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ln het teeken Yan de

Overwinning en den Vrede
Na meer dan vijf

jaren

onderbreking,

zulleir de arbeiders
van alle vrije, derno-

kratische

landen,

lveer eerl oude traditie opnemen, err op
waardige wijze het
feest van den Arbeicl
openbaar vieren.

De ijzeren greep
vaa den bezetter is
er nooit in gelukt de vlam van hoop en vrijheid in onze
harten te dooven. Integendeel, een Mei onder de bezettitg werd telkens gekenmerkt door het eensgezind
verzet der arbeiders, door hun sabotage van het ekonomisch en militair potentieel van den gehaten be-

zetlet.
Thans is de lang verbeide symbolische lentedag

weer aangebroken. De doodelijke hitleriaansche greep

naar cle wereldheerschappij werd verijdeld, dank zij

den eensgezinden en onvermoeibarn strijd van de
arbeiders van de geheele wereld.
Nog zijn er beperkingen aan de feestvreugde: het

fascisme, de onverzoenlijke vijand van de arbeidende klasse, is nog niet heelemaal verslagen. Het
monster is zieltogend, de overwinning nabij, doch de

waakzaamheid mag geen oogenblik verslappen, de
produktie moet in stand gehouden worden, wapens
moeten onverpoosd gesmeed, de bevoorradingslag moet

gewonnen, de vijand mag niet-op adem komen, maar

onverbidde,lijk worden vernietigd, en onze steden
zullen weer dreunen onder de zegevierende optochten

van duizende betoogers; hun liederen zullen in

alle talen weergalmen en uitdrukking geven aan den
vredeswil en het onvervreemdbare recht op arbeid
van de werkende klasse.
Een Mei, het feest van lente, hoop en arbeid, zal
de werkers van alle landen nader tot elkaar brengen, hun bewustzijn van macht en eenheid verleenen, waartegen de duistere kraehten van het fascisme vruchteloos storm loopen.
*:t*

Ifet zou ondenkbaar zijn Een Mei te vieren, zonder

dat onze gedachten afdwalén naar het land van het
socialisme, de U. S. S. R., waar het feest van den
arbeid een officieelen hoogdag is.
Geen land heeft meer recht op den eerbied'en de
erkenteliikheid van de u,ereld, dan de Sovjet-Unie.
Ifet Roode Leger heeft stand gehouden tegen

den blitzkrieg van de hitleriaansche horden.
Jaren heeft het heelemaal alleen de verpletterenden
druk moeten onderstaan van de Pruisische militaire
machine, die algemeen als de sterkste ter wereld

aanzien werd.
En nochtans, de fascistische overweldiger heeft in
het zand moeten bijten. Het jonge Robde Leger heeft
zieh de meerdere getoond van een sluwen vijand, die
beschikte over een jarenlange traditie en ondervintling.
Doch, zoo het Roode Leger een reeks schitterende
overwinningen heeft behaald dio thans leiden tot de
algeheele vernietiging van het nazisme, dan zijn de
ovenvinningen van het nijverige achterland, t. t. z.
van het scheppende Arbeidsfront niet minder schit-

r:en ononderbroken stroom van wapens en voorraden
naar het front kan zendeir. Het best uitgeruste leger,
de machtigste kanonnen, de snelste vhegtuigen, vermogen niets zoo zij nict op tijd gevoed worden met
munitie, met brandstof en uitrustingsstukken, en zoo
het verouderde of vernietigde materiaal niet tijclig vervangen wordt door nieuwer of moderner.

I{eel terecht kïn men zeggen dat het front zich
verlengl tot in het werkhuis of de fabriek, en dat
het vreclige, scheppende gebaar van den zaaienden

landman een even onmisbaar onderdeel is van den
bloedigen strijd die als een kortsluiting ontbrandt
op die plaatsen waar de beide tegenstanders elkaal
ontmoeten en cle ontlading van de innerlijke krachten volgt. Het is het werk op de fabriek en het land
ciat grootendeels beslist over cle kracht en intensiteit
tiezer ontlading. Degene die beschikt over het meeste
dynamisme, het krachtigste potentieel, gepaard met
een meesterlijke taktische en strategische kennis, behaalt onvermijdelijk de zege.
Aan de hand hiervan kunnen we met reden verklaren, dat de overwinning op het fascisme ook behaald
werd in de nijverige werkhuizen diep in het achterland der Sovjets, lvaar de Bocialistische ekonomie en
nijverheid, het bervijs harer degelijkheid heeft geleverd,

***

Ter gelegenheid van Een Mei, zullen de arbeiders

in cle Sovjet-Unie, zooals dit de gewoonte is

sinds

de jaren van den Nationalen oorlog, het feest vieren
op hin manier, t. t. z. cloor de soeialistische wed-

ijvel bij den

arbeid.

Het, Sovjetvolk heeft het bewijs geleverd van zijn
groote bezorgdheid voor zijn Roode f-eger. Het lvas
steeds bercid zijn beste lirachten in te zetten orn
do militaire macht van het Sovjetland op te drijven. De arbeiders, kolchosboeren en intellektueelen
werken zonder rust noch r.erpoozen en zonder hun
krachten te sparen in de. ondernemingen, in de
instellingen, bij het vervoen, in de kolchozen en
sovchozen, voor de overr.r,inning, nad.at zíj moedig de
ontbelingen clie clen oorlog teweegbrengt, haclden
gedragen.

Ifet zaad kiemt opnieurv in de bevrijde aàrde van
het Sovjetland. Het is het symbool van het herboren
leven in de overs,inning en den komenden vrecle.
.Op Een . l,Iei,. zullen. millioenerr Sovjet-arbóiders
nieurve overwinningen vieren op het front van den
Arbeid, bron van overw*inning. welvaart en geluk.
Een ]Iei staat dit jaar in het dublcele teeken

cier

nal<encle overwinning en den toekomstige wereldvrecle.

