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L’AUTODETERMINACIÓ NACIONAL A LA REVOLUCIÓ RUSSA.

Comunicació a la Universitat Progressista d’Estiu-

2017

Vull agrair als organitzadors aquesta invitació. No esperin una lliçó

com  la  que  faria  el  professor  Fontana  ni  el  que  podria  explicar

l'experiència de Raimon Obiols. Intentaré transmetre alguns elements de

reflexió,  amb  humilitat,  i,  especialment,  amb  la  tranquil·litat  de

sentir-me com a casa, ja que he estat sindicalista durant més de 45

anys i aquesta sala i aquest edifici està lligada a moltes experiències

personals de lluita sindical i política.

Un  aniversari  com  aquest  ofereix  l'ocasió  no  només  de  recordar  i

actualitzar coneixements, sinó també de revisar i intentar aprendre de

nou.  Ja  s'ha  comentat  la  importància  cabdal  per  a  la  història

contemporània de la revolució de 1917, d’ella s'ha escrit tant, s'ha

polemitzat  tant,  tergiversat  i  utilitzat  en  funció  d'interessos

polítics determinats, sembla tan llunyana i, en canvi, continua present

en els debats i segueix sent una font de lliçons.
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Alguns dels debats que es van plantejar durant el procés revolucionari

son  encara  presents.  Evidentment,  no  de  la  mateixa  manera,  en

condicions polítiques i materials diferents, però el fons dels mateixos

no és diferent. Per què, si han passat ja cent anys? Bàsicament, perquè

segueixen sent problemes que la societat no ha resolt.

L'AUTODETERMINACIÓ DE LES NACIONS

Voldria abordar un dels temes polèmics en el transcurs de la revolució

russa,  i  encara  d'actualitat:  es  tracta  del  debat  sobre  el  dret

d'autodeterminació.

L'anomenada qüestió nacional sempre resulta un problema complex. És el

resultat de processos històrics, afecta les relacions entre les classes

socials, expressa també un conflicte entre una nació opressora i una

altra  oprimida,  té  a  veure  amb  elements  culturals  i  idiomàtics  i

apareix  amb  més  intensitat  en  temps  de  crisi  social,  política  i

econòmica. Per això, és fonamental entendre i interpretar el conjunt

d'aquests elements i la relació entre ells.

L'imperi rus era una presó de pobles. A través dels segles, el tsarisme

s'havia anat constituint com una gran potència mitjançant la conquesta
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i  extensió  de  territoris  i  la  subjugació  de  nombrosos  pobles.  A

principis del segle XX, Rússia s'apropava als 130 milions d'habitants,

dels quals només uns 56 milions eren russos, un 43%. Aquesta minoria

dominava  sobre  més  de  cent  nacionalitats  i  grups  ètnics  i  idiomes

diferents. Ucraïna era la més nombrosa, més de 22 milions d'habitants;

Polònia  al  voltant  de  8;  l'actual  Bielorússia,  6;  Finlàndia,  2;

Lituània, 1,6 i Letònia, 1. Més de 5 milions de jueus vivien escampats

pel territori. Els pobles del Caucas superaven els 5 milions; els turc-

tàrtars més de 13 i fins i tot vivien gairebé dos milions d'alemanys

(emigrants des del segle XVIII) a la zona del sud del Volga. Amb raó va

escriure Engels, el 1866, que "Finlàndia és finesa i sueca, Bessarabia

romanesa, el regne de Polònia polonès. En aquest cas no es tracta de la

unió de races disperses però emparentades per tal que totes portin el

nom de russos, el que tenim aquí és la descarada conquesta per la força

de territori estranger, simplement això. Rússia posseeix una quantitat

enorme de béns robats que haurà de tornar el dia que es passin comptes."

