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(1947. március) 

 

Először a „Politics“ c. amerikai folyóiratban jelent meg, 1947.         

márciusában. A fordítás Jörg-Anselm Asseyernek köszönhető; Willy       

Huhn: Trockij – a csődöt mondott Sztálin, Karin Kramer Verlag,          

1973. Berlin -ben jelent meg.  

Az írást a left-dis.nl oldalról másoltuk, hálás köszönettel.        

HTML-jelölés: Thomas Schmidt a Marxists’ Internet Archive       

számára. 

 

Trockij Sztálin-életrajzának (Lev Trockij: Sztálin. Életrajz.      

Első publikáció 1946-ban, angolul, USA; 1940-ben íródott,       

gyilkosság miatt részben töredékes maradt. A Rororo Kiadó        

jelentette meg újra, Szocialista és anarchista írások c.        

antológiájában - 284/85. szám), állítólagos célja abban áll,        

hogy „hogyan képezte ki magát egy ilyesfajta személyiség és         

hogyan jutott jogtalan birtokba vétellel ilyen kivételes       

helyzethez”. A könyv valós célja azonban annak kimutatása, hogy         

Trockij miért veszítette el hatalmi pozícióját, amit átmenetileg        

birtokolt és miért inkább Trockijnak kellett volna Lenin        

utódjának lennie, nem pedig Szálinnak. Lenin halála előtt        

általában azt mondták: „Lenin és Trockij”; Sztálin neve kivétel         

nélkül a vezető bolsevikok listájának végén vagy azok közelében         

állt. Egy alkalommal Lenin azt javasolta, hogy saját aláírását         
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Trockijé mögé helyezzék. Egyszóval, a könyv segít tisztázni,        

hogy Trockij miért volt azon a véleményen, „hogy ő Lenin          

természetes utódja”, valamint a könyv egyben életrajz       

mindkettőjükről, Sztálinról és Trockijról is.  

 

Minden kezdeti próbálkozás csekélynek mutatkozik, így Lenin és        

Trockij bolsevizmusa a mai sztálinizmustól éppúgy különbözik,       

ahogy Hitler 1933-mas barna terrorja különbözött a II.        

világháború nemzetiszocializmusától. Hogy a sztálinizmus     

„arzenáljában” egyáltalán nincs olyan elem, ami Lenin és Trockij         

fegyvertárában nagyon is megvolt, arról Trockij korai írásai        

tanúskodnak. Ennek okán Trockij - ahogyan Sztálin is - a          

kényszermunkát „szocialista alapelvként” képzelte el. Arról      

szintén meg volt győződve, hogy egy magát valamire tartó         

szocialista nem vitathatja el a munkásállamtól azt a jogot, hogy          

kezét azokra a munkásokra helyezze, akik megtagadják tőle, hogy         

munkaerejüket rendelkezésére bocsássák. Trockij volt az, aki       

iparkodott az egyenlőtlenség „szocialista jellegét”     

hangsúlyozni, mivel - ahogyan fogalmazott - „azoknak a        

munkásoknak, akik többet tesznek a közjó érdekében, nagyobb        

mértékben kell a társadalmi javakból részesedniük mint lusta,        

hanyag és szabotőr társaiknak.” Trockij meg volt győződve arról,         

hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, „hogy a rivalizálás          

fejlődését a termelés szférájában támogassák”. Magától      

értetődően mindez az „átmeneti fázis” „szocialista alapelveként”       

volt elgondolva. Ezt a teljeskörű szocializálás mentén, objektív        

nehézségekre hivatkozva kényszerítették ki.  

 

Nem óhaj, hanem természetes szükségszerűség a pártdiktatúrát       

erősíteni, míg annak megszűnte olyan cselekvési szabadsághoz nem        

vezet, mely ilyen vagy olyan formájában a polgári államban is          
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fennmaradt. Persze a „szükségszerűséget” Sztálin is mentségként       

említheti.  

 

Hogy a sztálinizmus ellen más érvekkel is szolgáljon, a párton          

belüli harcok során egyik ellenfele iránt érzett személyes        

ellenszenvén kívül, Trockij arra kényszerült, hogy politikai       

eltéréseket fedezzen fel saját maga és Sztálin között illetve         

Sztálin és Lenin között, hogy állítását bizonyítsa, miszerint        

Oroszországban a dolgok Sztálin nélkül másképp alakultak volna.  

 

Egy „elméleti” eltérés sem adódhatott volna Lenin és Sztálin         

között, mivel az egyetlen elméleti munkát, amely az utóbbi nevét          

viseli, Lenin ihlette és annak ellenőrzése alatt is jött létre.  

Ha azonban Sztálin „lelkialkatából kifolyólag” központosított      

pártgépezetet „kívánt meg”, úgy Lenin volt az, aki a tökéletes          

szervezetet kiépítette számára, úgyhogy még ebben a tekintetben        

sem merülhetnek fel elméleti eltérések. Sztálin tehát valóban        

nem volt akadályozó tényező Leninre nézve, amíg Lenin tevékeny         

volt, bármilyen kellemetlenül is hangozzék számára a „második        

számú bolsevik” kifejezés.  