Roode Leger en de legers onzer
- Ifet heldhaftige
tiappere
Amerikaansche en Engelsche \re-rbondenen
zijn doorgedrongen tot in Berlijn, hart en hersenen
van het nazigtische Duitschland. De oorlog nadert

zijn einde op het lNuropeósch oorlogsfront. I)e vijand is virtueel geslagen en biedt
praktisch geen georganiseerden tegenstahcl meer. Zijn
nederlaag zal weldra definitief bezegeld u,orden met,
rnet.snelle jDassen

de algeheele bezetting van zijn gronàgebied.
Deze overrvinning is het resultaat van den eers_
gezinden strijd van de lverkers aller landen, die door
hun arbeid, moed en zelfopoffering de voorwaarden
hebben geschapen die de verplettering van het fascisterend.
me over de heele wereld heeft mogelijk gemaakt.
Een modern leger is niet denkbaar zonder eelt Groet en hulde aan hen !
(Zie ueroolg blz. B.)
machtig georganiseerde nijverheid en ekonomie, die"
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Van wie hangt dezen onathanlrelijken at?
Het dagblad << Peuple >> heeft onlang.s drie artikeIen gepubticeerCl van M. KING ffAI.L, Iid van het
Lagerhuis en onafhankelijk socialist.
De heer King Hall werd voorgesteld als linkscire
socia;lis', dit ongetwijfeld om de domheid beter te
doen uitkomen die hij aan den dag legde bij de
beoordeeling van hetgeen hij in de U.S.S.R. had

doau

Voorbeelden

Had « Peuple » niet terzelvertijd aan zijn lezers
eenige uittreksels kunnen aanbieden van de zoogezegde linksche litEratuur in EngelanO f Er àjn
enkele bekende linkschen, die nog pacifisl vóór atIes zijn, zelfs ten prijze van ,idè"rrrans leed en
van hun eigen landgenooten. Zekere oorlogsliteratuur van dit slag, voorafga.andelijk onder di ooger
van de lezers van Peuple » gebracht, zou hebben

?

Zoo vindt hij aanstoof, tegen het feit dat, gezien
cÍe aanneming op de hoogescholen kosteloos zijnde

-(wa- niet altijd meer het geval is), men het onderhoud van de leerlirgen sr-echts betaalt

in

rlie

mate waarop zij goede uitslagen beha;len of in hun
examens lukken. Zo,a h.ij het misschien toevallig

socialistrscher gevonden hebben indien men els
hoogeschoolregime het \ryestersche stelsel van het

<<

aangetoond dat eenige socialis en, linkschen genoemd, geweigerd hebben te begrijpen dat er vóór

<< djkemanszoon je »
toepaste, waardoor echte
domooren met de grootste moei.e sLudies eindigen
die hun moeten toeraten aanspraak te maken op Je
Ieiding der Nati'e ? Mag men gelooven aan de goede
trouw van den meneer die dic s elsel voor het hoogeschcorregrme en de kunstenaar.s als bourgeors
Laxeer'[, ? Hij erkent inderdaad clat het geld door
een kunsLenaar in veei grooLer hoeveelhe.rd gewonnen dan door een measch zonder geme, moe. beregd wurden rn leeningen en claL hí1 zal betast worderr volger§ z,Jn inkomsten en bij 21gr dood op zijn
kaprtaai. 't Is te zeggelJ dat zelfs het wet beEalde
gerue, geplaats- in de gunstigsue voorwaarden om
voort te blengen, nooit zal kunnen dienen orn een
ultbuitingsmidtrel van andermans arbeid te vormen.
Er is geen enkel demokralisch land waar wij geen
beter lot hebbert geë.sch" voor de kunstenaars, evena,ls dusdanrge sociale voorwaarden dat hun arbeid
er door vergemakkehjkt wordt en materieele voorwaarden dre alle zotgerL uitschakelen.

piedere sociale omvorming, zelfs vredelievende,
moest drel g:enomen worden aan de eerste onmis_
bare daad: de vernieling van het fascisme.

M. King Ha"ll lijkt mij een revolutionnair van
dezet aard. te zijn, en he- is dan ook begrijpelijk
dat hij niet kon of niet wilde begrijpen wat er
gebeurt in de, U.S.S.R., waar er, zooals maarschalk

S alin zegt, << zoowel wat van het goede als van het
slechte is ».
Dat een Staatshoofd, dat een zoo groot aandeel
neef; genomen in den opbcuw van zijn land, zich
vermag rekenschap te geven van de onvolmaaktheid van het gemeenschappelijk gewrocht, komt
zelfs niet in de gedachte van onzen schittere:ralen
politieker leider. Deze helderziendheid vermag hij
enkel ie verklaren met het simplistische << Staiin
is de eenige in Rusland ore vrij mag spreken ». \ilij
i/ragen ons af welk hoedanigheidswoord hij zou uit.
vinden om de taal te bestempelen van degenen die
tot Stalir hebben gezegd dat er in de U.S.S.R. benevens goede dingen, ook slechte waren. \&ant, cnder voorbehoud van vergissing, S alin alléén is niet
het oog Gods of van Moskou. Ten andere. het kan
zijr dat volgens de logika, en vermits het om de

Nu hebben wij de U.S.S.R. die naar behooren deze
door den SÉat r,e spelen rol begrijp, en vervyezeu.lrjkt, wat men in andere Ianden ongetwijfeld zou
r:eschouwen ais een kenteeken van het sociallsme.
Doch daar drt in de U,S.S.R. gebeurt, heet dit niet
meer socialisme, maar wel bourgeois. Hoe wensehen wij dat het waar was voor de kunstenaars
die onder bourgeo.s-regime ieven ! Wa, hij niet ziet
uf riet wil zren, is dat, na het kapitalisme te hebben afg'eschaft en het te hebben vervangen door het
korrektrvis,isch stelsel, de Soviët-regeering geholpen door haar volk, in het steisel van net koller
ileve leven, dat georgan.seerd is zooals de techniek
van het moderne leven het vereischt, al de elementen van vrijheid en menschelijkheid, die vereeilgbaar zíjÍL met cie goede werking dezer maatschappij, heeft ingevoerd. Doch warneer dil gebeurt in
de U.S,S.R. dan is alles bij voorbaat, valsch en de
oeste inzichten worden met wantrouwen gadege-

s gaat, deze stoutheid verklikking mag ge-

heeten worden .Want M. King Hall, in tegenstelling met den gewocnsten der stervelingen, wee; zelfs
niet eens dat de zelfkri.iek in cle U.S.S.R. Op alle
graden wordt toegepast, er dat door te zeggen wat

h.ij hem heeft verteld, maarschalk S.alin hierbij
het mooiste voorbeeld heeft gestetd.