D'això havia de ocupar-se la revolució. L'opressió del tsarisme va ser

brutal per a tots els pobles: es prohibia l'ensenyament en la llengua

materna;  hi  havia  una  política  de  russificació  en  tot  l'Imperi  i

regularment els jueus patien ràtzies (progroms). Per als revolucionaris

russos el debat sobre les nacionalitats va ser un dels més importants i
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conflictius i es va perllongar fins a molt després del triomf de la

revolució. En el seu Congrés de 1903 van definir com a objectius del

seu programa: "Abolició de les castes i igualtat completa de tots els

ciutadans ... Dret de la població a rebre instrucció en la llengua

materna ... dret de tots els ciutadans a emprar la llengua materna en

les  reunions;  ús  de  la  llengua  materna,  juntament  amb  la  llengua

oficial de l'Estat, en totes les institucions locals i estatals. Dret a

l'autodeterminació de totes les nacions que formen l'Estat.". Per a

ells, era decisiu acabar amb el tsarisme i això significava conquerir

la república i les llibertats, donar la terra als camperols, millorar

les condicions de la classe treballadora i que les nacions oprimides

poguessin emancipar-se.

Amb la guerra imperialista el debat sobre el dret d'autodeterminació va

tornar a primer pla. Per als socialistes moderats, els menxevics i

social revolucionaris, el dret d'autodeterminació es deixava per als

discursos, sense que tingués una translació a la pràctica. De fet,

aquesta va ser la política que va adoptar el govern provisional que, en

la pràctica, significava negar el dret. Entre els bolxevics es van

expressar  dues  posicions,  la  que  representava  Lenin,  que  defensava

incondicionalment  el  dret  a  l'autodeterminació,  i  això  incloïa  la

possibilitat de la separació, com un dret democràtic i com una aliança
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entre la classe treballadora i els pobles oprimits; i els qui, com

Piatakov  i  Bukharin  (dos  dirigents  bolxevics),  o  també  la

revolucionària polonesa Rosa Luxembourg, consideraven que calia oposar-

se a tot tipus d'opressió però que l'autodeterminació desviava a la

classe treballadora de la lluita per la revolució social, i donava ales

a la burgesia nacional. Com veieu, també entre els revolucionaris hi

havia un debat sobre el tema.

Per Lenin i els bolxevics, la classe treballadora i els demòcrates

havien de tenir una posició radicalment democràtica en la defensa del

dret de les nacions a tenir el seu propi Estat, si així ho considerava

la  majoria  de  la  població.  La  qüestió  principal  era  acabar  amb  el

tsarisme i conquerir totes les llibertats, la república, la separació

de  l'Església  i  l'Estat,  la  terra  per  als  camperols  i

l'autodeterminació  de  les  nacions,  en  el  camí  cap  a  l'emancipació

social, el socialisme. Combinaven la defensa radical de la democràcia

amb la lluita per la unitat de la classe treballadora per sobre de les

nacions, i, especialment Lenin, va atacar durament a qui, amb l'excusa

de la unitat obrera o d'un internacionalisme mal entès, s'oposava a

l'autodeterminació de les nacions. Li agradava repetir la idea de Marx

que l'internacionalisme de la classe obrera anglesa consistia a donar

suport a la separació d'Irlanda.
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Alhora, els revolucionaris russos combatien el nacionalisme, en primer

lloc, de la nació opressora, però també el nacionalisme de la burgesia

de la nació oprimida, no per negar el dret de la nació oprimida, sinó,

al contrari, per establir una aliança entre la classe treballadora i

els  oprimits  i,  per  tant,  per  no  deixar  en  mans  de  la  burgesia

nacionalista aquesta bandera. La lluita de classes també està present

en el debat sobre l'emancipació nacional. Aquest programa de la més

completa  democràcia  1)  procura  nous  aliats  i  la  utilització  d'un

potencial revolucionari immediat; 2) representa un valor pedagògic com

el millor mitjà per immunitzar el proletariat contra el nacionalisme i

educar-lo en un esperit internacionalista; 4) permet aixecar el més

greu obstacle que s'alça davant els proletaris de la nació dominadora,

la contaminació del nacionalisme gran-rus, que els "embruteix, els treu

el cap, els desuneix". (Lenin dixit)

En  el  desenvolupament  d'aquests  debats  van  aparèixer  posicions

contràries  al  dret  d'autodeterminació  sota  l'argument  que  la

internacionalització  de  l'economia  i  l'existència  de  l'imperialisme

havien superat l'etapa de la formació de nacions. Però, com va ser

evident, moltes nacions exigien els seus drets i van sorgir noves amb

l'enfonsament  dels  imperis  europeus  després  de  la  Primera  Guerra

Mundial. Només cal pensar que al final de la Guerra Mundial havien
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desaparegut tres imperis (l'alemany, el rus i l'austro-hongarès) i que

d'aquesta crisi van sorgir noves nacions i es van modificar moltes

fronteres. El desenvolupament imperialista no és un procés lineal ni

uniforme i, per aquesta raó, les reivindicacions nacionals continuen

encara presents.