 

Egy lényeges különbség leninizmus és sztálinizmus között azonban        

fennáll, ha Trockij úgynevezett „szovjet termidorját” jobban meg        

akarjuk világítani; feltéve persze, hogy egy ilyesfajta termidor        

egyáltalán létezett. Ezen a ponton Trockij négy különböző        

tervezetet készített arról, mikor kell a termidornak       

lezajlania; ugyanakkor Sztálinról írott életrajzában megkerüli     

az időpont kérdését azon egyszerű megállapítás érdekében, hogy        

ennek a problémának a „bürokrácia növekvő privilégiumaihoz” van        

köze. Ez azonban visszavezet bennünket a bolsevik diktatúra        

korai szakaszáig, mikor Lenin, csakúgy mint Trockij, azonos        

erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az állami       
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bürokráciát megteremtsék és hatékonyságát privilégiumainak     

gyarapításával növeljék.  

 

Hatalmi harcok 

A tény, hogy a hatalomért folytatott könyörtelen harc csak Lenin          

halála után került napvilágra, valami mást is sejtet, mint a          

szovjet termidort. Egyértelműen kiviláglik, hogy ebben az       

időszakban a bolsevik állam elég erős volt ahhoz vagy olyan          

pozícióban volt, hogy egy bizonyos fokig az orosz néptömegeket         

valamint a nemzetközi burzsoáziát figyelmen kívül hagyja. A        

felszálló ágban levő bürokrácia megbizonyosodhatott arról, hogy       

Oroszország teljes mértékben hozzá tartozik; a forradalom       

„morzsáiért” folytatott harc általánosabb és komolyabb arculatot       

öltött.  

 

Ebben a harcban minden ellenfél a diktatúra szükségességét        

hangsúlyozta a „dolgozók” és a „parasztok” közti megoldatlan        

ellentmondások értelmében, valamint az ország     

gazdasági-technológiai elmaradottságát emlegette fel egy     

kívülről érkező támadás egyre növekvő veszélyei esetén. Persze a         

diktatúra kiépítésének keretein belül minden lehetséges érvvel       

elő lehetett hozakodni. A kibontakozó félben levő uralkodó        

osztály hatalmi harcai politikai programokban csúcsosodtak ki:       

a parasztok érdekeiért vagy azok ellen, az üzemi tanácsok         

korlátozásáért vagy annak ellenében, nemzetközi szintű támadó       

politikát avagy sem. Fellengzős elméletek kaptak lábra a        

parasztság jóindulatát figyelembe véve, bürokrácia és forradalom       

kapcsán vagy a párt szerepének kérdéskörében, csúcspontjukat       

pedig a Trockij-Sztálin-vitában érték el, melyben a „permanens        

forradalomról” és a „belföldi szocializmus” elméletéről volt       

szó.  
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Nagyon is lehetséges, hogy a vitatkozó felek saját frázisaikban         

is hittek; ugyanakkor mindannyian ugyanúgy cselekedtek -       

elméleti eltéréseik ellenére -, amennyiben egy valós helyzettel        

volt dolguk. Hogy saját szükségleteiknek eleget tegyenek,       

ugyanazokat a tényállásokat más és más fogalmakkal fejezték ki.         

Amennyiben Trockij a frontra siet - frontra, minden értelemben         

-, kizárólag a szülőföldet veszi védelmébe. Ezzel szemben        

Sztálint „odavonszolják, mert itt először tudott a       

legtökéletesebb közigazgatási berendezkedéssel, a hadi     

gépezettel dolgozni”, ami mellesleg Trockij minden tiszteletét       

kiérdemelte. Amikor Trockij a fegyelemért szállt harcba,       

keménykezűnek mutatkozott; ha Szálin tette ugyanezt, durván       

viselkedett. Ha a kronstadti lázadás véres elnyomása „tragikus        

végkimenetelű szükségszerűség” volt, akkor a grúz függetlenségi       

mozgalom leverését „a nagyorosz oroszosítás egyik fajtájával       

lehetett megfeleltetni, ami kíméletlenül elsiklott saját népének       

mint nemzetnek jogai mellett”. És megfordítva is érvényes:        

Trockij javaslatait Sztálin párthívei tévesnek és      

ellenforradalminak nyilvánították; ha azonban a javaslatokat      

Sztálin védnöksége alatt dolgozták ki, hamarosan a nagy vezér         

bölcsességének pótlólagos tanúbizonyságaiként tudták be.  