Doch aJvorens de begane dwalinge:r dieper te ontleden, herinneren wij onze lezers eraan dat ieder
reiziger die kennis maakl me; de U.S.S.R. zíctr é.én
di:rg moet herinneien : nl. dat in de U.S.S.R. het
kap,talisme niet meer bestaat.
Door kapitalisme.verstaan wij het stelsel waarbij
de produktie- en ruilmiddelen in handen zijn van
een minderheid, waar wordt gearbeid ten bate van
clegenen dle deze produktie- en ruilmiddeler bezitten en niet ien bate van de gemeenschap.
Degenen die deze allereerste waarheid uit het oog
verliezen, hebben geen klaar oordeel meer en zrj
nerner datgene voor kapita;lisme wat eigenlijk een
betere organisatie van he" leven en den arbeid is
cot grooLer welz.ijn van dé gemeenschap. WiI men
den kunstenaar aanmoedigen of heip"n? Dadelijk
beschuldigt merl er de Soviëtregccr:.ng van terug
l{lassen in het leven 'i'e roepetr:
Het is hier dat domheid in kwade trouw ontaardt. En het samenspel dezer kenteekens die zich
Dnclerscheiden van onpartijdige kritiek is aoo

aleL\e ïltamc, 9»ég,oiw,

na'uurlijk, dat de steller dezer artiketen gedurig
zicn- zelv e tegerspreekt.

gezien.

Sov.ië

1a

slagen.

Men heefl aan de kleine boeren de mogelijkheid
verschaft een kleine, persoonlijke teelt op le zett'en
en een hoekje grond uit te baten buiten dert kollektieven arbeid. Dadelijk beschuldigt men van verraad
aan het socialisme. Indien er in de kollektief-hoevtl
nergens plaats was voor het klein bezit en de vrijheid der boeren, zou men beschuldigen van verraad
aan de demokratie. Na al hetgeen noodig is voor de
bevoorrading te hebben doen leveren aan den gelrontroleerden handel, laat men de vrije ha.ndel toe,

ten einde de kettinghandel en de inflatie to ver,

mijden'
l,

(zie »eruolg blz.,.)
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Grote Figuren
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en laatste lezing
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door IOHÀ
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Ao ,§ouinr
c1e grottr revolutie en aan de gehele burgeroorlog
h"eeÈt claarna onmiddelUk door als een van de
".,
beste Sor,iëtschrijvers. fn zijn roman << Cement
(1925) laat, hij ons zien hoe de industrie in Rusland
in clesoln,atheicl neerlag, somber beeld der ontreddering dat echter stukgeslagen wordt door het h-eroies
enthusiastne van de socjalistiese opbouw. Gladkov's
monumentale roman << Energie >> is het hoek van de
I)niëprostroi, waarin tle massa leeft door llaar inilividuón, terrvijl « Nieurve Grond >> de roman van cle

iran

>>

r,pbouw op het land is.

Ook Michail Siolochov is in het Westen' gàecl

Al erand

er Korneits

j

o

ek.

Als een van de grootste figuren van het Soviëtproza

,wordt algemeen de zopas overleden Alexei Tolstoi

erkend (geboren 1883) over wie we vrii uitvoerig een
aparte leesbeurt hebben gegeven naar aanleiding van

zijn afsterven.

Zeer cont,rasterend met die van 'Iolstoi, maal daarom niet minder boeiend is de figuur van llia Ehren.
hurg. Elu'enl:urg werd 1891 geboren en bracht zijn
jeugd in een Moskoviese bierbrouwerij door. 1905 liep
hij weg en helpt tijdens de revolutie ín een arbeiderswijk barricades bourven. 1906 wordt hij van het gymnasiurn weggestuurd en 1909 gevangen gezet. Tot 1917
zwierf hij daarna bijna geheel West-Europa door.
Tijdens de grote Revolutie vocht hij in Oekraina en
in de l(rim tegen de witgardisten, herneemt zijn
zwerftochten door Rusland, houdt voordrachten over
Iiteratuur, speelt voor koerier, bibliothecaris, dieretemmer, regisseur aan een kindertheater enz. en gaaí
lveer afwisselend leven te Parijs en te Moskou.

be-

kend. Hij wercl 1905 in een stanitsa (kozakkendorp)
van ile Don geboren, waal hij op 't ogenblik nog
steeds leeft. Hij nam ijverig deel aan de burgeroorlog. Zijn roman << De stille Don » is het epos van
de Donkozakken, gesr:hilderd in hun bestaan vóór de
oorlog, tijdens de oorlog en gedurencle de r,evolutie.
Iien prachtig boek van mensen en natuur, doorruist
',ru, à" eeuwige wateren van de Don. << Nieuw land
cnder de ploeg >> is de roman ilie Sjolochov wijclde
aan de worstelingen en de triomf van de kolchoz in
het Dongebied. Sjolochov is lid cler Kommunistische Partij en een actief deelner)ler aàn het.sociale
Ieven van zijn stanitsa. 19.39 n'erd hij als rvoordkunstenaal r.lool het Plesiclurn van tle Hoogste Soviët

tler fJnic

ontlelscheiclen

Werclen toen ook onderscheiden Atexander Fadiëiëv
(geboren 1901), auteur van verscheiden rnerkwaardiqe romans over de heroiese jaren der burgeroorlog, en
\íalentin Kataiëv (geboren 1897), schrijver van het
satiristiese toneelstuk (< De quadratuur iles cirkels
rlat te Parijs, Praaq, Neu'-York en Ironden rverd opgevoercl, alsook van de heeriike, grotendeels auto>>

biografiese roman voor kleinen en groten over de
van 1905: << ITet 'witte zeil », clie het líjf-

"urólrti"
boek van cle Soviëtjeugil is geworden'

