodictische zekerheid. Lenins polemische debatten waarin conflicten tot
uitdrukking komen leiden volgens deze gedachtengang tot een bewijs van de
waarheid van de gesloten doctrine en zijn van belang omdat ze de ideologische
grondslagen van de doctrine schragen. Zoals onder andere Service (1995, p. 34,
zie noot 3 van paragraaf 11.2.) duidelijk heeft gemaakt, vormde de Duitse
aggregatie van Hegel, Manc en Engels `de dialectische brandstof' voor Lenins
`polemische motor' (zie: hoofdstuk 7 en 8).

In deze paragraaf heb ik uiteengezet dat Lenins strijdbegrip in verband kan
worden gebracht met de notie van dyadische conflicten tussen personen of
partijen of klassen.

Maar heeft hij dit strijdbegrip ook op dezelfde fundamentele wijze in verband
gebracht met gevérbaliseerde of verbaliseerbare meningen en hun linguïstische
expressie? Met andere woorden, hoe verhouden Lenins strijdbegrip en zijn
polemische attitude zich tot een cultuur van kritische discussie?9 Dit vraagstuk
komt in de volgende paragraaf aan de orde.

3.2
Het begrip strijd en de cultuur van kritische discussie

Bovengenoemd vraagstuk is van belang, met name binnen een argumentatie-
analytische verhandeling inzake de polemieken van Lenin, vanwege de mogelijke
implicaties voor een toekomstige renaissance op het gebied van de politieke
cultuur.'o

9. Met de uitdrukking `een cultuur van kritische discussie' wordt venvezen naar een
dialectisch (dialogisch) milieu van taalgebruikers, dat geconstitueerd wordt door ge-
schreven en gesproken opvattingen over alle semiotisch-relevante ondervverpen die
de totstandkoming en uitvoering van kritische discussies mede bepalen, in het
bijzonder met betrekking tot verbale rechten en plichten, verbale aan- en ontmoe-
diging en (geschreven en gesproken) opvattingen die daarop betrekking hebben. Vgl.
de notie `dialectische velden' in Barth (1985c).

10. White, Gill en Slider (1993) besteden in The Politics of Transition: Shaping a Post-
Soviet Future ook aandacht aan een toekomstige renaissance van de politieke
cultuur. Zij bespreken de rol van de ideologie, het publieke debat, het rechtsstelsel,
de constitutionele ontwikkeling, de politieke cultuur en democratisering in de over-
gangsperiode naar een post-sovjetcuttuur. Zij plaatsen deze thema's in het perspectief
van de historische achtergrond van het Sovjetregime. Die historische achtergrond is
van belang, omdat men in de overgangsperiode niet alleen vooruit moet zien maar
ook rekening moet houden met de 'cognitieve bagage' uit het verleden.
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Het zou een misverstand zijn om de notie `cultuur van kritische discussie' op

voorhand met bepaalde geografische gebieden te verbinden. Zo meent Polan
(1984) bijvoorbeeld dat `de cultuur van kritische discussie' zonder meer
gelijkgesteld kan worden met `de Westerse cultuur' en dat deze diametraal tegen-
over `de Russische cultuur' kan worden geplaatst. Volgens Polan (1984, p. 216)
is `het westerse individu' met zijn kritisch-analytisch vermogen om argumenten
af te wegen bij uitstek in staat weerstand te bieden tegen de strategieën van
totalitaire utopieën.

Deze opvatting is aanvechtbaar. Men kan zich immers afvragen hoe het dan
mogelijk was dat in het hart van de westerse cultuur een naziregime kon ontstaan
en twee wereldoorlogen werden gevoerd." Men kan zich ook afvragen waarom
vele westerse intellectuelen zo ambivalent stonden ten opzichte van Sovjet-
Rusland en een groot deel van hun leven en energie hebben gestoken in het
verdedigen van een samenleving waarin zij zelf nooit hadden willen leven?12

Polan geeft geen bevredigend antwoord op deze vragen. Zijn karakterisering
van de verschillen tussen `de Westerse' en `de Russische cultuurr13 in verband
met het individu-begrip en totalitaire overheersing lijkt enigszins gechargeerd.
Daaruit volgt uiteraard niet dat we niet moeten blijven vasthouden aan de door
Polan verdedigde opvatting dat menselijke individuen vrij moeten zijn in hun recht
om ergens voor te staan, keuzes moeten kunnen maken, en in staat moeten
worden gesteld hun kritisch vermogen in vrijheid te gebruiken.

Door het onderstellen of poneren van politiek-culturele tegenstellingen in
termen van geografische gebieden (zoals `de Westerse cultuur' tegenover 'de
Russische cultuur') ontstaat het gevaar dat de tegenwoordigers van die
tegengestelde `culturen' elkaar bijna uitsluitend op een negatief kritische manier
bejegenen, vaak in termen van allerlei wederzijdse stereotypen, die een
systematische zakelijke discussie in de weg staan."

In de onderhavige studie heb ik trachten aan te tonen dat een dialogische
analyse van Lenins polemieken mogelijk en zinvol is. Dat bemoedigt het streven
naar een toekomstige breed inzetbare argumentatietheorie. In plaats van het
verbinden van de cultuur van kritische discussie met een vermeend superieur
geografisch gebied (zoals 'het Westen') lijkt het vruchtbaarder die cultuur te

11. Deze vraag komt aan de orde in Pipes (1994) en in Malia (1994).
12. Deze overwegingen vormen een uitgangspunt van de studie van Naarden (1986,

1992).
13. Polan zou moeten uitleggen (i) wat hij onder 'de Russische cultuur' verstaat: bedoeft

hij 'de Russische cultuur in het algemeen', 'de Russische cultuur van de laatste twee
of drie eeuwen', 'de Russische cultuur van de afgelopen decennia', of nog iets
anders; (ii) welke implicaties deze periodiseringen hebben voor zijn analyse van het
individu-begrip en het totaliteitsbegrip. Met betrekking tot beide punten presenteert
Polan geen bevredigende analyse.

14. Vgl. D.N. Nelson (1993, pp. 242-261) die het gebruik van geografische dichotomieën
in de studie van het communisme bekritiseert. Hij stelt zelfs dat de nominale distinctie
tussen communisme en niet-communisme misleidend en oppervlakkig is. Veel
belangrijker zijn de distincties die op ordinaal en intenral-niveau kunnen worden
gemaakt, bijvoorbeeld `de mate van politieke legitimatie'; 'het niveau van sociaal-eco-
nomische ontwikkeling'; `de mate waarin de nationale veiligheid kan worden bereikt'.
Nelson breekt een lans voor een comparatieve studie van dit type vraagstukken.
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karakteriseren in termen van diverse dialectische (dialogische) milieus van
taalgebruikers die op verschillende wijze omgaan met de verbale rechten en
plichten van de discussiedeelnemers, met zakelijke argumentatie en met kritische
discussie.

Vanuit deze invalshoek kan nu de in paragraaf 3.1. gestelde vraag worden
beschouwd: heeft Lenin zijn strijdbegrip ook op fundamentele wijze in verband
gebracht met geverbaliseerde of verbaliseerbare meningen en hun linguïstische
expressie? In de vorige paragraaf werd gesteld dat Lenin wel een notie van een
dyadisch conflict tussen personen, partijen of klassen onderstelt. Maar hij
beschouwt geverbaliseerde of verbaliseerdbare meningen slechts als afgeleiden
van de conflicterende klassen waarvan de discussiërende partijen deel uitmaken.
De strijd tussen de klassen blijft fundamenteel en het debat lijkt alleen te worden
gevoerd ter rechtvaardiging van de voortgang van die strijd. Lenins strijdbegrip
vormt dus niet zozeer een element dat de totstandkoming van discussies in de
weg staat, maar dat de voortgang en~of doelmatigheid van discussies belemmert
(zie H2, ~9; H3, ~7 en ~11; H4, ~5; H5, r~8; H6, ~6 en ~7; H8, ~6; H9, ~4; H10,
~7 van dit boek). Hierdoor wordt het conflict in stand gehouden en de kans
vergroot dat het conflict door non-verbale vormen van strijd tot een oplossing
wordt gebracht.