 

Hogy a bolsevizmust és szűkebb értelemben a sztálinizmust        

megértsük, nem elégséges a sztálinisták és trockisták között        

lezajlott mesterséges és gyakorta együgyű vitákat nyomon       

követnünk. Alapvetően az orosz forradalom nagyobb halmaz mint a         

bolsevik párt. Az orosz forradalmat nem pusztán szervezett        

politikai csoportosulások kezdeményezték, hanem a hadi vereségek       

tekintetében egy már bizonytalan gazdasági rendszer hanyatlására       

adott rekacióként ment végbe, spontán tömegek által. A februári         

felkelések piactéri éhségsztrájkokkal, gyári tiltakozó     

megmozdulásokkal és a katonák soraiban a zendülők iránt érzett         
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spontán szolidaritásnyilvánításokkal kezdődtek. Persze minden     

spontán megmozdulást a modern történelemben szervezett erők       

kísérnek. Amint a cárizmust összeomlás fenyegette, szerveződések       

léptek színre jelmondatokkal és határozott politikai      

célkitűzésekkel.  

 

Amennyiben Oroszországban Lenin a forradalom előtt a szervezeti        

formát jobban hangsúlyozta a spontaneitásnál, úgy ez az        

Orszországban fennálló visszamaradott körülmények miatt volt      

lehetséges, amelyek a spontán megmozdulásoknak elmaradott      

jelleget kölcsönöztek. Csupán a politikailag előrehaladott      

csoportok rukkoltak elő valamiféle programmal. Az ipari munkások        

olyasfajta kapitalista reformokat követeltek, amelyeknek a      

kapitalista országok munkásai örültek. A kisburzsoázia és a        

kapitalista osztályok fontos rétegei nyugati polgári demokráciát       

akartak kieszközölni. A parasztok földet követeltek egy       

kapitalista mezőgazdaságon belül. Noha ezek a fejlemények       

előrelépést jelentettek Oroszországban, az ez irányú követelések       

mégiscsak a polgári forradalom leglényegét jelentették.  

 

Az új liberális februári kormányzat megpróbálta folytatni a        

háborút. Azonban a háborús feltételek éppenséggel azok voltak,        

amelyek ellen a tömegek fellázadtak. Valamennyi reformígéret       

ekkortájt az Oroszországban uralkodó viszonyokon és az       

imperialista hatalmi viszonylatokon belül csupán üres frázisok       

maradtak; nem volt lehetőség arra, hogy a spontán        

megmozdulásokat a kormányzat által megkívánt csatornákba      

tereljék. Egy új felkelésben kerültek hatalomra a bolsevikok,        

nem pedig egy „második forradalom” során, hanem egy        

kikényszerített kormányváltással. A hatalom megragadását     

megkönnyítette az az egyre csökkenő igény, amit a lobbanékony         

tömegek a fennálló kormányzattal szemben korábban mutattak. Az        
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október-puccs könnyebb volt, ahogy Lenin megfogalmazta, „mint       

egy madártollat felemelni”. A végső győzelmet „gyakorlatilag       

mulasztással érték el. Nem egy kormányzat szándékozott már az         

orosz demokráciát megvédeni… A birodalom legnagyobb hatalmáért       

folytatott harc, ami a föld hatodrészét tette ki, mindkét         

oldalról meglepően kis erők között dőlt el, vidéken éppúgy mint          

ahogy a nagyvárosokban”.  

 

A bolsevikok meg sem próbálták visszaállítani a régi        

állapotokat, hogy megreformálják azokat, hanem egyetértésüket      

fejezték ki a konkrét eredményeket illetően, a visszamaradott        

spontán megmozdulások elképzelései szerint: jóváhagyták a háború       

befejeztét, a munkások ellenőrzését az ipar felett, az uralkodó         

osztályok kisajátítását és az ország felosztását. Tehát így        

maradtak hatalmon.  

 

Az orosz tömegek forradalom előtti követelései két okból        

maradtak el: ezeket a legtöbb kapitalista nemzetben már régóta         

megvalósították és nem is lehetett őket megvalósítani, ha        

figyelembe vesszük a fennálló világhelyzetet. Abban az       

időszakban, amikor a világkapitalizmus koncentrációs és      

központosító folyamata majdnem mindenütt a polgári demokrácia       

hanyatlását vonta maga után, a követeléseket nem lehetett többé         

Oroszországban visszaállítani. Amikor a laissez-faire-demokrácia     

már nem volt napirenden, akkor ugyanúgy minden reformot a         

tőke-munka-viszonylatokon belül, szokásos módon szociális     

törvényhozásként és szakszervezetiségként (trade unionizmus)     

jegyeztek. A kapitalista mezőgazdaság ekkor már ugyancsak       

előrehaladott állapotában volt a feudális alapok felbomlásán át        

és a kapitalista piacra termelésen keresztül a mezőgazdaság        

iparosításáig és annak a tőke koncentrációs folyamatába történő        

következetes bevonásáig. 

7 



A bolsevikok és a tömegek spontaneitása  

 

A bolsevikok nem vállaltak teljes felelősséget a forradalomért.        