Fen roerende, heroiese figuur van menselike grootheir] is die van Nikolai Ostrovski, geboren 1904 in
Oekraina en gestorven 1936 te Moskou. Als kind
van arme o..rders moest Nikolai op twaplf jarige leef-

fn afrvachting dat lve kennis krijgen van zijn
in geen tranen >>, is tans zijn << \ial
van Parijs >> tot ons gekomen, eerr tuimelende freske ciie begint met de Staviskv-zaal< en gaat tot het
binnenvallen der Duitschers in Pnliis, een boek drt
in 19-12 tle, Stalin-prijs heeft ver'rvolven. tiit I'lhlenburg's vroegere procltrctie is ons lls lieïsie boek gebleven ziin schittelencle << Trreede Scheppingsdag
hanclelencl over 200.000 albeiders en intellectuelen
die in cle Siberiese taiga nieurve hoogovens bout,en te
Koezniëtsk, en ovel. de innerlil<e strijd in de mens,
die vool cle bijbelse lieris rrortlt gesteld : il<, of cle

.:<

Moskou gelooft

>>,

gemeensohap.

Fiodor Gladkov, geboren 1883 als eenvoudige boe
rezoon, wist, zich met veel moeite op to wor.ken tot
dorpsonderwijzer, neemt deel aan de revolutie van

1905, wordt gebannen, onír'angt Gorki's aanmoediging voor zijn eernte literairo werk. neemt weer deol

De uilla clie aan lr. OsÍrousftí door de Souiët-regeering
werd, ten geschenke gegeven en wdar hij zijn laatste
Ieoensiaren sleet,

OE SOYJET.U!TIE
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2" aldeíing en slot

tijd gaan rvetkcn; lÍ)lf) neemt hij deel a,an de burgeroorlog die ziin gezonclheid velt'oest: hij rvordt volslagen lam en blind. Maar vtrn op zijn lange lijclensbed rvil hij voort dienen en dicteert de twee vlamrnende lourans << I{oe staal gehard rvordt >> en << Kinrleren r,:rn de stonn >>, boeken over revolutie en bur-

geloorlog, zo voorbeeldig menselik dat ze een
€norme popula,riteit oogstten en hun helden spreekwoordelik zijn gervorden in de Russiese taal. Ostrov-

er de orde van Lenin vobr, en na zijn dood
bleef zijn oude moeder rvonen in de prachtige villa
tran de Zwaríe Zee, dia haar zoon ten geschenke had
giekregen van de regering om cr zijn laatste levensdagen. zorgeloos te slijten. In 1939 hadden we de
gelegenheicl aldaar, in het halftropiese Sotsji, a.ln
IrÍoeder Ostrovskaia een bez,oek van piëteit te brengen. De oude, eenvoudige, ontwikkelde vrourv ontving
ons minzaam en liet ons het huis zien dal ze t'ot
rnuseum met herinneringen aan haar zoon heeft ingericht. Toen ze op de gramofoon een plaat liet
clraaien waarop de stem van haar Kolia is bewaard,
rveencle ze stilletjes, maar daarna hervatte ze zich
ferm en las me een ontroerend gedicht voor dat zij,
arme boerin, op haar jongen
heeft gemaakt.
sl<i ontr.ing

Heel lief in de Soviëtletteren is me oók de figuur van
de r.eel te vroeg gestorven

Alexander Niëviërov

(1886-

1923), een boerenzoon die in
rle burgeloorlog heeft meegevochten en a1s spoorrvegarbeider tijdens zijn nachtelike
rusturen de onvergetelik droe-

llia Ehrenburg.

ve maar heei'like roman
« Tasjkent -§tad van het
graan >> of
IÍet land van
<<

heeft geschreven, het
verhaal van cle tleinreis van kleine liisjka, die vool
belofte

>>

zijn hongerend gezin. naar de verre sprookjesstad
'l'asjkent een' zakje graankorrels gaat haien.
lsaac Babel, geboren 1894 uit een. geslacht van
rabbi's, een reporter, nam als roodgardist deel aan
de burgeroorlog eu heeft daarover uitstekend werk

geschreven. Zo deden ook Vsiëvolod lvanovr geboren
1895, en Larissa Reissner, die als man verkleed aan

het front vocht. Van die nobcl-intelligente

vrouwe-

figuur, helaas ons te vroeg ontvallen (1895-1926) deze
Goethiaanse zin : « Hij rveet niets van het leven die
niet éón nacht in lompen en vol luizen op een vrile
grond heeft gel4en en daar niet gedacht heeft da,t
cle rverekl heerlik, oneindig heerlik is ».
Leonid Leonov, geboren 1899, nam insgelijks dienst

in het Rode Leger, en schreef veel novellen en enkeie
romans. Bij hem is er. een zekere verlya,ntschap met

Dostoiëvski. Zijn rverk wordt heftig besproken maar
als zeer belangrijk erkend.
Nikolai Ogniov is cle leulie schepper van de scholier en latere student. « Kostia Riabtsev » èie ons heel
wat interegsants heeft verteld over de eerste, zoekende jaren -a.n do Soviëtpedagogiek.

.

Konstantin Fiëdin.

I

Lidia Seifoelina, geboren 1889, dochter van

een

naar het boek

van

'l.'alaar, die eerst toneelspeelster en later onderwijzeres is geweest, schreef een belangrijk boek over de
helopvoeding van de verwaarloosde en misdadige kinderen, de zgz. bezprizorny, ons vooral bekend door de

film

<i

De weg in heí

leven >>

tie edele pedagoog en leider van zulk een kinderkolonie Makarenko (1888-1939), een leerling van Gorki.
Een andere intressante Soviëtvro.uw is Marietta
Sjaginian, geboren 1888 uit Armeense ouders, en die
haar schrijversloopbaan reeds lang vóór de revolutie
u.as begonnen, als symboliste. Na haar detectivel'oman << Miss l\Iend >> geschreven onder pseudoniem
Jim Dollar en door de Sovitits op een millioen exemplaren uitgegeven, maakte ze zícln van dat vrij oncommunistiese verleden helemaal los sinds haar mach-

trge opbourvroman << De hydrocentrale ».
De geriiale satiricus-humorist der Soviëts is Michail Zositsienkor geboren 1895, en ook weer een
leerling van Gorki. Als student werd hij oorlogsvrijuiiiiger, kreeg een gasvergiftiging, wat hem niet
belette 1918 dienst te nemen in het Rode Leger. Zijn
bundel hnrnoresken << Zo lachl Rusland » doet aardig
aan een nieurve Tsjechov denken.
Àndere humoristen met een ten slotte heel ernstige
cndergrond zijn de sportieÍe trveelingschrijvers llÍ en
Petrov, de vaders van de aartscombinarteur en
-schelm Ostap Bender uit << Een millioen in SoviëtRusland >> en <( Twaalf stoelen ». Een omstreden figuur is die vàn cle Duits-Joods-Tataarse Rus