Lenins strijdbegrip vormt met andere woorden een belangrijk element dat ten
grondslag ligt aan anti-argumentationele attitudes. Het is een obstakel voor de
oplossing van meningsconflicten en mogelijkerwijs: belangenconflicten.15

In zo'n milieu zal er weiníg animo bestaan voor de systematische constructie
van geschikte instrumenten voor de oplossing van meningsconflicten (en
misschien: belangenconflicten).

In een milieu van taalgebruikers waarin Lenins strijdbegrip stilzwijgend wordt
aangenomen, wordt het argument niet beschouwd als een middel om tot
effectieve conflictoplossing te komen en zien de participanten geen andere
methode dan strijd en oorlog om tot een beslissing te komen.1ó

Met de ineenstorting van het sovjet-regime tijdens de periode 1989-1991 is
een formeel einde gekomen aan een `experiment' dat 74 jaar heeft geduurd. Het
ligt voor de hand ons af te vragen of een op maatschappelijke verandering
gerichte theorie van interpersoonlijk argumenteren een nuttige rol kan spelen bij
een effectieve verwerking van de nalatenschap van het regime dat op Lenins
denkbeelden en voorstellingswereld was gebaseerd. Hierover handelt de
volgende paragraaf.

15. Vgl. in dit verband de studie van Burbank (1995, pp. 43-44) over Lenins wetsbegrip.
Burbank concludeert dat Lenin het begrip `wet' opvat als een manipuleerbaar
instrument voor de politiek. Door deze opvatting werd het wetsbegrip haar mogelijke
uitstraling van rechtvaardigheid ontnomen waardoor het rechtsstefsel een effectief
bestanddeel van een socialistisch staat had kunnen worden. Lenins legitimatie van
geweld en zijn opvatting dat terreur een middel tot opvoeding is en deel uitmaakt van
de wet, leidde tot het onvermogen van de staat om mededogen te tonen jegens zijn
burgers. Lenins~permanente strijd tegen de ficties van de `bourgeois legaliteit' be-
moeilijkte de constructie van een 'socialistische legaliteit' die op de steun van het volk
zou kunnen rekenen.

16. Zie Russell, 1947, p. 27.
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3.3

Tsjo Delatj?: pragmatisering van leninistische denkvormen

Reeds in 1960 stelde Rapoport aan de vertegenwoordigers van het Sovjetregime
de visionaire vraag wat er zou gebeuren met hun land wanneer de inwoners
ervan plotseling bevrijd zouden worden van de stramme orthodoxie en terecht
zouden komen in een atmosfeer van intellectuele vrijheid, toegang zouden krijgen
tot informatie over het verleden van de partij en aangemoedigd zouden worden
alternatieve oordelen te vellen over wat er in hun land gebeurd is in de afgelopen
decennia. Wellicht dat die ontwikkeling tot een Russische renaissance zal leiden,
aldus Rapoport (1960, p. 356).

Inmiddels zijn de partij-archieven van het 'Russisch centrum tot behoud en
studie van documenten voor de moderne geschiedenis' geopend en toegankelijk
gesteld voor onderzoek. Tot welke resultaten dit onderzoek precies zal leiden
weet nu nog niemand met zekerheid."

Wel kan worden verwacht dat een systematische en veelzijdige studie van
politieke processen van strijd en conflict zonder de inbreng van de argumenta-
tietheorie en -analyse niet gemakkelijk zal leiden tot een verandering in de
attitude van de participanten aan die studie van conflicten.

Hoe kan de inbreng van de argumentatietheorie en -analyse iets toevoegen
aan de kwaliteit van het publieke debat over de nalatenschap van het Sovjet-
regime en de (politieke) toekomst van het land?18

Ik noem hier in het kort drie onderwerpen die tot het programma van een
breed opgezette argumentatietheorie behoren.79 Deze onderwerpen kunnen op
vruchtbare wijze worden ingezet bij een pragmatisering van het leninistische
erfgoed in brede zin. Een pragmatisering (de term is van Barth, 1985c) van een
wetenschappelijke theorie, filosofisch systeem of filosofisch beginsel is een
herinterpretatie, reorganisatie en herformulering van die theorie, dat systeem of
dat beginsel op zo'n manier dat hun institutionele trekken en pragmatische moge-
lijkheden expliciet naar voren komen, hetgeen dus een uitbreiding van het
theoretisch lexicon veronderstelt; of een theorie (systeem, beginsel) wordt op zo'n

17. Wellicht zou men met Rapoport kunnen zeggen: `[T]he rewards to be realistically
hoped for are the indirect ones, as was the case with the sons who were told to dig
for buried treasure in the vineyard. They found no treasure, but they improved the soil'
(1960, p. 360). Vgl. ook Joravsky, 1988, p. 34-38. Zie ook de discussie in Slavic
Review, 52, no. 1(voorjaar 1993), pp. 85-106, waarin M. von Hagen zijn bijdrage de
titel meegeeft: 'The Archival Gold Rush'.

18. Het zou uiteraárd naïef zijn te denken dat de argumentatietheorie alle conflicten als
sneeuw voor de zon uit de wereld zou kunnen doen verdwijnen. Die pretentie wordt
hier dan ook niet gevoerd: een `reglement van orde' dicteert immers nog geen
besluitenlijst. Het hier uiteengezette betoog is een pleidooi voor een tot nog toe
onderbelicht onderzoeksgebied, waarvan de relevantie voor het terrein van de politie-
ke cultuur nader wordt toegelicht.

19. Vgl. Barth (1981c) waarin 10 ondervverpen worden besproken waarmee een breed
opgezette argumentatietheorie zich zou moeten bezighouden. Daar wordt ook
verwezen naar relevante auteurs. In mijn bespreking heb ik getracht zoveel mogelijk
verbanden te leggen met de thema's die in Barth (1981c) als aparte onderwerpen
worden behandeld.



285

manier geherinterpreteerd, reorganiseerd en geherformuleerd dat hun insti-
tutionele trekken in ieder geval sterker worden gesuggereerd dan voorheen het
geval was. Door een pragmatisering van het leninistische erfgoed kan men
nagaan welke onderdelen daarvan verenigbaar zijn (of niet) met een discussiekri-
tische attitude. De drie onderwerpen die hieronder worden besproken kunnen
onder andere als een leidraad voor de pragmatisering van (leninistische) denkvor-
men worden beschouwd.

(1) Onderzoek naar anti-dialectische houdingen, anti-dialectische begrippen,
categorieën en redeneringen (Barth, 1981c, p. 509).20

In het bovenstaande werd reeds gewezen op het feit dat Lenins strijdbegrip niet
zozeer de totstandkoming van debatten in de weg staat, alswel een effectieve
oplossing van meningsconflicten. Lenins opvatting van `strijd' is in zijn voorstel-
lingswereld bevroren tot een dyadisch conflict tussen klassen.

Dit strijdbegrip vormt een ernstige blokkade voor het systematisch voeren van
zakelijke debatten die gericht zijn op een effectieve oplossing van menings-
conflicten en zo mogelijk van belangenconflicten.27

De taken die hier aan een dialectisch-dialogisch georiënteerde argumentatie-
theorie toekomen zijn onder andere de volgende:
- een probleemhistorische analyse van uitdrukkingsvormen waarvoor geen

discussieregels geformuleerd kunnen worden;22

20. De term 'dialectisch' staat hier voor `kritisch dialogisch, met twee rollen en wis-
selwerking tussen de produkten van de spelers van deze rollen' (Barth, 1981c, p.
506).

21. Dat dit geen gratuite opmerking is moge blijken uit Schópflin (1993, p. 25) waarin
wordt gesteld dat het politiek-culturele leefklimaat in post-sovjet Rusland in sterke
mate wordt gekenmerkt door onenigheid en `diversity'. Schápflin spreekt onder meer
van 'competing political cultures'. Een bemoeilijkende factor daarbij is het door
Zemtsov (1991, p. 325) vermelde feit dat in Rusland de termen 'strijd' ('Borba') en
`conflict' in meer dan 70 jaar communisme hun (voor ons) gebruikelijke betekenís
hebben verloren en uitsluitend verwijzen naar een ideologische fictie. Dit betekent dat
er behoefte is aan een middel om deze onenigheid zodanig onder woorden te bren-
gen dat de kans dat de conflicten worden opgelost vergroot wordt. De argumenta-
tietheorie zoals hier bedoeld is zo'n middel.