Ehelyett figyelmüket kizárólag a spontán megmozdulásoknak      

szentelték. Magától értetődően nyomatékosították azt az      

egyértelmű tényt, hogy Oroszország korábbi történelme, amit a        

bolsevik párt magába foglalt, a szervezetlen tömegeknek egyfajta        

forradalmi tudatot kölcsönzött, és nem vonakodtak attól a        

kijelentéstől sem, hogy vezetésük nélkül a forradalom menete        

másként nézett volna ki és nagy valószínűséggel       

ellenforradalomhoz vezetett volna. „Ha a bolsevikok nem ragadták        

volna meg a hatalmat, írja Trockij, „a ‘fasizmus’ egy orosz          

jelentéssel is gazdagodott volna, öt évvel a római menetelés         

előtt.” Azonban az ellenforradalmi kísérletek a tradicionalista       

erők oldaláról nem a spontán tömegek valamiféle tudatos        

irányítása miatt fulladtak kudarcba, nem Lenin „éles szeme        

miatt, ami a helyzetet csakugyan jól átlátta”, hanem ama tény          

miatt, hogy ezek a mozgalmak nem tudtak saját célkitűzéseiktől         

eltérni. Ha a fogalmat egyáltalán használni akarjuk, akkor a         

lehetséges ellenforradalom 1917 Oroszországában magában a      

forradalomban rejlett, azaz abban a lehetőségben, ami felkínálta        

a forradalom lehetőségét a bolsevikok számára, hogy megteremtsék        

egy központosított társadalmi rend feltételeit egy olyan       

kapitalista módszer folytatásához, hogy a munkásokat elválasszák       

a termelőeszközöktől és Oroszországot mint imperialista,      

versenyképes hatalmat állítsák helyre.  

 

A forradalom alatt a lázadó tömegek érdekei jelentős mértékben         

egybeestek a bolsevikok érdekeltségeivel. Az átmeneti      

érdekazonosság mellett ugyanígy fennállt egy mély egyetértés a        

bolsevikok szocializációs tervezetei és a spontán megmozdulások       
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következtetései között. Túlságosan „reakciós” a szocializmushoz,      

ugyanakkor túlságosan előrehaladott a liberális kapitalizmushoz,      

így a forradalom csak a kapitalizmus következetes formájában        

végződhetett, amit a bolsevikok a szocializmus előfeltételének       

tartottak, nevezetesen az államkapitalizmusban.  

 

Amennyiben a spontán megmozdulásokkal azonosultak, amiket nem       

tudtak ellenőrzésük alatt tartani, a bolsevikok ellenőrzést       

nyertek ezen mozgalmak felett, mihelyst azok közvetlen céljaik        

megvalósításában merültek ki. Sok ahhoz hasonlatos cél volt,        

amit különböző vidékeken különbözőképpen valósítottak meg. A       

parasztság különféle rétegei kielégítették szükségleteiket és      

igényeiket, vagy mindezek hiányoztak ahhoz, hogy kielégítsék       

őket. Érdekeik mindenesetre nem kapcsolódtak ténylegesen a       

proletariátus érdekeihez. Maga a munkásosztály is különböző       

csoportokra oszlott speciális szükségletek és általános      

elképzelések sokféleségében. A kisburzsoáziának ismét más      

problémákkal kellett szembenéznie. Röviden, volt egy spontán, a        

cárizmus és a háború feltételei ellen irányuló egység, de nem          

volt egység a közvetlen célok és a jövőbeli politika         

tekintetében. Egyáltalán nem volt nehéz a bolsevikok számára ezt         

a társadalmi megosztottságot kihasználni, hogy saját hatalmukat       

kiépítsék, ami végezetül erősebbé vált mint az össztársadalom        

hatalma, mivel soha nem konfrontálódott  a társadalom egészével. 

 

Mint más csoportok, melyek a forradalomban nyilvánultak meg, úgy         

a bolsevikok is előrenyomultak, hogy határozott céljaikat       

megvalósítsák: elsőként a kormányzás feletti ellenőrzésért. Ez a        

cél túlmutatott annál, amit mások megcéloztak. Soha véget nem         

érő küzdelmet vont maga után, a hatalmi pozíciók állandó         

megszerzését és újramegszerzését. A parasztcsoportok a      

földosztás után megnyugodtak, a munkások bérmunkásokként tértek       
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vissza az üzemekbe, a katonák parasztként vagy munkásként tértek         

vissza az életbe, mint akik nem képesek örökké az országban          

csavarogni, de a bolsevikoknak a küzdelem csak a forradalmi         

sikerrel kezdődött igazán. Mint minden kormány, úgy a bolsevik         

kormány is magába foglalta minden társadalmi réteg alávetését        

saját tekintélye előtt. Mialatt lassan minden hatalmat és        

ellenőrzést kezeik között központosítottak, a bolsevikok      

hamarosan abban a helyzetben voltak, hogy meghatározzák a        

politika folyamát. Oroszországot újból teljes mértékben egy       

különös osztály érdekei szervezték, az államkapitalizmus      

kibontakozó félben levő rendszerén belül privilegizált osztályé.  