Boris Pilniak, geboren 1894, de schrijver van

<<

De

\-olga stort zich in de Iiaspiese Zee ». Pilniak
beschrijft de strijd van het gezonde en sterke
+"egen het zwakke en vorfijnde, maar de critiek verwiit hem dat, zijn uitbeelding van het eerste niet zo
stcrk is als van het tweede.
(Zie oeruolg blz,8.)
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DE VREDESKONFER,DNTID VAN PARI.IS

EN DE CUEZONI,IJN
.Wilson,

Op B Januari 191g had president

Vereenigde Staten, zijn beroemde
kondigd.

ta

van

(zenÍlitg Barthélémy en zending Noulens),

de

puniàn'arge_

Punt 13 hed betrekking op polen en luidde als
volgt :
.
.
onafàankelijken ,poolschen Staat zou moe.
.ten« Een
gevormd worden, behelzende de grondgebieden
Dewoond cloor een onbetwistbaar pootsché bevolking; men zou hem een vrijen toegang toi du ,"u
moeten verzekeren; zijn politieke-

onafhankelijkheid en

in Ëkonomische
zijn territoriale ongeschor

denheid zouden moeten gewaarborgd wordln door

internationale verbintenissen.

>>

tekst legde dus de nadnrk op het feit dat
- Deze.
grondgebieden moesten bewoond- zijn door een
deze
onbetwistbaar poolsche bevolking 1iídisputably
Polish populations).

De Vredeskonferen-tie- van parijs, die weÍd ged-

pend op 18 Januari 1919, nam dan- ook deze steilÍing
aJs basis voor de oplossing van de poolsche kwes_
tre, waarvan de moerlijkheden hoofdzakelijk betrekki:rg hadden op de eostelijke grenzen.
Op deze konferenlie werd eén Speciale Commis_
. sie voor Poolsche Zaken gevormd, onder leiding van
den tr'ranschen Ambassadeur te Berlijn. Deze Com_
missie was gebaseerd op de besluiten van de delegaties der voornaamste geallieerde Machten, n.l.

Groot-Brittannië, Frankrijk, de Vereenigde Staten
.zan Ame{ika, Italië en Japan, die het
var essen_
tieel belang aanzag.en om in het g.rondg.ebied van
Pole:r, enkel de ethnografische poolscheltreken op

te

nemen.

Op basis van boveng:emelde besluiten ,v/erden d.e
Oostersche g'renzen van polen vastgelegd, die ten_
slotte werden aanvaard door de GeàIte-erde Mach_

ten ra het afsiuiten van het Vredesverdrag van
Versailles, en weroen gepubliceerd in de « Vèrkla_
ring van den Oppersten Raad van de Geallieerde
Machten, betreffende de tijdelijke Oostelijke grenzen_ van Polen >>, in datum van g December tglg,
onder handteekening van clen vaorzltter van den
Oppersten Raad, G. Clemenceau.
H. W. V. Temperley, in zijn werk over de Kox_
fereatje van Parijs, beschrijft het betwiste grondgebied

als volgt:

«

Oosteiijk Galicië ís...

een

Roetheerxehe zee, met een groot aantal poolsche
eilanden, die zich op een zonderling orrregelmatige

wijze boven den

.

niër i5

<<

zeespiegel

>>

verhèffen. » Roethe_
voor de Oekrain-

de Oostenrijksche benam,ing

sche bevolking van Gaticië.
De Polen echter beschouwden deze grondg.ebie-

den als wezenlijk en integraal tteel uitmakend va:l
Poien. Zij hechtten er het grootste belang aan een
gemeenschappelijk Poolsch-Roemeensche grens te
bezitten tegen Sovjet-Rusland.
De afgevaardigde:l van de Konferentie waren het
allen Idermee eens, behalve de Britsche.
Onderwijl de Konferentie deze zaak trachte op te

loss,en, achtten de Polen cle gerlegenheid gellomen
oi-n een beslissing in hun voordeel te doei vatlen
'door een feitelijken toesiand te scheppen. Zij ruk_

ten ein_
oe een wapenstilstand tot stand te brengen.
De
Poien braken echter hun woord, rukten ,&d."
overschreden op .16 Mei 1919 dén Dnjestr. Dre Op_
"r,
perste Raad der VredeskonJerertie tà pariis, pro_
testeerde krachtig tegen pilsoedski, die trierïp met

een misprijzend lakonisme antwoordde. Tenilotte,
onder den invloed van paderewski, nemen de geall_i^e91den het op voor polen en laten dit op 28 Juri
1919 toe heel Galicië te bezetten, onder vàorbehoud
dat het statuut ervan later zou vastgesteld worden.
Onmiddellijk overnzeldigen de legioenen van pil_
soedski, samien met de uit E rankrijk aangekome:r
flegioenen van g.eneraal Haller, de Oàkmïn;he aarde. Op 16 Juli 1919 is Gaticië bezet. De polen ston_
den tot aan de rivier de Zbrucz teneinde << de vredelievende Galicische bevolking te beschermen teg.en
de bolsjevi.stische benden >>, aldus de verklaring àer
geallieerden, onderteekend cloor 'Wi1son, I_Ioyd Geor-

ge, Clemenceau en Orlando.
Eens Oostelijk Galicië bezet door de polen, stelden de Engelschen voor een Hoogen Commissaris
te benoemen voor dit gebied. Dit werd echter ver_
worpen. De Raad zette zicll. daarop aan het werk
om een stelsel van autonomie uit te werken voor
de GaJicische bevolking, die daardoor het recht zou
gekregen hebben over haar lot te beschikken door
een volksstemming die birnen de 25 Jaar zou moeten ingericht worden. Dit ontwerp werd echter, ge_
zien }:et verzet varr Polen, op initiatief van Erank

rijk

verworpen.