Una altra de les posicions contrària a l'autodeterminació és la que

limitava  els  drets  de  les  nacions  a  un  simple  reconeixement  d'una

autonomia cultural o de l'idioma, sense defensar el dret del poble a

constituir-se com a nació.

La posició dels revolucionaris russos podria expressar-se així:

a  /  defensa  del  dret  d'autodeterminació  política;  reconeixement  del

dret de separació.

b / igualtat de drets de totes les nacions i cap privilegi d'una sobre

una altra.

c / cap imposició d'un idioma sobre un altre.

d / unitat estreta de la classe treballadora de totes les nacions.
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ALGUNS EXEMPLES

Al juliol de 1917, els conflictes nacionals van tendir a aguditzar-se.

Finlàndia va ser un d'ells. Durant gairebé 700 anys havia pertangut a

Suècia. Com a resultat de les guerres napoleòniques es va desencadenar

una guerra entre Suècia i Rússia, que va guanyar aquesta última i va

incorporar a Finlàndia. No obstant això, sempre va mantenir un estatus

especial, tenia el seu propi parlament i les organitzacions obreres

eren legals. Al juliol de 1916, va ser el primer país en el qual la

socialdemocràcia  va  guanyar  la  majoria  parlamentària,  103  diputats

sobre 200, encara que el control militar i administratiu rus deixava

poc marge en l'exercici del poder. La revolució de febrer va obrir

noves  perspectives  mitjançant  l'aliança  entre  la  població  obrera

finlandesa  i  russa  i  les  nombroses  tropes  russes  estacionades.

L'escriptor conservador Henning Söderhjelm ho va expressar així: "El

proletariat ja no pregava ni resava, sinó que exigia i reclamava. Mai,

suposo, ha estat l'obrer, però especialment el brut, tan inflat de

poder com l'any 1917 a Finlàndia.". Un líder socialista explicava al

juliol que "fins ara hem estat obligats a lluitar en dos fronts: contra

la nostra pròpia burgesia i contra el govern rus. Perquè triomfi la

nostra guerra de classe, per ser capaços de concentrar tota la nostra
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força  en  un  front,  contra  la  nostra  pròpia  burgesia,  necessitem

independència, per la qual cosa Finlàndia està preparada.". El 18 de

juliol, la majoria socialista del Parlament va proposar la completa

sobirania del país a través del projecte de llei valtalaki (poder) amb

la  dura  oposició  dels  conservadors.  (En  aquest  moment,  la  burgesia

finlandesa  preferia  seguir  depenent  de  Rússia  abans  que  d’un  poder

socialista).

El  cap  de  l'Estat  Major  rus  va  declarar:  "...  les  seves  ciutats,

començant per Helsingfors (l'actual Hèlsinki) seran devastades.". Tant

és així, que el govern de coalició senzillament va enviar tropes per

dissoldre el Parlament. Trotski explica en el seu llibre Història de la

Revolució Russa que "per donar sensació d'una fermesa que no tenia, el

govern va emprendre l'atac contra Finlàndia.". Els mateixos socialistes

moderats que governaven a Rússia van dissoldre la majoria socialista a

Finlàndia. Lenin i els bolxevics van condemnar aquesta agressió, la van

comparar amb la tradicional política del tsarisme i van defensar el

dret de Finlàndia al seu propi destí. Un Congrés regional dels soviets

reunit a Helsingfors en la primera quinzena de setembre va oferir la

seva  ajuda:  "Si  la  democràcia  finesa  jutja  necessari  reprendre  les

sessions del Seim, el Congrés considerarà actes contrarevolucionaris
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totes les temptatives que s'oposin a aquesta mesura.". Això és en la

pràctica una aliança entre la classe treballadora i la nació oprimida.