22. Tegen deze achtergrond is de stelling dat het communisme in limbo is verdwenen
te eenvoudig. Niet alleen zijn de meeste mensen die vandaag de dag in post-com-
munistische landen aan de politieke macht deelnemen, gevormd onder een commu-
nistisch regime; ook is het niet voldoende om vast te stellen dat het communisme
vanuit sociaal-politiek-economisch gezichtspunt heeft gefaald. Want er zijn vooralsnog
geen repercussies te bespeuren ten aanzien van het conceptuele systeem (i.e. Lenins
voorstellingswereld) dat lange tijd aan het communisme ten grondslag heeft gelegen.
Men leeft in de huidige post-communistische landen als het ware in een politiek vacu-
um, waarin vanuit het conceptuele systeem steeds opnieuw radicale oplossingen
worden gelanceerd en gelegitimeerd. Eén van de bijdragen van de argumen-
tatietheorie zou moeten zijn het in kaart brengen van die conceptuele patronen die
nog steeds een diepgaande invloed hebben op het denken van juist die mensen, die
een grote verantwoordelijkheid dragen voor het elimineren van de politieke mani-
festatievormen van die voorstellingswereld. Er is met andere woorden een `timelag'
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deze te vervangen door uitdrukkingsvormen waarvoor wel discussieregels
geformuleerd kunnen worden;23
het opstellen van voorbeelden -`modellen' - voor zakelijke discussies waarin
de `gepragmatiseerde' uitdrukkingsvormen zinvol gebruikt kunnen worden;2'
in het verlengde hiervan ligt het ontwikkelen van talen die optimaal geschikt
zijn voor het voeren van kritische discussies (Barth, 1981 c, p. 506). Met deze
stap zijn we reeds aangekomen bij punt 2.

2. Regels voor het scheppen van een discussiebevorderend sociaal en mentaal
klimaat (Barth, 1981c, p. 507).

De huidige belangstelling voor het publieke debat in Rusland is een aanwijzing
dat een nieuwe ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden in de richting van menselíjk
meningsverschillen die met verbale middelen tot een oplossing worden gebracht.
Het publieke debat zou zijn fundamentum niet in re - in Lenins strijdbegrip als
onderdeel van de objectieve werkelijkheid - maar in de feitelijke praktijk van
meningsconflicten moeten leggen. Het instrumentarium van de hedendaagse
argumentatietheorie zou in deze context haar doelstelling kunnen waarmaken: het
oplossen van meningsconflicten met verbale middelen.25

Hier is de politiek-culturele relevantie van de argumentatietheorie in het geding
met de nadruk op logische zelfverdediging (Johnson en Blair, 1983) en kritische
argumentatie.2ó

tussen het verval van het communisme en de daaraan ten grondslag liggende
vo orsteI I i n g swere I d.

23. In deze context zouden ideeënstelsels met representationele vormen van kritiek op
geweld, wreedheid en andere anti-individualistische tendenzen op de voorgrond
moeten worden gesteld als alternatieven voor de nog steeds dominerende systemen
die wel politiekelethische onvolledigheid bevatten (in de zin van Barth, 1992, pp. 168-
169).

24. In deze context hoort ook het onderzoek naar de begrippen en categorieën waarmee
in Westerse publikaties het sovjet-verschijnsel is geanalyseerd. Dit onderzoek zou
een bijdrage kunnen leveren aan de comparatieve studie van het leninistische
erfgoed.

25. Met die ontwikkeling worden ook meer irenische attitudes bevorderd, waardoor weer
de belangstelling toeneemt voor het oplossen van conflicten van meningen in plaats
van voor het ontstaan van conflicten van andere non-verbale vormen van strijd. Zie:
Barth (1972, par. 4: 'Probleemoplossing en sociaal contract: tien thesen over de
filosofie van de logica'). In deze context is de achterliggende gedachte dat niet het
ontstaan van conflicten moet worden verklaard (in termen van 'een oorzaak of een
schuldige'), maar dat de totstandkoming van conflictbeheersing een venvijzing naar
een bewust geconstrueerde policyvereist. Het instrumentarium van een dialogische
argumentatietheorie zou men als (een onderdeel van) een dergelijke policy kunnen
beschouwen. Zie, voor een uiNoerige bespreking van het achterliggende oriëntatieka-
der, Van Benthem van den Bergh (1980) en de recensie van dat boek door Barth
(1981a). '

26. De locus van logische zelNerdediging is argumentatie; het doeh. het verschaffen van
heldere logische kritiek op zulke argumentatie; de benadering. het herkennen van
veel voorkomende logische fouten die de argumentatie negatief beïnvloeden; de suc-
cesindex. de mate waarin mensen meer bewust worden gemaakt van hun eigen
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De argumentatietheorie kan in die situatie dienst doen als een instrument voor
het versnellen van de `flux of opinions' (Barth en Krabbe, 1982, p. 25) in die
cultuur. Een versnelling van de `flux of opinions' is van vitaal belang voor een

vreedzame bevordering van sociale en culturele verandering.27

3. Empirisch-logisch onderzoek van conceptuele structuren in wetenschap,
filosofie en politiek

Willen we actief werken aan een verbetering van de verhouding van de logische
wetenschap vis-à-vis empirie en (politieke) cultuur, dan moeten we logica's leren
zien als instituties (Barth, 1985c, p. 653).28

Logica's moeten worden beschouwd als geïnstitutionaliseerde leerstelsels. Als
men een institutie kan identificeren met de verzameling van zijn constituerende
regels die zijn opgesteld voor bepaalde doelstellingen, dan kunnen we vanuit dit
perspectief die instituties beschrijven, analyseren en evalueren om zo die logica's
in kaart te brengen. Dit is precies wat men op wetenschappelijk niveau zou
moeten doen om inzicht te krijgen in feitelijk gevoerde debatten, met inbegrip van
het publieke debat.29

Vanuit deze zienswijze wordt de verscheidenheid aan feitelijk gevoerde
politieke debatten beschouwd als empirisch gegeven en niet als een verschijnsel
dat op één of andere wijze gereduceerd moet worden tot 'de ideale discussie'.~

niveau van acceptatie van opvattingen, normen en waarden op gebieden die van
vitaal belang zijn; de lange termijneffecten: het voorbereiden op de kritische omgang
met argumenten en het construeren van argumenten die bestand zijn tegen kritiek.
Zie: Johnson en Blair, Logical Self-defense, 1983.

27. Vgl. Saivetz en Jones (eds.) (1994), In Search of Pluralism: Soviet and Post-Soviet
Politics. In diverse bijdragen tot dit boek stellen de auteurs vast dat één van de be-
langrijkste redenen voor de stagnatie van de progressie naar een pluralistische
samenleving de Russische geschiedenis zelf vormt, die maar weinig voorbeelden van
democratische instituties kent. Endemische tradities werken in tegen de totstandko-
ming van een stabiele politiek en de opkomst van een pluralistisch politiek systeem.
Lenins strijdbegrip vormt mijns inziens onderdeel van die endemische tradities.
Wellícht zou een dialogische argumentatietheorie nuttige diensten kunnen verlenen
voor de pluralisering van opvattingen ten behoeve van een cultuur van kritische dis-
cussie.

28. Naar analogie met Pollock (1982, pp. 236 e.v.) die talen opvat als instituties. Barth
stelt dat een ieder die van mening is dat talen als instituties kunnen worden
beschouwd en als zodanig kunnen worden bestudeerd en beschreven, geen moeite
zal hebben om de stap naar logica's als instituties te nemen.

29. Zie, voor een bespreking van een aantal belemmeringen voor het functioneren van
het publieke debat, Van Benthem van den Bergh (1993 en 1994).