De Konferentie van Parijs, die door het Verdrag
van Versailles, met de oplossing van het poolsché
Vraagstuk was belast, vond slechts op het einde
van 1919 een oplossing.
De reeds genoemde Temperley schreef hierover:
<< ..,Deze greflzen sloten uit polen, het ten NoordOosten gelegen gedeelte van het Gouvernem€mt
Suwalki, dat, alhoewel vroeg.er deel uitmakend vaï
Kongres-Poden, door Lithauers is bewoond. Aan den
anderen kant, sloten zij evenwel het Gouvernement
Grodno in, dat nochtans ook buiten Kongres-polen
Iag. Ten Zuiden van Brest-Litovsk, liep de grens
samen met de vroeg'ere grens van Kongres_polen,
waarbij geheel het gbuvernement Cholm bij polen
werd gehecht, en da1 in meerderheid door, Roethe-

uit oogpunt van taal en godsdienst, verwant zijn met ue Roethenen van Oostelijk Galicië, doch wier nationaal bewustzijn minder
uitgesproken is.
<< De Britsche afvaardig'ing wou weliswaar ook de
twee distrikten (powiats), ten zuiden van dit gouvernement uit Polen sluiten, gezíen zij overwegend
bewoond waren door een buitengewoon dichte
meerderheid Boethenen, die dezelfde rechten van
vrije zeJfbeschikking moesten bezitten als de inwoners van hetzelfde I'as uit Oostelijk GaJicië. Dezo
lijn weÍd a,a,ngenomen door den Oppersten Baad op
I I)ecember 1919, on met ha.ar voortzetting in Oostelijk Galicië, werd zij later gekend onder den naa,m
van Curzon.Iijn.» (naar der toenmaligen Engelschen
minister van Buiteniandsche ZakexlJ
nen was bewoonC, die

(Veruolgt.)

§uksesvolle nationale vergadering van de B.S.V.
gehouden.

VAN DEN BERGHE L.
B. S. V. LEUVEN
Op Woensdag 2 Mei 1045, wordt te 20 uur
zogr stipt, een alge!'treene vergadering gehouden in''het tokaal «Café Lyrique», Grooto
Markt, te Leuven,

ln ons volgend nummer zullen
oon ver§lag laten verschijnon.

dering ultgenoodigd,

ten Ocstelijk Galic,.ë binnen, dat toen onder de
piak lag van Pe'"lioera's benden. De gealliieerden
trachtten verscheidene malen tusscilen te komen
Op Zondag 22 April

j.l.

werd te Brusse!

wij

een

hierover

Allo.belangstellenden worden op deze v€fga-

van wie hangt dezen ondfhanl«elijkem eÍ I
(Veroolg uan blz. S.)

Schande, rroept onzen afgeïaardigde: Ons oud
Engeland is veel socialistischer, bij ons moet de
boer alles leveren. Waarlijk, mooie zaak ! Waarom
zou hij nie; alles leveren ook, eerst en vooral daar
dit << alles >> niet voldoet en dat er al hetgeen ont_
breekt voor de bevoorrading nog moet aangevoerd
wcrden over zee, t^tt ten kos.e van hoeveel menschenlevers en schepen; Engeland heeft op het ge.
bied van Iandbouw een bewonderenswaardige en
pracirtig geleide inspaaning geleverd. Doch zóo M.

King Hall §oed de Soviët--ardrijkskunde kende, indien hij uit het venster van zijn vliegtuig of wagon

!\'aj meer dan een verstrooiden blik had geworpen,
dan zou hij begrepen hebben dat.het vraagstuk zich
heèlemaa.l anders stelt.

Wanneer men alle arbeid op dezetfde wijze betaalde, zou men schande roepen. Nu dat de U.S.S.R.
het o.iep-menschelijke en psychologische element
van het onderscheid in arbeid en in belooning, heefi
rngevoerd, en dit zonder dat deze belooning een
zoodanige ophooping kan toelaten die van aard is

een nieuwe kapitalist

te

vormen, schreeuwt men

van bourgeois-geest en men beschuldigi haar ervan opnieuw klassen. te willen vormen, uit volgens
de wetenschappelijke béteekening van dezen term.
M. I{ing Hall, in zijn valsch besluit betreffende
de heroprrchting der klassen, moet noodzakelijker-

wijze ui komen op onjuiste gevolgtrekkingen in-

zake heL bestaan van partijen.
Goedschiks of kwaadschiks, onze reiziger zal wel
moeten aannemen dat de partijen slechts dan reden
van bestaan hebben in de mate waarop zij de tegerges elde belangen vertegenwoordigen van de hen
aanklevende klassen. Een land zonder klassetegerstellingen heeft geen verschillende partijen noodig,

zelfs indien hun verdwijning schaadt aan het scllilderachtige van de afwisselende twisten in het poliiieke leven. De Kommunistische Partij rs de eenige
en zij leidt in felte het land. Doch er lid van worden is zeer moeilijk, de keuze is zeer streng en zij
komt in waarheid neer op het uitzoeken eener elite.
De partijloozen spelen niet. emin hun eigen ro1,
Zij leven het nationale leven, genieten de voordee,
len van het regime, bezetten de beste plaatsen ln
de we enschappelijke lvereld, in de nijverheid, in de
schoien. Het zijn burgers net als de anderen, met
het recht te kiezen'of verkozen te worden, en de
verhouding' der « partijloozen » in al de Soviëts en
in den Oppersten Sovië., is waarlijk niet te ver-

smaden.