 

A „pártgépezet” 

 

Mindennek köze sincs a sztálinizmushoz és a „termidorhoz”, hanem         

Lenin és Trockij politikáját reprezentálja attól a naptól fogva,         

amikor hatalomra jutottak. 1918-ban, a tanácsok 6. kongresszusán        

Trockij azért neheztelt, mert „nem értette meg minden        

szovjet-munkás, hogy kormányunknak központosítottnak és minden      

fentebb meghozott utasításnak véglegesnek kell lennie…      

Könyörtelenek leszünk a szovjetmunkásokkal, akik ezt még nem        

értették meg; elbocsátjuk őket, sorainkból eltávolítjuk őket és        

elnyomással tartóztatjuk fel őket”. Trockij biztosít arról, hogy        

ezek a szavak Sztálinra irányultak, akinek háborús tevékenysége        

nem volt igazán jól koordinálva, és ezúttal arra hajlunk, hogy          

higgyünk neki. De mennyivel kellene jobban mindenre irányulniuk,        

amelyek nem tartoztak a „második garnitúrához” hanem semmiféle        

rangjuk nem volt a szovjet-hierarchiában! Ahogy Trockij mondja,        

már a kezdetekkor volt „egy éles szakadás a mozgalomban tevékeny          

osztályok és a pártszervezet érdekei között. Még a bolsevik párt          

káderei is, akik örvendtek a rendkívüli forradalmi gyakorlat        

előnyének, végezetül arra hajlottak, hogy a tömegeket semmibe        
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vegyék és saját külön érdekeiket a pártszervezetével azonosítsák        

a monarchia bukásának napjától fogva.”  

Trockij természetesen előhozakodik azzal, hogy a helyzettel járó        

veszélyeket Lenin éberségével és objektív feltételekkel      

hárították el, amelyek „a tömegeket forradalmibbá tették mint a         

pártot és a pártot forradalmibbá mint a szervezetet. Azonban a          

szervezetet Lenin vezette. A párt központi bizottsága már a         

forradalom előtt is majdnem rendszeresen működött és Lenin        

kezében volt. És még inkább így volt ez a forradalom után. 1918            

tavaszán „a demokratikus centralizmus ideálja újabb      

korrigálásokat szenvedett el, mivel a hatalom a kormányzásban és         

a pártban valóban Lenin kezében volt, ami a bolsevik vezető          

közvetlen kíséretében egyesült, amely nyíltan nem képviselt más        

véleményt és amely saját kívánságait váltotta valóra”. Mivel        

azonban a bürokrácia előrehaladt, a sztálini szervezetnek Lenin        

részéről a kudarc eredményének kellett lennie.  

 

Hogy különbséget tegyünk egyfelől a szervezet feletti uralkodó        

és a szervezet között, másrészről a szervezet és a tömegek          

között, azt implikálja, hogy csak a tömegek és élvezetőjük         

voltak forradalmiak és hogy Lenint és a forradalmi tömegeket         

később Sztálin szervezete árulta el, mely utóbbiakat egymaga        

vitte végbe. Noha Trockijnak szüksége volt ilyenfajta       

különbségtételekre ahhoz, hogy saját politikai érdekeit      

igazolja, ezeknek valójában nincsen tényleges megalapozottságuk.      

Eltekintve néhány alkalmi megjegyzéstől a bürokratizálás      

veszélyei ellen, melyek a bolsevikok számára egyet jelentettek a         

polgári politikusok alkalmi keresztes hadjárataival egy      

kiegyensúlyozott államháztartásért, Lenin egészen haláláig soha      

nem volt kritikus a pártszervezettel és annak vezetésével        

szemben, tehát önmaga ellen fordult. Hogy milyen is volt a          
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politika, Lenin áldása volt rajta, amíg a szervezet élén volt;          

és Lenin ezen pozíció birtokosaként is halt meg.  

 

Lenin „demokratikus” szándékai legendásak. Természetesen az      

államkapitalizmus Lenin vezetése alatt különbözött Sztálinétól,      

mert az utóbbi diktatórikus teljhatalma nagyobb volt - Lenin         

próbálkozásából kifolyólag, aki megpróbálta a saját hatalmát       

kiépíteni. Hogy Lenin szerepe kevésbé volt terrorisztikus       

Sztálinéval szemben, erősen kérdéses. Ahogy Sztálin, úgy Lenin        

is az „ellenforradalmár” égisze alatt sorolta be minden        

áldozatát. Anélkül, hogy a mindkét rezsim alatt megkínzottakról        

és meggyilkoltakról készült statisztikákat összehasonlítanánk,     

el kell ismernünk, hogy a bolsevik rezsim Lenin és Trockij          

vezetése alatt nem volt elég erős ahhoz, hogy olyan sztálinista          

méreteket öltsön mint a kényszerkollektivizálás és a       

munkatáborok mint a gazdasági és politikai államvezetés alapjai.        