Quan mesos després es van tornar a convocar eleccions, la burgesia

finesa  va  aconseguir  una  petita  majoria  parlamentària  i  va  saber

organitzar les seves forces per debilitar el moviment obrer i declarar

la independència al desembre de 1917. Evidentment, el govern soviètic

la  va  acceptar,  posant  en  pràctica  la  seva  política  sobre

l'autodeterminació de les nacions, però es va perdre una oportunitat

perquè la revolució també triomfés a Finlàndia.

És una lliçó important que es va viure també en altres nacionalitats.

El  moviment  nacional  a  Ucraïna, va  començar  demanant  autonomia  i

continuar mantenint la seva relació amb Rússia. El govern Kerenski els

va  amenaçar  amb  dissoldre  la  Rada  (parlament  nacional  que  havien

constituït). En un article de denúncia Lenin proposa: “Accediu a la

demanda dels ucraïnesos, ordena la raó, ja que d'una altra manera les

coses  empitjoraran;  per  la  força  no  aconseguiran  contenir  als

ucraïnesos,  sinó  només  irritar-los.  Accediu  a  la  petició  dels

ucraïnesos i facilitareu el camí per a la mútua confiança entre les

dues  nacions,  per  la  seva  aliança  fraternal  sobre  la  base  de  la

igualtat!.". En això va consistir la política nacional dels bolxevics:
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llibertat per a les nacions; no cal imposar l'amistat a ningú; cal

esforçar-se per conquerir l'amistat tractant-lo com igual, com aliat,

com a germà, en la lluita per l'emancipació i el socialisme. Així és

com  va  poder  establir-se  una  aliança  estratègica  entre  el  moviment

nacional i el moviment obrer. Crec que va ser Trotski qui va dir que

sense aquesta política cap a les nacionalitats hagués estat impossible

la victòria de la revolució d'octubre.

Polònia, l'altre gran país europeu sota la bota del tsarisme, va estar

ocupada  per  Alemanya  durant  tota  la  guerra  i,  només  després  de  la

caiguda de la Monarquia alemanya, es va obrir un procés revolucionari,

de lluita entre els obrers i camperols, recolzats pels treballadors

soviètics, i la burgesia polonesa, sostinguda per Alemanya. Lenin havia

polemitzat amb els revolucionaris polonesos, particularment amb Rosa

Luxembourg, sobre el problema de la independència del seu país. En un

d'aquests debats els va dir: "Mireu, comprenc la vostra posició. Sou

socialdemòcrates polonesos. El vostre primer deure és lluitar contra

els nacionalistes polonesos. Per descomptat, heu de fer-ho. Però els

companys russos no us diem que elimineu del vostre programa la consigna

del  dret  a  l'autodeterminació  del  poble  polonès.  Perquè,  com

socialdemòcrates russos, el nostre primer deure és lluitar contra la
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nostra  pròpia  burgesia,  la  burgesia  russa  i  el  tsarisme.  Només

d'aquesta  manera  els  socialdemòcrates  russos  podem  demostrar  als

polonesos que no desitgem oprimir, en això resideix la unitat de tots

dos pobles en la lluita revolucionària ". Semblen paraules de molta

actualitat.

REVOLUCIÓ SOCIAL I QÜESTIÓ NACIONAL

Algunes interpretacions interessades pretenen només donar importància a

l'autodeterminació en la mesura que a Rússia hi havia un procés de

revolució social, i presenten el fet nacional com un fenomen transitori

i aliè al moviment obrer. Segons aquesta teoria, com que la qüestió

nacional és bàsicament un problema burgès, la classe treballadora només

hauria d'estar interessada en la mesura que li ajuda a la conquesta del

poder. És una interpretació que no es correspon a l'experiència, ni

dels moviments nacionals, ni de la lluita del moviment obrer.