,

De manier waarop de kommunisten zich tijdens
dezen oorlog hebben gedragen, door de verantwoordelijkheden en de zwaarste risiko's op zich te
nemen, heeft van hen de waarlijk nationale partij
gemaakt. In . egenstelling met het regime van den
bezetter, heeft het zich een werkelijken toevloed
verzekert van de volksmassa.
Spijtig genoeg
voor het Member of Parliament,- maar wij storten

geen en}<ele ,raan voor het trotzkisme, de vernieler
die wanorde vooibereidde daar waar samenhang en

eenheid tegen hel fascisme noodig was, dat de
geesten in zooverre rtepft ontbonden dat 't in vollen
ocriog erin gelukl is een aktie :e ontwikkelen zooals
deze van de << Poum » in Spanjs en de organisatie
der stakinger iri Engeland. De mannen die denken
zooals M. ICng Hail, hellen gewoonlijk over naar
deze sciljnrevolutie. Zij vinden er een genoegen rn
aan haarklieverij te doen, en de menschel af te
keeren van de mogelijke aktíe. Zij beschuldigen de
U.S.S.R. biJ de aridere mogendheden als zijnde
schuldig voor het organiseeren.van de internationale revolutie, en beschuldigen haar verder nog

zij ieder volk de vrije ontwikkelinq van
zijn evolutie en zelf zijn geÀchiedenis
wil"laten
wanneer
maken.

Zeker,
_de Soviët-Unie is, gelukkiglijk voor ons,
een macht van eersten rang gewoidèn. Zij heeft
s eeds met haar leiders gedacht dat een Sïcialis_
lischen Staat sterk moest zijn, en.met reden heeft

men nooit de werkelijkheid verlaten om hersenschimmen na te jagen. Wal zouden wij verricht

hebben zoo de U.S.S.R. het bewustziSn vai de nood_
zakelijkheid harer kracht, en groothèid niet had ge-

Dan -ouden wij op het huidig oogenblik n-og
zuchten onder het naàjulx, hetgeea oís. evenmin
genoegen zou doen als M. King HaJl.
Ten andere, de U.S.S.R. heefi den moed gehad
.
zicl:- te ontlasten van ai deze troebelv/atervissihers,
evenafs zij de intelligentie en den moed }eeft gehad
zich te onldoen van haar vijfcle kolonne, nog vooraleer deze den tijd kreeg verraad te pteg;r Wij,
helaas ! en hel land van M. Kirlg Haf zo"owet als
het.-onze, zíjn nog verpest door het gif waarvan
ar.ikels_al5 de zijne, de schadelijkheid én hevigheicl
iog_verhoogen. Aan de jeugd te doen gelooven dat
de diepe omvorming waarover zij gedioomd heeft,
kan opgevat lvorden in de anaróhie, zonder diepe

had_?.

verbondenheid met het land dat moet .omgevormd
worden, is de uitoefening van een socrt korrup,ie
die even erg is als alle andere omkooperij.
Doch de snoooneld gaat nog wat verder wanneer
1\{. tirng HaII insinueert dat de Russische oorlogsinspann,ng in feite grootendeels neerkoml 6p.6s

Enge,sche hulp. Nooit heef. de U.S.S.R. geloochend
ÍrlnBe.tsche,

eil vooral Amerikaansche hulflte hebben
orLvangen. HeL is waar dat zíj vat tijd tot tijd
heeft doen oppmerken da; het mÍnder wàs dan men
we-l graag toegar. Aidus rvas de tijdens het eerste
jaar geleverde hoeveelheicl tanks juist voldoende
voor één enkelen veldsiag. Jammer dat onze groote

onderzoeker halfweg reeds rechtsomheer maak_

. e ejl dat hij niet ireeft gevr,aagd
hoeveel Engel_
schen en Amerikanen eï waren onder de 6 miljóen
op de slagvelqen g.evalten Russen ! Wie weet zou
hij dan niet ontdekt hebben clat de Russen not zoo

niet waren !
Doch genoeg met de polemiek. Op het oogenblik

t{.rrssrsch

waarop wij deze regels schrijven, is hel Roode
Leger reeds te Bertijn en he, is zijn vaandel dat
he- eerst zal wapperen op den Reichstag of de pui.
nen die ervan overblijven, zelfs als M. King Hall
het niet eerx bemerkt. A1s besiuit zulle:r wij thans
niet langer uitweiden over dit geschrijf, wànt net
zou er enkel toe ieiden om nog meer hindernissen
op te stapeien langsheen den weg naar de eenheid,
zoo het. er al geen oprichtte langsheen den weg
uaar den vrede.
Oin de ooB'ei1 af te leiden van a"I de menschen <lie
gericht zijn op de eenige plaars rvaarop hun hoop
is g'ekonkre.iseerd, doet mer ze twijfelen aan den

vredeswil van de U.S.S.R.
Men laat reeds hocren dat zij enkel de kollektieve
r.eilighe-d en de internationale samenwerking toelaal in die mate rvaarin zij voordeelig is aan de
Soviët-Unie, dat zíj mach ig zal blijven en zíc}l z,al
aanpassen aan iedei ander regiem dan dit der kolIel<iieve veiligheid, indien dit niet tot stand komt.
Wij willen het wel hopen. De U.R.R.S. heeft reeds
vóór den oorlog getoond in hoeverue ztj gehecht
was aan de kollektieve veiligheid die zij getracht
heeft mel alle middelen te redden. Doch. dat zij

niet he, slachtoffer was of wilde zijn vair

degenen

,die, zcnder het reginte van de koilektieve veiiigheid
ite willen toepassen, den oorlog op hen zageh afko-

men zonder

et

zíc}n

op voor te bereiden, en he.!

nazlsme de vrlje hend lleten om Europo. en d+
wereld te verltesten.
lryij hopen dat morgen de Soviët-Unie even sterk
?,^l zijit als gisteren, ten einde ons te beschermen
tegen- iederen terugkeer van het « fascistische
beest ».