Nem szándékok, hanem gyengeségek késztették Lenint és Trockijt        

az úgynevezett új gazdaságpolitikára , azaz koncessziókra a       
1

magántulajdon érdekeinek védelmében és a demokrácia melletti       

több üres szólamra. A bolsevik „tolerancia“ az olyan        

nem-bolsevik szerveződésekkel szemben, mint Lenin uralkodásának      

korai szakaszában a szociálforradalmárok, nem Lenin - ahogyan        

Trockij állítja - „demokratikus” hajlamaiból fakadt, hanem az        

arra való képtelenségből, hogy minden nem-bolsevista      

szerveződést megsemmisítsenek. Lenin bolsevizmusának    

totalitárius vonásai egyenes arányban növekedtek kontrolljával      

és politikai hatalmával. Hogy a bolsevikokra minden nem-bolsevik        

munkásszerveződés „ellenforradalmi” tevékenységét ráerőltették -     

ahogy Trockij állítja -, ez magától értetődően nem magyarázza         

további növekedésüket a különböző nonkonformista szerveződések      

összeomlása után. Ugyanígy nem magyarázható meg Lenin       

1  NEP néven ismeretes (a fordító megjegyzése) 
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ragaszkodása a totalitárius alapelvek megerősítéséhez a      

kommunista internacionálé külorosz szerveződésein belül sem.  

Trockij, a sztálinizmus apologétája  

 

Mivel Trockij Lenin diktatúrájában a nem-bolsevista      

szerveződéseknek nem róhatta fel, írja Trockij, „hogy azok a         

teoretikusok, akik megpróbálták bebizonyítani, hogy az SzSzSzR       

jelenlegi totalitárius rendszere magához a bolsevizmus fertelmes       

jellegéhez van kötve, akik megpróbálták a polgárháború éveit        

elfelejteni, melyek a szovjet kormányzatnál kitörölhetetlen      

nyomot hagytak, azon tény alapján, hogy nagyon sok        

adminisztrátor, jelentős réteg közülük hozzászokott a      

parancsolgatáshoz és hogy feltétel nélküli engedelmességet      

követeljen”. Sztálin is, folytatja Trockij, „környezete és a        

körülmények folytán erre kényszerült, az egész csoporttal       

együtt, akik később saját személyi diktatúráját meghonosítani       

segítettek”. A polgárháborút azonban a nemzetközi burzsoázia       

zúzta darabokra. Így találhatjuk meg a bolsevizmus csúf oldalát         

Lenin alatt, csakúgy mint Sztálin alatt, tényleges és végső         

alapjait a kapitalizmus ellenségeiben a bolsevizmussal szemben,       

ami, még ha szörnyeteg volt is, egy magát nagyon is védő           

szörnyeteg, ami csak önvédelemből kifolyólag gyilkolta és       

kínozta meg az embereket.  

 

Épp így vezet Trockij bár terjengős bolsevizmusa, noha nagyon is          

Sztálin elleni gyűlöletének telítettsége ellenére, végezetül a       

sztálinizmus védelméhez, mint Trockij egyetlen lehetősége az       

önvédelemre. Mindez az ideológiai eltérések felszínességét is       

magyarázza sztálinizmus és trockizmus között. Továbbá annak a        

lehetetlensége, hogy Sztálint megtámadják Lenin bevonása nélkül,       

érthetővé teszi Trockij nagy nehézségeit ellenzékiként. Trockij       
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saját múltja és elméletei részéről kizárták egy mozgalom        

kezdeményezését a sztálinizmustól balra és megakadályozták a       

„trockizmust”, hogy a sikertelen bolsevikok számára egy tiszta        

gyűjtőügynökség maradjon. Oroszországon kívül mint olyan, helyt       

tudott állni, a hatalomért és pozíciókért folytatott szakadatlan        

harcban, az úgynevezett „kommunista” világmozgalomban. De nem       

tudott jelentőségre szert tenni, mert nem tudott jobbat ajánlani         

annál, hogy az egyik politikai garnitúrát a másikkal cseréljék         

fel. Oroszország trockista védelme a II. világháborúban egyenes        

következménye volt Sztálin legelvetemültebb, ugyanakkor     

leglojálisabb ellenségeinek  egész korai politikájában.  

  

Trockij sztálinizmusának védelme nem merült ki abban, hogy        

megmutassa, a polgárháborúhoz hasonlatosan a bolsevikok a       

munkásosztály szolgáiból annak uraivá váltak. Inkább arra a        

fontosabb tényre hívja fel figyelmünket, „hogy a bürokrácia        

feladatát, hogy a termelőeszközök és a földek államosítását        

felügyelje, élet és halál kérdésévé tegyék”. Ez azt jelenti,         

hogy „a legborzasztóbb bürokratikus torzulások ellenére az       

SzSzSzR osztálybázisa proletár maradt”. Egy darabig - jegyezzük        

meg - Sztálin nyugtalanította Trockijt. 1921-ben Lenint       

felkavarta a kérdés, vajon a NEP csak „taktikát” vagy fejlődést”          

jelent-e. Mivel a NEP privatizáló kapitalista tendenciákat       

támogatott, Trockij nem látott mást a növekvő sztálinista        

bürokráciában mint „a polgári restauráció első fokát”. De        

aggodalmai megalapozatlanok voltak; „az egyenlőség elleni harc       

és a mély társadalmi különbségek megalapozása annyiban       

képtelenek voltak a tömegek szocialista tudatát vagy a        

termelőeszközök államosítását megszüntetni, amennyiben a     

forradalom alapvető társadalmi hódításait ábrázolták”.     