30. Volgens Barth (1981c, p. 507) is Crawshay-Williams' (1957) notie van beperkte
dialectische gemeenschappen vruchtbaarder dan een notie van een dialectische
gemeenschap in de betekenis van een samenhangend ideaal, althans voor een op
discussie georiënteerde systematische semantiek en regelgeving. Crawshay-Williams
verstaat onder een dialectische gemeenschap een groep mensen, waarvan de leden
het over een bepaalde uitspraak oneens zijn en besluiten tot het voeren van een dis-
cussie met als doel het oplossen van het meningsverschil. Daarbij staan hen drie
soorten criteria ter beschikking: conventionele criteria, logische criteria en empirische
criteria. De auteur benadruk dat dit gezelschap niet universeel is, maar dat de context
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Vanuit de zienswijze van een verscheidenheid aan logica's in de zin van

geïnstitutionaliseerde leerstelsels wordt duidelijk dat wat er gebeurt in de politieke
wereld althans in zekere mate bepaald wordt door botsingen tussen diverse delen
van logica's, waarvan elk op zich suboptimaal is als instrument voor de oplossing
van conflicten. Een dialogisch georiënteerde argumentatietheorie in brede zin kan
hier dienen als instrument om de botsingen tussen diverse logica's te identi-
ficeren, te beschrijven en te analyseren. Dat zou een belangrijke stap kunnen zijn
op weg naar een herziening van de constitutieve regels die de verzameling van
regels omvatten die de rechten en plichten over de discussiedeelnemers verde-
len, alsook een herziening van de doelstelling(en) van het debat in functie
waarvan die regels aanvankelijk werden afgesproken (zie Barth, 1985b, p. 382).

Op deze wijze zou een dialectisch-dialogisch georiënteerde argumentatie-
theorie kunnen bijdragen aan een verbetering van de logische systemen die de
wijze van redeneren en argumenteren in de polis in feite bepalen (ibid., p.
377).31

4
AFSLUITEND

Zelden is in Europa overal vrede, en nooít dooft de oorlog in de andere
werelddelen uit.~ Deze door Clausewitz ruim 165 jaar geleden geschreven
woorden hebben nog steeds niet aan actualiteit ingeboet. De betekenis die in het
huidige tijdsgewricht aan deze uitspraak toekomt is echter veranderd, daar we het
ons niet langer kunnen permitteren slechts te registreren dat oorlog, terreur en
non-verbale vormen van strijd een vast bestanddeel van onze wereldorde
uitmaken. Willen we onze kans om te overteven niet lichtvaardig op het spel
zetten, dan is het onontbeerlijk dat we al onze inspanningen erop richten tot een
op geweldloze conflictoplossing gebaseerde vredesregeling te geraken. Eén van
de voorwaarden om tot een verwerkelijking van dat doel te komen, is een
diepgaande kennis van de onderstellingen en gevolgen die de problematiek van
strijd en oorlog begeleiden. Want alleen indien wij duidelijkheid verkrijgen over de
diepere samenhangen van strijd en oorlog, kunnen wij trachten situaties die
doorgaans tot strijd en oorlog leiden te overwinnen.

van discussie en het doel waarvoor gediscussieerd wordt steeds discussie-specifiek
is (zie: Crawshay-Williams, 1957, pp. 10 e.v. en p. 285; verg. Barth, 1972, met name
paragraaf 4 en 5).

31. Deze taakstelling gaat terug op Beths logicafilosofie, volgens welke een verbetering
van logica een noodzakelijke voorwaarde is voor een verbetering van menselijk
denken, hetgeen weer een noodzakelijke voorwaarde is voor een verbetering van de
menselijke wereld. Beth voerde niet de pretentie hier te spreken van `de' noodzakelij-
ke voorwaarde, laat staan van `voldoende voorwaarde'. Hij beschouwde noch logica
noch het menselijk denken als doelen-in-zich. Zie, voor een bespreking van Beths
logicafilosofie, Barth (1985c).

32. Zie Clausewitz, Vom Kriege, Boek I, hoofdstuk 8, p. 99. Hier is gebruik gemaakt van
de 1980-editie van Reclam, Stuttgart. In de volgende paar regels wordt een korte
parafrasering gegeven van het nawoord bij deze uitgave.
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Hammond (1971) stelt in het boek The Anatomy of Communist Takeovers dat
er in de geschiedenis van de twintigste eeuw geen thema bestaat dat belangrijker
is dan de vraag hoe communisten aan de macht komen en waarom zij in
sommige gevallen daarin falen. Hammonds boek geeft vervolgens een beschrij-
ving van diverse vormen van al dan niet geslaagde usurpatie enlof geweldsuitoe-
fening door communisten.

Voor een scherp inzicht in de diepere samenhangen van strijd en oorlog lijkt
het van belang de fenotypische beschrijving, zoals die door Hammond et al.
(1971) wordt gegeven, in systematisch verband te brengen met een analyse van
argumentatie-patronen en legitimatiestructuren die op het conceptuele niveau zijn
geconcipieerd.~ Het onderhavige onderzoek kan worden beschouwd als een
stap in die richting. Ik heb getracht te laten zien dat de logisch-semiotische begin-
selen van Lenins voorstellingswereld een sterke invloed hebben (gehad) op de
structuren van ethisch en politiek denken en handelen. Op dit fundamentele
conceptuele niveau heb ik getracht antwoorden te vinden op de vraag waarom
in de voorstellingswereld van Lenin de notie geweld in plaats van de notíe
'verbale oplossing van meningsconflicten' een centrale betekenis blijkt te hebben
- en waarom geweld als een force motrice wordt opgevat - bij de transformatie
van de `context van protest' naar de 'context van bevrijding' (Topitsch, 1969, p.
161). Dit type onderzoek is gericht op de filosofische wortels van anti-argumenta-
tionele attitudes, samen met lingu'istische obstakels voor de constructie van
geschikte instrumenten voor de oplossing van meningsconflicten en moge-
lijkerwijs: belangenconflicten (zie: Barth, 1979, p. 37 o.c.).

Aan deze aandachtspunten en de wijze waarop ze in deze studie zijn uitge-
werkt ontleent het boek z'n relevantie voor hen die belangstelling hebben voor de
conceptuele grondslagen en structuren van politieke denksystemen, de relaties
tussen argumentatie en ideologie, en de relaties tussen logica en politieke
cultuur. Het is mogelijk dat men het hier uiteengezette perspectief van een op
maatschappelijke verandering gerichte argumentatietheorie voor onhaalbaar en
onrealistisch houdt. Dat zou niet verwonderlijk zijn. Het introduceren van nieuwe
denkwijzen kan in het begin niet anders dan voorlopig en onvolledig zíjn. Pas
wanneer ze worden opgenomen in het daadwerkelijke wetenschappelijke
onderzoek kunnen ze op hun haalbaarheid worden getoetst en uitgewerkt. De
argumentatietheorie heeft niets te verliezen behalve haar academisch isolement.
Zij heeft een (cultureel-politieke) wereld te winnen. Argumentatietheoretici van alle
landen, verenigt U!

33. Vgl. Saivetz en Jones (1994), die benadrukken dat er een behoefte bestaat aan een
theoretisch kader voor de studie van postcommunistische samenlevingen. De onder-
havige studie kan worden beschouwd als een bijdrage tot de ontwikkeling van dat
kader. ~
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LENIN'S POLITICAL LOGIC
.An analysis of his polemics,

logeme, and political tactics and strategies

8Y PIER A. SMIT

SUMMARY

1
THE PROBLEM

This book deals with Lenin's polemics in relation to his conceptual system (hís
logeme, or representational forms of thought), and his political tactics and strategies.
The central themes of Lenin's polemics focus on political organization, epistemology
and philosophy, and political tactics and strategies. Lenin construes his
argumentation about these central themes in contraposition to the argumentation of
his main rival partjr members. In scholarly literature, however, this dialogical setting
of Lenin's argumentation is hardly given credit in the form of a systematic analysis
of Lenin's polemics.

In this book, logic is understood primarily as the scientific study of the theory and
practice of argumentation and reasoning (Finocchiaro, 1980). Lenin's argumentation
and reasoning take place within an explicit political context. Therefore, the title of this
book can be explained as the scientific study of the theory and practice of Lenin's
political argumentation.

The underlying question of the book as a whole is whether Lenin's ideas about
organization, knowledge, tactics and strategies can be conceived as the results of
winning a debate with an opponent on the basis of reasonable arguments. That is,
are Lenin's ideas based on arguments which can be tested in a dialogical context?

If we can describe Lenin's ideas as the results of a successful defence in a
debate with a critical opponent, then we know how to justify these ideas
intersubjectively. If we can describe Lenin's ideas as the results of a successful
attack on the standpoints of his rival debaters, then we know how to use Lenin's
arguments as critical instruments in a reasonable discussion. However, if these
attempts fail, we are confronted with the question what consequences to draw as to
the demonstrative force and conclusive force of Lenin's argumentation.