De kollektieve veiligheicl zal enkel mogelijk zijn
door de innige en hartelijke verslandhouding tusschen de groote machten. Denkt M. King HalI wer-

-toenadering tusschen de machten te dienen door reportageJ in dezen geest geschreven ?
Da,t hij ziètr in acht nerne. Zor.der een << fascistisch beeit » te zijn, kan men nochtans het fascisme
en de reaktie diepen. lilij willen graag geloolen dat
hii zooiets niet íril. In dit geval zou hij be"er doen
een
*irde" oppervlakkig en met minder vooroordeel
oordeel tè-vèllen. Hèt noode Leger heeft ons gered,
wij zijn even vast overiuigd dat het- bekwaam i§
ae'vrijneiO te brengen aan de verdrukte volkeren'
De U.S.S.R.. zal hun ook den vtede brengen.

kelijk

'/

DE sov,lEl'uNlE

8

de

"r#.í{l-

volod Yleiniöveki, goboron 190O, rnot «Dc @im*tÉcrr

tragedic », een rtuk. uit, do burgcmorlog, Vladimh
Kirsjon, geb. 1902, met « De wonderbare legering »,

en vooral de grootmeester Vladimir Niëmirovitei'
Dantsienko, geb. 1895 in de Kaukasus, oud-student
van

de.

universiteit te Moskou, dramaturg, novelliÀt,

lomancier, een van cle stichters en leiders van de mèt
de beroemde regisseur Stanislavski 1898 opgerichte en
tans meer dan ooit bloeiende Mchat of Academiese
Kuiestschouwburg te Moskou. Niëmirovitsj-Dantsj enko heeft met zijn Mchat het socialistiese realisme op

dc pianken gebracht

in de Soviët-Unie. IIij is ook

da stichter en de directeur van de naar hem genoemde muziekschouwburg. De grote Soviëtdramaturg van

EEN MEI 1945

(Veruolg oan blz.2.)
en la4gdurigen-oorlog, hebben
bloetligen
dezen
In,
-cle ergste offers gebracht en, heeft
a"
"rii" "Atereh
klasse een geweldigen tol tetaald door
àà ,"ULia"",i"
van het
r,r* àÍ""a" en ontberingÀ. Nu de krachten
en de
zijn,
gebroken
e"n,
nummei
vijand
ir*i*"r",

volkeren als oveiwinnaars het strijdperk' verlaten, gaat vanzelfsprekend hun grootste

a"í"Èrti""Ëe
^bÀzorgdheiil

oíu,, d" tot standkoming van een duur-'

,À*"i *"""tavreile, waarvóor thans eensgezind geii"..J
-"'De- *o.at op de Konferentie van Sdn Francisco'
demokraiische volkeren van de heele wereld
beschikken voortaan over hun lot en zij zullen er
àà fr""a aan houden dat het fascisme, waar darr ook,
,,àoit -"". het hoofd opsteekt om zijn velnielende
en ontbindende werking ten uitvoer te brengen'
De sróotste waarborg hiervoor is de uiteindelijke
tot sta"nd gekomen vriendschap en verbondenhe-id van
àe groote"Ànglo-Amerikaànsche naties met de vol-

Nikolai Ostroo.skí met zíin
Oekrania
<<

is

Alexander Korneitsioekr de airteur van

Bogilan Chmielnicki

scheiden

in

moeder.

»

; hij wertl

eveneens onder-

1939.

keren
--Uit der Sovjet-Unie.
d"r" vàrstandhouding en samenwerking zal
een nieuwe en. rechtvaardi*ï#ï,*f;ï;ï""".

.

Terzelfclertijcl als clit nummer en ter gelegenheid
van Een Mei' geven wij eene brochuur uit over
Arbeid en de Va[bonden in de Soviet-Unie, tegen den
oriis
van 5 frank.
^ trii oo"*r"hten uwe bestellin9en..

ki en Ziarov, die we in 1939 nog gelegenheid hadden
te Moskou te ontmoeten, de fijne kinderdichter Mars'

REDÀKTIE.

0 a,§,au,ízÍl-itorwiua
(Verttolg qan blz. 5.)
Een naam ilie hier niet mag ontbrèken is die van
Konstantan Fiëdin, wiens roman « De ontvoering van
Europa » gedeeltelik in llolland speelt en- een schitte.enà b"efd ophangt van'Amsterdam. Fiödin werd
1892 uit een boieregÀIacht geboren, studeercle aan de
Moskovieso Handelshogeschool, trad in Duitsland op
als acteur en zanger, trad 1918 in cle Kommunistise
Ë""tii fr"t Rocle: LLger. Ook bij hem is er u'el enige
""
met Dostoiëvski te bespeurel.
veru'antschap

'Ten

slottó vermelden we nog PanÍiërov (geboren
1896) wiens roman « Broesski >>' een ontzaqlik suci*d in Rusland en zijn auteur over de 3'@0
"",
recensies bezorgile. Ilet boek is een praelrtig document over inzet en groei van het coilectieve boere!Èedrijf. AIs toneelschriivers. noemen we nog op Vsië'

Begonnen met de pbëzig willen we deze onze laatsto
crruseiie ook met poëzie besluiten. De belangrijkste
Soviëtdichters van tegenwoorclig zijn de ex-bezprizorny en tans inachinist te llagnitogorsk Alexander
Avdiëiënko* die over zijn boeiend .i..ven ook de roman
<r Ik bemin ». heeft geschreven; Alexander Bezymiëns'

iak en de sympathieke kinderdichteres Barto; Nikolai

Tichonov, de dichter van << De glans' der Soviët-wo'
reld straalt >>; de eveneens geridclerden Tvardovski
ep Michalkqv; de fijne, huiselike Sergei Smirnov.
'W--'el een speciale vermelding verdient cle liederaar
Lebediëvr wiens naam het volk voor altijd heeft

.saamgesmolten met zijn pseudoniem K_oeínatsir d. i.
'het
rode katoen van de eenvoudige kleren uit de

tiltil der revolutie. Lebediëv-Koematsj, zoon van

een

schoenmaker, is tans ook een vooraanstaantl politicus.

Hij

maakte honderclen en honderd'en zeer populaire
liederen, vaak ook voor de film, en meestendeels getconzet door Doeàaiiivski. Zeer bekend is zijn geestdriftige hymne « Moskva-Maiskaia »:
l\f o skou-in -de-lente.

Moskou-van-de-Iente,

lloskou waar de lente niet meer kan scheiden,
Moskou van de Eerste Mei !.'.
J. DAISNE.
Ultgever: C. LEÍEL![D,
veraDtwooraeflJlrc
'
Là, Regentlaan, Brussel.
Drukkerli WELLENS-PÀY, Ruysbroeckstraat, 35, Brusscl,