Sztálinnak természetesen nem volt ezzel tennivalója, mert az        

orosz termidor kétségtelenül a burzsoázia uralmának új korszakát        
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nyitotta volna meg, amennyiben ez az uralom az egész világon          

meghaladottnak bizonyult volna.  

 

Az eredmény: államkapitalizmus 

 

Trockij utolsó megállapításával közeledünk témánk azon      

alapjához, ami napirenden van. Korábban azt mondottuk, hogy az         

1917-es forradalom konkrét eredményei nem voltak szocialisták,       

sem polgáriak, sokkal inkább államkapitalisták voltak. Trockij       

azt gondolta, hogy Sztálin a gazdaság államkapitalista jellegét        

a polgári közgazdaság javára rombolná szét. Ezt jelentené a         

termidor. A polgári gazdasági rend alkonya Sztálint       

megakadályozta abban, hogy mindezt véghez vigye. Minden, amit        

tehetett, abból állt, hogy saját diktatúrájának csúf vonásait a         

társadalomra testálja, amit Lenin és Trockij épített fel. Ebben         

az értelemben a trockizmus győzelmet aratott a sztálinizmus        

fölött, holott Sztálin még mindig uralja a Kremlt.  

 

Mindez attól függ, hogy egyenlőségjelet teszünk-e az       

államkapitalizmus és a szocializmus közé. És noha Trockij néhány         

tanítványa az utóbbi időben lehetetlennek találta ezt az        

egyenlőségtételt, Trockij mégis ehhez az egyenlővé tételhez volt        

kötve, mivel ez a leninizmus kezdetét és végét jelentette, és          

más értelemben a szociáldemokrata világmozgalom kezdetét és       

végét is, melynek a leninizmus csak a realistább részét képezte;          

Oroszország tekintetében realistább. Ami ebből a mozgalomban       

„munkásállam“ alatt értettek és még ma is így értik, nem más,           

mint a párt általi hatalomgyakorlás; hogy mit értenek        

„szocializmus” alatt, az nem más, mint a termelőeszközök        

államosítása. Amint a kormányzat politikai kontrollja a gazdaság        

feletti kontrollal is párosult, teljes valójában jelent meg a         

totalitárius uralkodás az egész társadalom felett. A kormányzat        
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totalitárius uralkodását a páttal biztosítja, mely a társadalmi        

hierarchiát fenntartja és maga is egy igencsak hierarchikus        

intézmény.  

 

A „szocializmus” ezen eszményét mostantól hitelét veszti, de        

csak oroszországi tapasztalatai és ehhez hasonlóan - még ha nem          

is olyan erőteljesen - más országokkal való tapasztalatai        

alapján. Amit 1914 előtt a hatalom átvétele alatt értettek -          

békésen történt vagy erőszakosan -, az a kormányzati gépezet         

birtokba vétele volt, melyben az adott közigazgatási       

személyzetet és törvényhozó testületet egy másikra cserélték. A        

közgazdaságtan nyelvére lefordítva a kapitalista piac      

„anarchiáját” állami kontrollnak kellett felváltania. Mivel a       

szocialista állam definíció szerint „igazságos” állam volt, mely        

a tömegeket demokratikus folyamatok mentén kontrollálta, nem       

volt rá indíték, hogy döntéseit a szocialista eszményekkel        

szemben hozná meg. Ez az elmélet elegendő volt ahhoz, hogy a           

munkásosztály részei többé-kevésbé hatalmas pártokba     

szerveződjenek.  

 

A szocializmus elmélete lejáratódott a központosított gazdasági       

tervezés iránti követelésének érdekeltségében. A központosítási      

folyamatokat, melyek a tőkefelhalmozással is megjelentek,      

szocialista tendenciáknak tekintették. A „munka” növekvő      

befolyását a pártszervezetben úgy üdvözölték, mint egy, a        

szocializmus felé tett lépést. De a valóságban a tőke         

központosítási folyamatai valami mást mutattak, mint önmaga       

átalakulását társadalmi tulajdonokba. Ez azonos volt a       

laissez-faire-gazdasággal és ennek következtében a hagyományos      

gazdasági ciklus végével is, mely a piac szabályozójaként        

funkcionált. A XX. század elejétől a kapitalizmus jellege        

megváltozott. Ettől kezdve állandó válságfejlemények közt      
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találta magát, melyek nem voltak megoldhatóak az „automatikus”        

piaci folyamatokkal. A monopolszabályzások, az állami      

beavatkozások, az állami intervencionizmus, és a nemzeti       

gazdaságpolitika a válság terhét a kapitalista rendszerben       

alulfejlett országokra hárította át. Minden „gazdaság”politika      

imperialista politikává vált, mely kétszer is világméretű       

konfliktusokban csúcsosodott ki.  