The underlying ~question can be narrowed down to the main research problems
in the book:
- the logico-semiotical principles which can be discerned in Lenin's argumentation
vis-à-vis his main opponents;
- the relations between his argumentation and his conceptual system (his
representational forms of thought);
- the relations between his legitimation of tactics and strategies, his argumentation
and his conceptual system.
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From a thematic point of view, the book aims to clarify the argumentological
foundations of Lenin's conceptual system, the relations beteen his argumentation
and his ideology, and the relations between his political logic and the political culture
involved. I hope that the methods applied in this book will prove their usefulness as
instruments to enhance our understanding of a political system which has had an
unequalled influence in this century. I also hope that this book will contribute to a
fuller historical understanding of Lenin's theory and practice; there is nothing wrong
in trying to complement historical research with systematic analyses as presented
in this book.

2
THE RESEARCH PROCEDURE

The research procedure of this book is based on the concept of discussion and on
the priority of analysis over evaluation. First, the concept of discussion is related to
the practice of conflicts of avowed opionions. In that practice, more often than not,
discussants alternate critical discussion with fragments of other kinds of debate, such
as negotiation, knowledge-acquisition, decision-making, position-clarification, eristics
(like playing to the gallery, window-dressing, impressing the public, esthetic
diversion, caricaturing the opponent, detouring the public), etc. This concept of
discussion is embedded within a multi-dimensional dialogical field in which the
polemical debate takes part. It is of crucial importance to make a case-by-case
analysis of the position of the critical discussion as to the resolution of conflicts of
avowed opinions and to decide whether a shift has taken place in the direction of
some other form of debate. A shift in type of debate constitutes a fallacy if the
original intention of the critical discussion - the resolution of the conflict of avowed
opinions - has been eclipsed.

As to the second point, I try to explain that an evaluation of the argumentation of
Lenin and his rivals can only be adequate after a reconstruction and analysis of the
arguments for and against the theses of discussion have been presented. We must
first know what the theses of discussion are, and what the arguments for and against
are, before we can evaluate them. In this sequence - first reconstruction and
analysis, then evaluation - Lenin's polemics are explored.

It is our contention that this approach to the concept of discussion is more in line
with the polemical nature of the bulk of Lenin's oeuvre. This approach counteracts
the inclination, so~ frequent in scholarly literature, to judge Lenin's polemics as a
typical case of bad logic. However, only the absence of any reasonable justification
for this premature judgement is typical. The approach in this book helps to enhance
our insight and critical understanding of Lenin's political argumentation.

In chapters 2-4, 6 and 10, the procedure is as follows: each of these chapters
begins with an exposition of the politico-historical and thematic context in which the
polemical debate took place; then the debate is reconstructed and the arguments for
and against the thesis of discussion are presented; after that the dialogicalpositions
of the discussants in the debate are discussed; then, the arguments are analysed
not only to show which arguments are presented but also to clarify the nature of their
relation to the thesis of discussion T(pro- or contra-T; an attack or a counterattack;
arguing from a concession or not); finally, an evaluation of the arguments is
presented, in terms of dialectical shifts and fallacies.
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Chapter 1 explores the methods used to tackle the research problems explicated
above. Three methods are discussed: argumentation analysis, empirical logic, and
pragmatic analysis.

The use of the method of argumentation analysis is illustrated with the problem
of formalization. Formatization seems a complex problem invotving such questions
as the following: how does logic apply to actual argumentation and how can it still
be formal; what is the best theory that can help us translate expressions from natural
language to propositions of regimented language; how can we discern implicit
reasoning; how do we use the principle of charity?

On the basis of this discussion, it is argued that the dialogical setup of modern
argumentation thepry enables us to use logically relevant insights when analysing
actual argumentation critically, without building formal castles in the air. The
dialogical setup of formal logic is capable of organizing the analysis of actual political
debates without recourse to the deductivist style. It encourages us in trying to
formulate counter-examples, counter-arguments, semantic ambiguity, persuasive
criticism, and presuppositional criticism. It focusses on the dialogical interaction
between discussants within a two-role semiotic framework (the proponent of the
thesis, the opponent of the thesis). In short, the procedural-dialectical framework is
used in this book as an instrument and a tool for the analysis of Lenin's political
argumentation.

Empirical logic studies the relationships between actual argumentation and
logically relevant principles which are fundamental to the argumentation but which
more often than not are tacitly assumed. The task of empirical-logical research is to
clarify these tacit assumptions in order to explicate the representational forms of
thought (the logeme) in question. A firm grip on the differences between actual
logemes is necessary for the success of dialogue logic and the general theory of
intersubjective human argumentation (cf. Barth, 1985b).

Pragmatic analysis focuses on the consequences of Lenin's representational
forms of thought in the political arena. These consequences can be analysed in
terms of Lenin's legitimation of his political tactics and strategies.

These three methods complement each other in the sense that the first method
explores Lenin's way of argumentation, the second discusses his cognitive
reasoning, and the third method studies his political legitimation.

3
THE THEMATIC SETUP OF THE BOOK

The thematic setup of the book entails a discussion of Lenin's theory of organization
(1901-1914), his comments on logic, epistemology, ontology and metaphysics (1908,
1914-1916), and his legitimation of political tactics and strategies (1917-1918), in that
order. This order of presentation has the advantage of being more or less
chronological with respect to Lenin's oeuvre itself. Furthermore, there is a close
connection between this thematic setup and the methods used to analyse these
themes. This approach enables me to show, in the best possible way, that Lenin's
epistemological points of view are a reinforcement of his organizational ideas, and
that his interpretation of Hegel's logic senres as legitimation of his political tactics
and strategies. In short, the internal cohesion of Lenin's representational forms of
thought has a better chance of being delineated in this way.
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Part I of this book explores Lenin's theory of political organízation from the
perspective of a dialogical argumentation analysis. Lenin's polemics against Axelrod,
Bernstein, Rabocheye Dyelo, and Luxemburg are reconstructed, analysed, and
evaluated from that perspective.

Part II discusses Lenin's epistemological theory, its politicaf and thematic context,
its main elements, its soundness and its effectiveness in attacks on the empirio-
critics (i.e. the Russian machists). This last point is the subject of chapter 6, which
deals with Lenin's polemical debate with Bogdanov conceming the question whether
absolute, objective truth exists. Lenin's polemics are better understood if the politico-
historical context is explained. Therefore, the contexts of Lenin's theory of political
organisation and of his epistemology are presented in chapters 2 and 5 respectively.

Part III explores Lenin's representational forms of thought, i.e. his conceptual system
or logeme, in terms of the underlying logico-semiotical principles. The study of
Lenin's logeme and of the underlying principles is facilitated by a distinction between
his explicit articulation and his implicit articulation. An explicit articulation expounds
Lenin's own written discourse expressis verbis. An implicit articulation is directed
towards those concepts, principles and tenets which more often than not are tacitly
assumed but not yet explicitly articulated. The notion of implicit articulation is used
in the sense of a conceptual joint between certain principles on the one hand, and
parts of reasoning on the other hand. For a full grip on Lenin's political
argumentation, a distinction between explicit articulation and implicit articulation has
proved useful because it facilitates the understanding of agreement and differences
between Lenin's theory and practice of argumentation and reasoning. The distinction
proved useful in the sense of relating the explicit part of Lenin's reasoning as it can
be found in his written work, and the implicit part which forms the logically relevant
background of his reasoning and thereby completes the explicit part. In short, our
understanding can be enhanced if we make use of this subtle distinction. In this
context Lenin's Philosophical Notebooks (1914-1916), especially his close-reading
of Hegel's logic is studied. Why did Lenin study the logic of Hegel? What is the
significance of Hegel's logic for Lenin's way of thinking? What is the relevance of
Lenin's Hegel-notebook? How was Lenin influenced by Hegel? These questions are
discussed in order to understand the ways in which Lenin appropriates fundamental
Hegelian conceptions within his own cognitive representational system. These
representations are concerned primarily with the process of the development of
knowledge, the transformation of knowledge and the attribution of ineaning and truth
to knowledge. In chapter 8 the political efficacy of Lenin's representational forms of
thought is discussed, especially in relation to the possibility of dialogical and political
opposition and dissention.

Part IV explores Lenin's legitimation of hís political tactics and strategies in 1917-
1918 from a pragmatic perspective. This legitimation is completely embedded in a
Hegelian-dialectical frame of reasoning. Within this context the controversy between
Lenin and Kautsky concerning the question of dictator- ship versus democracy is
discussed. Here we focus on the parallels between the way Lenin deals with political
opposition and the way he deals with dialogical opposition.