La lluita de classes sol tenir els seus ritmes i, generalment, s'escapa

als nostres desitjos. És important analitzar-la concretament i establir

la pràctica que permeti avançar en l'emancipació. Els clixés i normes

estrictes no solen ser bones conselleres. Tenim l'exemple de Marx i

Engels  respecte  a  Irlanda.  Primer  pensaven  que  la  independència
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d'Irlanda  seria  el  resultat  de  la  revolució  a  Anglaterra,  però

posteriorment van haver de canviar d'opinió. En 1869, Marx escriu a

Engels: "Durant molt de temps vaig creure que era possible fer caure el

règim irlandès mitjançant l'ascens de la classe obrera anglesa ... Un

estudi més profund m'ha convençut del contrari. La classe obrera no

aconseguirà res fins que no s'hagi lliurat d'Irlanda. Cal posar la

palanca a Irlanda. Per això, la qüestió irlandesa és tan important per

al moviment social en general ". És a dir, la qüestió nacional "és tan

important per al moviment social". En una altra carta, l'abril de 1870,

adreçada a Sigfrid Meyer, escriu: "Per tant, la tasca més import de

l'AIT (la Primera Internacional) és accelerar la revolució social a

Anglaterra. L'únic mitjà per accelerar-la és independitzar a Irlanda.".

Uns anys després, al febrer de 1882, és Engels qui li escriu a Kautsky:

"ja  no  serà  la  revolució  social  la  que  solucionarà  el  problema

nacional, sinó que l'alliberament de la nació oprimida constitueix un

pas previ per a l'emancipació social de la classe obrera ".

L'EXPERIÈNCIA SOVIÈTICA

A la convulsió de la revolució d'octubre i la posterior guerra civil

l'aplicació de l'autodeterminació dels pobles va estar lligada a moltes
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consideracions que superen el marc d'aquesta comunicació. No va ser un

camí de roses. Les burgesies nacionals, que amb la caiguda del tsarisme

van veure la possibilitat de tenir el seu propi desenvolupament, van

tenir al principi una posició favorable al manteniment d'una Rússia

unida; es van tornar separatistes quan van advertir que la revolució

social  també  els  amenaçava.  En  moltes  ocasions,  les  potències

imperialistes van recolzar la independència de certes nacionalitats per

enfrontar-les  al  govern  soviètic.  Com  hem  explicat,  només  la

radicalitat democràtica en la defensa del dret d'autodeterminació va

permetre als soviets sostenir-se en el poder i convèncer altres petites

nacions. No per casualitat en les denominacions del país, quan va ser

Federació o quan es va proclamar la URSS, va desaparèixer el nom de

Rússia. Va ser un reconeixement d'aquesta igualtat entre les nacions.

Però, com és sabut, la vida és molt dura, i la lluita de classes no ho

és  menys.  El  fracàs  de  la  revolució  a  Europa,  l'aïllament  de  la

revolució,  els  anys  de  guerra  civil,  l'endarreriment  i  la

desorganització que va produir, va generar una burocràcia que va tornar

a treure a la llum el xovinisme gran rus. Una de les últimes batalles

de Lenin, ja malalt, va ser contra els abusos dels dirigents a les

nacions  petites,  en  aquest  cas  a  Geòrgia.  En  el  seu  testament  va

escriure:  "La  responsabilitat  política  de  tota  aquesta  campanya  de
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veritable nacionalisme rus s'ha de fer recaure, és clar, sobre Stalin i

Dzerzhinski." Curiosament, un georgià i un polonès.

I ja que estem d’aniversaris, acabaré citant a l’Andreu Nin, que fa 80

anys de la seva desaparició, pot ser el català que més va estudiar els

moviments nacionals. Deia en un article escrit al setembre de 1934: “El

moviment nacional de Catalunya pel seu contingut i per la participació

de  les  masses  populars,  és,  en  el  moment  actual,  un  factor

revolucionari de primer ordre... D’aquí es dedueix clarament l’actitud

que ha d’adoptar la classe treballadora.

1/ Sostenir activament el moviment d’emancipació nacional de Catalunya,

oposant-se enèrgicament a tota temptativa d’atac per part de la reacció.

2/ Defensar el dret indiscutible de Catalunya a disposar lliurament

dels seus destins, sense excloure el de separar-se del estat espanyol,

si aquesta és la seva voluntat. 

3/  Considerar  la  proclamació  de  la  república  catalana  com  un  acte

d’enorme transcendència revolucionària. 

Miguel Salas

7 de juliol 2017
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