 

Ebben a helyzetben egy összeomlott gazdasági és politikai        

rendszert helyreállítani egyet jelentett az új körülményekhez       

való alkalmazkodással. A bolsevik szocializációs elmélet      

csodálatra méltó úton eleget tett ennek a szükségszerűségnek.        

Hogy Oroszország nemzeti hatalmát helyreállítsák, szükséges volt       

radikális módon azt tenni, ami a nyugati nemzeteknél csak egy          

evolúciós folyamat volt. Csak akkor venni némi időt igénybe,         

hogy az orosz gazdaság és a nyugati hatalmak közti hézagot          

betoldják. Ezalatt a szocialista mozgalom ideológiája      

védelemként szolgált. A bolsevizmus szocialista eredete      

különösen az államkapitalista restaurációban fejtette ki pozitív       

hatásait. Szervezőelvei, melyek a pártot egy jól működő        

intézménnyé alakították át, éppúgy helyreállítanák a rendet az        

országban. 

 

A bolsevikok persze meg voltak győződve róla, hogy az, amit          

Oroszországban felépítettek, ha nem is szocializmus, akkor is a         

szocializmushoz áll a legközelebb, mivel lezárták azt a        

folyamatot, ami a nyugati nemzetekben eleinte csak a fejlődés         

főirányzata volt. Eltörölték a piacgazdaságot és kisajátították       

a burzsoáziát. Ugyanígy a teljes kormány feletti ellenőrzést is         

a magukénak tudták. Az orosz munkások helyzete azonban semmit         

sem változott; magukat csak újabb akadályozó tényezők       

csoportjának látták, akik szemben álltak politikusokkal és       
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ideológusokkal. Helyzetük azonos volt a kapitalista országok       

munkásainak helyzetével. Az államkapitalizmus és minden      

Oroszországon kívüli gazdasági rendszer hadigazdasággá alakult      

át, melyeket a modern kapitalizmus imperialista szükségleteihez       

igazítottak. Más nemzetek nem követték az orosz       

államkapitalizmus minden újítását, hanem csak azokat, melyek a        

különleges szükségletekhez legjobban idomultak. A második      

világháború az államkapitalizmus további kibontakozásához     

vezetett, immár világviszonylatban. A különböző nemzetek      

megkülönböztető sajátságai és különleges helyzetük a      

világhatalmi keretek között a fejlődési folyamatok jelentős       

eltéréseihez járultak hozzá az államkapitalizmushoz vezető úton.       

A tényt, hogy államkapitalizmus és fasizmus sehol sem váltak         

egységesen naggyá, azzal magyarázta Trockij, hogy az alapvető        

különbség bolsevizmus, fasizmus és kapitalizmus között tiszta és        

világos. Ez az érv szükségszerűen a felszínességeket       

hangsúlyozza ki a társadalmi fejlődésben. Minden alapvető       

szempontból mindhárom szisztéma azonos egymással és pusztán       

ugyanazon fejlődés különböző fokozatait reprezentálják - egy       

olyan fejlődését, amely a néptömegek manipulálását célozza meg        

egy diktatórikus kormányzat által, többé-kevésbé autoriter      

formában, hogy a kormányzatot és az előjogokat élvező rétegeket,         

melyekre az előbbi támaszkodik, biztonságba helyezzék, és arra        

tegyék képessé, hogy a nemezetközi gazdaságban részt vehessen a         

háborúra való felkészüléssel, háborúzással és a háborúból való        

profitálással. 

  

Trockij nem engedhette meg magának, hogy a bolsevizmusban csak         

egy világméretű irányzat egyetlen szempontját lássa, mely a        

fasiszta világgazdaság felé tendál. Egészen 1940-ig azt a        

nézetet képviselte, hogy 1917-től a bolsevizmus Oroszországban       

megakadályozhatta volna a fasizmus előretörését. Régóta      
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tisztázni kellene, hogy mindaz, amit Lenin és Trockij        

Oroszországában megakadályoztak, egy nem-marxista ideológia     

hasznára volt, mely Oroszországban a fasiszta újjáépítés malmára        

hajtotta a vizet. Mivel a bolsevizmus marxista ideológiája csak         

államkapitalista célokat szolgált, magát is hiteltelenné tette.       

Minden szempontból, mely a kizsákmányolás kapitalista rendszerét       

maga mögött hagyja, a sztálinizmus és a trockizmus csupán a múlt           

maradványaiként tűnnek fel.  

 

  

Oldal eleje 

 

Utoljára frissítve 2009.január 22-én  
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