Part V, the epilogue, presents a systematisation of Lenin's practice of reasoning on
the basis of the main results from the previous chapters on argumentation analysis.
Furthermore, Lenin's concept of struggle and conflict is explored in relation to his
polemics, his representational forms of thought and his tactics and strategies. In
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anticipation of further research, a concise programme of a dialogical argumentation
theory is presented as a research tool for the pragmatization of Lenin's legacy.

4
A SYNOPSIS OF THE BOOK

Part I (chapters 2-4) explores Lenin's theory of political organization from an
argumentational point of view. That is to say, his ideas are discussed within the
context of the polemical debates with antagonists such as Axelrod, Bernstein,
Rabocheye Dyelo, and Luxemburg. The central themes, on which Lenin disagrees
with his antagonists, are parry membership (Axelrod), freedom of criticism (Bernstein
and the Rabocheye Dyelo) and centralism (Luxemburg). These themes are all
related to Lenin's doctrine of revolutionary consciousness. Lenin states that there
must be a political vanguard that is the carrier of the revolutionary consciousness of
social democracy. This vanguard has to bring the revolutionary consciousness into
the working masses from the outside. The vanguard represents the working
movement in relation to society as a whole, while it represents the socialist doctrine
in relation to the working movement as a whole. It is this doctrine with which the
working masses should be raised. The means to do so are propaganda, agitation
and discipline. There are only two kinds of ideologies - the socialist ideology and the
bourgeois ideology. Therefore, every attempt to downgrade the socialist ideology
means eo ipso the reinforcement of bourgeois ideology and vice versa. Lenin's
theory of organization has certain implications for the membership of the party, the
structure of the party, freedom of criticism in the party, the issue of opposition and
dissention within the party, and the possibility of revision of the socialist doctrine.
These implications are discussed in chapters 2-4. The debates between Lenin and
his antagonists are reconstructed, analysed and evaluated. The main conclusion
drawn from part I is that Lenin's arguments in defence of his theory of political
organization cannot be descríbed as the winning of a discussion. Neither in his role
as opponent (in chapters 2 and 3), nor in his role as proponent (chapter 4) does he
attain a winning strategy.

In part 11 (chapters 5 and 6), Lenin's epistemological theory is scrutinized. He
develops this theory in his book Materialism and Empiriocriticism (1908). In chapter
5 the politico-historical and thematic context of Lenin's book is discussed, the main
outlines of his epistemological theory are expounded, and Pannekoek's (1938)
criticism of this theory is analyzed. Because Lenin states that his theory strives after
absolute, objective truth, we have the right to investigate whether he succeeds in
giving us such a theory. The analysis is therefore a critical reconstruction of Lenin's
epistemological theory. The main conclusion is that Lenin confuses a presumed
refutation of the opinions of his antagonists, the so-called group of Russian empirio-
critics, with a successful defence of his own epistemological theory. Lenin's debating
strategy consists in confronting every deviation in philosophical matters with his own
materialist theory of knowledge. In this field of discussion, every deviation leads ipso
facto to propounding a standpoint of the enemy of materialism. Every contrary point
of view is automatically a contradictory point of view. In such a field, every conflict
of opinion in a discussion with Lenin is unveiled as a tacit inclination of the
antagonists towards ideaiism. Pannekoek (1938) has scrutinized Lenin's
epistemological theory from a perspective which has argumentational relevance.
Pannekoeks critique of Lenin's arguments is not only relevant from a politico-
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historical point of view, but also because his study is one of the rare ones that,
through a critical analysis of Lenin's style of discussion, calls for a certain standard
and level of discussion in matters of propaganda and political conflict. Pannekoek
rejects Lenin's arguments as fallacious and as misinterpretations of Mach's
epistemological obsenrations. Chapter 6 of part II deals with the polemical debate
between Lenin and Bogdanov. The question of this debate is whether there is
objective truth and whether objective truth can be reached after the concession of
adherence to the Marxist theory of materialism. Bogdanov argues that such is not
the case and Lenin disagrees with him. The main conclusion of part I and II is that,
although Lenin's arguments thrive on a critical debate, they do not fare well as parts
of a critical discussion. There are too many dialectical shifts and fallacies that
obstruct a reasonable dialogue. Lenin's arguments cannot be described as a
successful defence of his own ideas nor as a successful refutation of the ideas of
his antagonists. The question therefore is how Lenin's ideas can be justified at all.
To enable us to answer this question, in part 111 (chapter 7 and 8) the genealogy of
Lenin's conceptual system - his representational forms of thought - is studied in the
form of a systematic description and analysis of the fundamental principles which
constitute his frame of reasoning. We are especially interested in the way these
principles act upon the possibility of discussion and intersubjective criticism within
the political context in which Lenin's conceptual system is effective.

Chapter 7 deals with Lenin's study of Hegel's logic in order to trace his own
representational forms of thought. Lenin's Hegel-annotations can be seen as an
attempt to found his own materialistic theory of reflection on the Hegelían dialectic.
The process and development of human knowledge, the ontological categories on
which knowledge is based, the Hegelian dialectic as the eternal unfolding of absolute
truth, and the notion of the Absolute are all central here. Lenin emphasizes Hegel's
syllogism of action, according to which logical principles of inference acquire the
significance of axioms, prejudices or ideology when the absolute truth of materialistic
knowledge is transposed into (political) practice. A main conclusion is that Lenin's
conceptual system is shot through with the Hegelian-díalectical representation of the
process of human knowledge in the direction of absolute, objective truth. But,
whereas Hegel emphasized the dialectics of the immanent movement of conceptual
knowledge, Lenin~ stresses the significance of this dialectics for the permanent
struggle in the political arena. Therefore, Lenin can be characterized as a dialectical
politician.

In chapter 8 Lenin's representational forms of thought are graphically
reconstructed and delineated in the form of a'model' of his conceptual system. By
means of one of Lenin's own examples, I reconstruct how the development of
knowledge proceeds in the force field of these representational forms of thought. In
the course of this reconstruction, some logico-semiotically relevant principles are
discussed. These principles constitute Lenin's representational frame of reasoning:
the principle of dichotomization and the principle of exclusive disjunctions. It is
concluded that Lenin's conceptual system corresponds to an embryonic field of force
with six fundamental principles. Together with the principle of the Absolute (cf.
chapter 7), they constitute the so-called generalized oligodynamic principle (GOP)
(Barth, 1981b). A study of the political implementation of his conceptual system
makes clear how thoroughly Lenin was obsessed by this system.

Part III (chapters 7 and 8) explores Lenin's representational forms of thought in
terms of a number of logico-semiotically relevant principles; in chapter 8 the political
implementation of his conceptual system and the possibility of discussion and
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intersubjective criticism are discussed (the second point of the problem stated
above).

In part IV (chapters 9 and 10) Lenin's legitimatíon of his political tactics and
strategies is scrutinized, especially in relation to his representational forms of
thought.

Chapter 9 discusses the way in which Lenin used the Hegelian dialectic to
legitimize his tactics and strategies. Three instances of political tactics are studied:
Lenin's treatment~ of the parliament; his curious dealings with the Constituant
Assembly; and his immunizing use of the word `objective' in sentences of the
following type: `Objectively speaking, X is an A'. It is concluded that Lenin's
legitimation tries to reconcile his initial defence of parliamentary democracy (as a
lower-level type of political institution) with his subsequent rejection of this institution
as 'bourgeois' (in favour of the 'profetarian' form of democracy resulting in the
'dictatorship of the proletariat', a higher-level rype of political institution). His tactics
in dealing with these instítutions serve his ultimate strategic goal: the instalment of
one-party rule. This conclusion justifies a closer inspection of the relation between
Lenin's theory (chapter 9) and practice (chapter 10) of opposition. Is there a
connection between Lenin's treatment of political opposition in terms of the tactics
discussed in chapter 9, and his treatment of dialogical opposition in terms of certain
dialectical shifts and fallacies (cf. the procedure followed in chapters 2-4 and 6)?

In chapter 10, therefore, I explore this theme by studying the polemical debate
between Lenin and Kautsky about dictatorship and democracy. Here again, we have
an opportunity to observe how Lenin's explicit articulation (concerning political
opposition) is related to his implicit articulation (concerning dialogical opposition).
The main conclusion is that, on the dialogical level of the practice of debating, Lenin
achieves the same result as on the level of theorizing about political opposition:
exclusion and foreclosure of rights to criticize and to dissent. On the dialogical level
we observe quite á few dialectical shifts and fallacies on Lenin's part. The following
are particularly frequent: vicious ad hominem arguments and the use of authority,
such fallacies as ambiguity and a lack of clarity. These all indicate a shift in
discussion towards eristics. These obstacles to a critical discussion pre-empt the
political arena in the sense that no reasonable (i.e. intersubjectively controllable)
checks and balances are put in the way of authoritarian power.

Part V, which consists of chapter 11, presents an epilogue in which the main results
of the argumentation analyses are systematized with the help of 7 tables in which
certain features of Lenin's practice of reasoning are outlined. An inventory of the
themes of discussion with references to the relevant chapters and paragraphs of the
book is presented; the number of arguments for and against is counted and
presented; an outline of the principles of evaluation used by Lenin in his practice of
reasoning is given; an overview of my evaluation of Lenin's reasoning is presented;
a chronological overview of the development of Lenín's reasoning from 1902 until
1918 is discussed. The main conclusion is that this chronological development
shows a tendency towards a more frequent use of vicious ad hominem arguments
and authority, ambiguity and obscurity. The dialectical shifts in Lenin's reasoning,
which are more varied at the beginning (1902-1904), tend to become more eristically
directed during 1917-1918. An explanation for this tendency is that his reasoning
becomes more ideologically closed. A more profound reason is that the concept of
struggle and conflict becomes more manifest in Lenin's explicit articulation, not only
as a terminus a quo but also as a terminus ad quem. Therefore, this concept is
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explored in the second part of chapter 11. The main conclusion is that the concept
of struggle in Lenin's conceptual apparatus obstructs the resolution of conflicts of
avowed opinion. It-increases the chance that these confliets are forced to a solution
by non-verbal forms of struggle.

Now, after more than seventy years, the regime of soviet communist power has
come to an end, at least formally. A renewal of public debate seems to be going on.
Therefore, the time has come for a new development in dealing with the problems
of struggle and conflict. Chapter 11 therefore proceeds with a plea for a public
debate that takes its fundamentum not in re - that is, not from Lenin's concept of
struggle as part of objective reality - but from the practice of conflicts of avowed
opinions. In this context the apparatus of modern argumentation theory should fulfil
its purpose: the resolution of conflicts of opinion with verbal means. For this reason
the politico-cultural significance of a broadly applicable and dialogically oriented
argumentation theory is explained. This kind of theory is elucidated as an instrument,
relevant for a systematic and many-sided study of political processes of struggle and
conflict. A programme based on such a theory is discussed as to its relevance for
a pragmatization of Leninist forms of thought: research on anti-dialogical attitudes,
concepts, categories and patterns of argumentation; rules for creating a social and
mental climate to promote discussion; empirical-logical research on actual fields of
discussion.

Today we can no longer permit ourselves to register that war, terror and other
non-verbal forms of struggle are a permanent part of our world order. If we don't
want to risk our chance of surviving, it is necessary to direct all our efforts to the
resolution of conflicts without violence. One of the conditions for reaching this goal
is a profound knowledge of the assumptions and consequences associated with the
problem of struggle and conflict. To attain a sharp insight into the deep connections
between struggle, conflict and war, a phenotypic description of power, violence and
usurpation should be juxtaposed with the study of patterns of argumentation and
structures of legitimation of influential political systems. This book is a step in that
direction. It tries to show that the logico-semiotically relevant principles of Lenin's
representational forms of thought have had (and perhaps still have) a profound
impact on the structures of ethical and political thinking and acting. In this book we
have tried to find answers, which are located at this fundamental cognitive level, to
the question as to why the notion of conflict and violence was so central in Lenin's
conceptual system, instead of the notion of a verbal resolution of conflicts of avowed
opinion. Why were struggle and violence Lenin's driving forces in the process of
transforming a context of protest into a context of liberation. This kind of research
is aimed at the philosophical roots of anti-argumentational attitudes, together with the
obstacles to the construction of suitable instruments for the resolution of conflicts of
avowed opinion and possibly conflicts of interests that are associated with them. In
this context the instrument of argumentation theory has nothing to lose, except for
its academic isolation. It has a politico-cultural world to win.



IIonHTH~ecxaR JIorHxa JIexHxa
AxanKS ero IIo~teMHx, ero Bsrnu~zoB H ero

IIonHTH~ecxHx TaxTKx H CTpaTerKH
ABTOp: IIKp A. CMKT

. KpaTxoe pe3x)~e xa pyccxoM Asxxe
IlepeBOIIUUUa:TepRUxIIe A.KopTepuxx

~TO u3y4eHYie - aHanN3 IIe6aTOB, BeIIeHH6IX ~eHUHOM C HeKOTOpbIMU eP0
BaxCHei~IllYiX COIIepHLiKOB B 06naCTU nonLiTYi~i2CKOI~ OpraHYi3aL[LiYI, CpYinOCOC~IYiu

YI IIpaKTYit-IeCKOI~ nonuTYlKti..IIO CiiX nOp np0u3B2II2HLISi ~2HY1Ha peIIKO YICCn2-
IIOBanLI C IILianOrYttIeCxO~i TOUKN 3peHYifí.3aM2t-IaTenbHO,eCTIi-í nOIIyMaeTCF~,

LITO HaY160nbll]E'~f t-IaCTbK) er0 HanY1CdHH6IX IIp0u3BeIIeH3iLI ABnAx)TCA noneMYi-

~i2CKiie IIe6aTbí. ~TOT npOÓen B n4lTepaType 3a óOnblllyIO ~iaCTb 06~~ICHAeTCfi
~aKTOM, ~iTO COBpeM2HHa5i nOruKa HanpaBn~[eTCH B OCHOBHOM Ha C~OpMalIU3a-

LI,uIO B paMxaX MaT2M3TIiKU,TIUHI'BLiCTLiKU ulunLI iiHC~lOpMaTKKU.JTLiM,0IIH3K0,

B03MOxCHOCTLi nOPYi~-I2CKYiX IIpLiM2HeHYiYi HNCKOnbKO H2 FIBJIAIOTCSi ucuep-

IIaHHbIMii. B03TOMy B 3TOM u3y~I2HYiN BCTyIIaeTCA 3a B3rnfiII nOPLiKU,
xanpasnexxb~H xa axaRU3 u o6cy~IIexue apryMexTOB u paccy~nexuu B
paMxax xoxTexcTa IIebaTOB. ~TOï B~rnAII noruxu ccso~ax ;,a npou~-
BenexuA bapTa ( 1974, 1982, 1992), ~uxoTUUapo (1980, 1987, 1989) u

BanbTOxa ( 1992) u Kpa6óe ( 1993).

Tax xax Tlexux nocBAUtaeTCq ceóx Teopuu u npaxTUxe paccy~nexuA B

paMKaX YiCxnK)~NTenbHO nOnLiTLi~IeCKOrO KOHTeKCTa, MOHCHO rOBOpuTb 0

Teopuu u npaxTUxe nORUTUUecxoro paccyxcIIexuA JIexuxa (cM. rnasy 1).

Bo-nepB~tx uccnenyx) npaxTHxy paccy~xaexxAJIexuxa nyTeM axanu3a xonu-

~ecTBa noneMUx, xoTOp~e Ox sen c onnoxexTaMU O uexTpanbHb~x nonuTU-
LlecxuX TeMax. ~pu 3TOM axanu3e ucu0nb3yeTCSi IIucxyccxoxxoe nox4~TUe,

KOTOpOe TeCHO COBIIaIIaeT C npaKTiiKO~i IIOCTIOBHèIX paCXO?KII2HULi BO MHeHN-

FIX (CM. rnaBéI 1 Li 2). B 3TO~í npaKTiiK2, B03MOACHO, cnyuaeTCA, uTO yuacTHU-

Kii HepeIIyK)T KpuTU~IeCKyx) IIHCIíyCCLIx) C C~IpaPM2HTaMU Li3 IIpyruX (~OpM

IIuCKyCCiiI~,xax xanpuMep:BecTU neperoBOpb~,npu06peCTU3HaHUA,upuHRTb
pemexuA, npOACHUTb n03IiuLiK), OnpeIIenYiTb T01-iKy 3peHiiSi, YI T.II.

BO MOeMy MHeHiiK) Bhillln0 n0 H2IIOpa3yMeHiix) IIyMBTb, ~iTO nOneMUKa B CuTIy
OnpeIIeneHNA SiBJISieTCfi yxJIOH2HLIeM `uMeHHO TOrO'IIpaBLinbHOPOIIUanOra.
3T0 HeIIOpa3yM2HUe OCHOBaHO C OIIHOLI CTOpOH6I Ha 3aMeLllaTenbCTBO HopMa-
TusxoJreopeTU~ecxoro c 3Mnupuuecxo-npaxTUUecxoro u3yuexuA
paccyx~nexuA, u C npyro~ CTOpOHi~I Ha He3aKOHHyx) saMexy axanusa u
ouexxu paccyxcIIexu~. B 3Mnupuuecxo~ npaxTUxe paccy~IIexuA BcTpeuax)TCR
KOMIIOHeHTFai Yi3 pa3HbIX BLiIIOB IIYICKj1CCUGHHbIX ~OpM Llall~e, t-ieM 3Ta npaKTUKa
anpiiOpYl yIIOBTI2TBOpSieT TeOpeTU~eCK03~ iiBeaTIbHO~í MOIIenYí `4iM2HH0 TOi~'
npasunbxot~ nucxyccuu. Bo-sTOpb~x, npe~IIe ueM nepe~TU xa ouexxy nucxyc-
cuu, cneIIyeT cxauana oó~bACxuTb, xax IIucxyccuA xa caMOM nene uIIeT. B
3TOM ~e nopAIIxe -cxa~ana axanu3, noTOM ouexxa -uccnenosaR noneMUxu
Tlexuxa (cM. rnas~ 2-6, u 10). IIpu 3TOM n~TancA xa~TU oTBeTb~ xa Bonpoc,
xaxue apryMexTauuu-peneBaxTx~e npu3xaxu cnoco6cTSyx)T uenu cneuuc~u-
uecxo~ IIaxxo~ noneMUxu.
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BO-BTOpbIX B 3TOM YÍ3yt12HNN CHNMaeTCS3 KapTy TeOtJFiFI pBCCyiK1Ic~H'rifi ~eHNHa,
HBCKOnbKO 3T0 KaxCeTCS3 B03MOxCH6IM npN nOMO11~N 2r0 pyKOnNC2~I. ~CCJI2IIyI0
ero B3rnRII~ x neny c nsyx Touex 3pexNA.Cxauana pexoxcTpyxpyeTCA
onpenenexxaR apTNxynAUNA JIexxxa nyTeM nonpo6HOro onxcaxNR ero
N3yuexNR XerenA:TyT peub NneT o coócTSexx~x s~cxa3r~BaxNAx JIeHNHa,
xoTOp~e oTxocATCR x norxxe-penesaxTxb~M TeMaM.3aTeM NccneIIyeTCA
xeonpenenexxaA apTNxynAUNR paccy~nexN~ Jiexxxa B cpopMe axanN3a
xonxuecTBa norNUecxo.ceMNOTN~tx~x Hauan, xoTOp~te nexcaT B ocxoBe ero
OIIpeIIeneHHO~í apTNKynSiL[NN, N Óe3 KOTOp6IX TpyIIHO MOxCHO nOHNMBTb er0
06pa3 M6IIllneHNfi. HeOnpeIIeJI2HHaSf apTNKynfiL[Níi NMeeT OTHOllI2HNe K KOH-
CneKTHOMy C02IINH2HNK) (3BeHy)N3BeCTHbIX Hat-ian (nOHfiTNR,CyHCIIeHNfï,NII2N
N yóexCIIeHNR)C OIIHO~í CTOpOHi~t, N N3B2CTHbIX B3r7ISiIIOB C IIpyPOY[ CTOpOHhi.
T20pNfi paCCyxCII2HNR ~2HNHa IIpeIIIIOnaraeT N3B2CTHhI2 HaLIaJIa, KOTOpbI2 B
KaCaK)II~eMCA KOHTeKCTe, OIIHaKO, 2Ll(2 He OnpeIIenNnNCb. BepcneKTNBHOe
OTnN~iNe Me~CIIy OnpeIIeneHHOI~ N HeOnpeIIeJI2HH0~I apTNKynfiLlNe~i OKa3bIBa-
eTCSi nOne3HbIM B TOM, LIT06bI ÓbITb B COCTOSiHNN ny~Illle nOHNMBTb CXOIICTBa
I~OT7INLiNSi MexCIIy TEOpN2~3 N npaKTNKO~I paCCyxCII2HNfI ~2HNHa.C 3TNX IIByX
TOUex 3pEHNSi CHNMaeTCfi KapTy B3rJI5iIIOB ~eHNHa (CM. rnaBbI Ï N ó). ~pN
3TOM néITaJICSI HaI~TN OTBeTi~I Ha BOnpOC, KaKN2 7IOPNKe-peneB8HTH6i2 Ha~ana
nE?xCaT B OCHOB2 B3rnfiIIOB ~2HNHa (MeHTanbHbt2 npeIICT8BTI2HN4i), N KBKNM
06pa30M OHN OTHOCfiTCA K B03MOxCHOCTAM IINCKyCCNN N KpNTNKN. ~TN Ha~Iana
NCCneIIyIOTCA K8K KOMnOHeHTbI 2r0 nOJINTN~ieCKOI~ nOPNKN (cM. rnasy 1).
B3rnSiIIF~I ~exNxa IIeNCTByx)T xax norNxa, óe3ycnosxo B nOnNTN~ieCKOM
CMEdCAe. B 3T01~ JIOrNKe B3rnSiIIbi ~2HNHa IIei~CTByIOT KaK IIOKa3aTeJIbHO-
CNnbHble apryMeHThI, KOTOpL,Te yCTaHaBnNBax)TCSi [IpOTNB OnnOHeHTa. BO-
TpeTbNX 06CyxCIIaeTCSi,K3KNMN OÓpa3aMN ~eHNH nOnb3yeTCSi 3TO~i nOnNTN-
LieCKO~i nOrNKO~í IInft TOrO, ~iT06hI y38KOHFiTb KOnNLIeCTBO IIOIINTN~IeCKLIX
TBKTLIK LI CTjJ8T2PFiLi.TyT B03HNKaeT y3aKOHNBaK)LuaSi ~yHKUNA nOnNTN4eC-
KOYf nOrNKN ~eHNHa (CM.r7IaBbI 9N ~0).~pN 3TOM nbITanCA Ha~iTN OTSETbI Ha
BOnpOC, BblIIepxCaT nN y3aKOH2HNR .~eHNHa NHTepCyóbeKTNBHOI~ KpNTNKN,
NnN NHTNMNIINpyeT nN OH OnpL'IIeneHHbIM 06pa30M ROnNTNt-IeCKO~i NINnN
IINanOrNLI2CKOK Onn03NUNx).
B paMKflX 3TOr0 NCC7IEIIOBBHNSi BCTynaeTCSi 3a Cy1L~eCTBeHHOCTb npOÓneM
nOPNU2CKOP0 N aprjIM2HTO7IOPNLieCKOPO XapaKTepa IlnSi OCHOBHbIX CTpyKTyp
T20peTN~-IeCKOrO, IIpaKTN~IeCKOPO N nOnNTN~ieCKOPO MhllllneHNfi. IIOKa H2
CHfi7I0Cb xapTy nOrNLieCKNX Hatian C~N7IOCOC~CKNX CNCT2M, a NMeHHO TeX
CNCT2M, KOTOpble IIe~ICTBNTenbHO nonNTNUecxo BCTynNnN B IIei~CTBNe,
OCTaeTCfi HeSiCHbIM, KBKNe IlpeTeH3NN 3TN CNCTeMhI BbI36iBdx)T KflCaTenbHO
(He)B03MOxCHOCTN NHTepCy6b2KTNBHOLi KpNTNKN, CB060IIL,I CJIOBa, N nOnNTN-
uecxo~ NINnN nNanorN~ecxoi~ onno3NUNN. Mxo~ecTSO nNTepaTyp npo
JlexNxas 3TOM oTxowexxN xapaxTepN3yeTCA xenocTaTxoMCxcTeMaTNUec-
xxx N3yuexN~t nonNTNUecxoi~ norNxN JIexxxa.
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