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vier jaren strijd
De balans vanheeft
een eereschuld
De menschheid
tegenover de Sovjetvolkeren

Bijna vier volle jaren heeft het Roode Leger onstrijd geleverd tege:1 den fascistischen

verpoosd

overweldiger. Uit deze historische worsteling op Ieven en dood, waarvan het lot der menschheid afhing, is het Roode Leger als onbetwistbare overwinnaar te voorschijn getreden. Het heeft het onomstootbaar bewijs geteverd het machtigste vastelandleger te zijn van de heele wereld' Niet ailleen
heeft het de:r fascistischen overlveldiger over zijn
geschonden landsgrenzen terug'geworpen, maar, getrouw aan de richtlijnen van zijn geniale scheppers:
Lenin en Stalin, heeft het den overweldiger in zijn
eigen land verslagen en de onderjukte volkeren vrijheid en onafhankelijkheid gebracht.
Al de oude en befaamde Europeesche legers van
de Westersche mogendheden werden verpletterd
door den Hitleriaanschen blitzkrieg, alleen het jon'
ge Roode Leger heeft schitterend stand gehouden
en de zoogezegd onoverwinnelijke Wehrmacht in de
pak gehakt.

DE GLUIPDBIGE AANVAL DER IIITLERIAIIEN
EN DE NEDER,LAAG VOOR MOSKOU
De dag toen de Sovjet-Unie verraderlijk e:r on-

de bedoeling de stad in te sluiten. In het Centrum
rukten de Duitschers 600 km. diep in Sovjet grondgebied door, in de richting van Moskou. In het Zuiden overrompelden zij de Oekraine en veroverden
Kiev op 21 September, na een heldhaftige verdedidind

Het eerstè doelpunt was bereikt. De twee anderen zouden het nooit worden. De reaktie was ing'etreden, de Sovjets hadden zich herpakt. fn zijn rede van 3 Juli 1941 had Stalin het volk opg'eroepen
tot een onverbiddeLjken en totalen oorlog.
De partisanen deden overal hun verschijning en
verlamden de verbindingsweg:en der Wehrmacht.
Op 9 Oktober op€rlen de Sovjets hun tegenoffensief vóór Moskou, nadat de Duitschers hun tweede
offensief voor de verovering der stad hadden ingegezet. Op sommige plaatsen worden de nazis tot
400 km. achteruitgeworpen.

Terzelvertijd wordt in het Noordelijk front Tichheroverd, er in het Zuiden

vin (bij Leningrad)
Rostov.

De eerste fase van den blitzkrieg is mi.slukt:
Moskou is: ontzet en Leningrad houdt stand.

verwachts werd aangevallen, IigL nog versch in
ieders geheugen. Meer dan 200 divisies (meer dan
twee miljoen man) overrompelden de Sovjet-Unie

TIET T\ilIIEDE DUITSCIIE ZOMEROFT'DNSIEF'

uras gekoncentreed op drie voorname doelpunten:
Leningrad, Moskou en Kiev. Met \Mestersche maat
gemeten, hoopte he1 Duitsche opperbevel dat eens
deze doelen bereikt, allen georganiseerden tegen'
stand der Sovjets zou ophouden. Het \Mas er vast
van overtuigd dat het Roode Leger onder de slagerl van den blitzkrieg zou ineenstorten'
A-l het voordeel was trouwens aan den kant der
nazis. Twee jaar lang, zonder ernstigen tegens:and
te ontmoeten, hadden ze zege op zege behaald. De
nazis trokken ten strijde in een zeg:eroes en met

de reorganisatie van het achterland, de nijverheid,
den landhouw en de verbindingswegen. Een reusach-

over een front van 3.000 km. breeclte' De aanval

een goede moraal, overtuigd van hun onoverwinne-

tijkh;id. Tijdens deze twee jaren oorlog had
'Wehrmacht

de

een geweldige ondervinding opgedaan,

bij den nieuwen aanval ten nutte maakte. Eón ander element in het voordeel der nazis,'
was de verrassing, het onverwachte van den aan'
val, Hitler had hier nogmaals zijn klassieke taktiek
die zíj lz:cin

beproefd: eerst verdragen sluiten met zijn. toekom'
stÈ shchtoffer, het plechtig verzekeren zijn grordgeÈied nieL te schenden, om het des te weerloozer
ïe maken en g:emakkeliiker te overrompelen in zijn
naïf vertrouwen.
De nazis hadden de zomer gekozen voor het ont'
keten van hun offensief. Zij rekenden op den rijken
buit van onmetelijke korenvelden, en hoopten tegen
den herfst de beslissing te hebben afgedwongen,
want de \Mehrmacht was in het geheel niet ui'gerust voor een winterkampagne. Er was dus haast

DN

STALINGR,AD

Terwijl zij met de eene hand vocht, moest de
S. U. zich met de andere hand onledig houden met

tige taak, waarbij het Sovjetregime zijn deugdelijkheid heeft bewezen. Om zich hiervar een g'edacht te vormen, volstaal het er op te wijzen dat,
terwijl de gevecht,en voor r.-oskou en Leningrad in
vollen gang lvaren, 1.200.000 wagons met materiaal werden verzonden naar nleuwe nijverheidscentra in den Oera,l en Siberië,
Het tweede frcnt dat in 1942 beloofd was, en dat
de druk op de Sovjets zou verlichten, bleef uit.

240 divisies, waaronder 179 Duits,che en 61 zijner
satellieten, hamerden op het Roods Leger los.
Overal begonnen de Duitschers massa-deportaties te te passen, ten einde de noodige a,rmen voor

hun kwijnende industrie te vinden.
Ë...+

Daar de nazis het nuttelooze van hun pogingen
inzagen om Moskcu door een frontaanval in te nemen, namen zij ztct. voor het langs èen anderen
weg te beproeven.

Hun plan was éen driedubbelen slag te slaan door
1o de verovering van de Kaurasus met zijn rijke
petroleumbronnen; 20 door ,t,e .stooten over Tans-

kaukasië naar Klein-Azíé en eenerzijds de verbinding met de Japanners te verwezenlijken in Indië,
en anderzijds met Rommel in Egypte; 3o Moskou
in te nemen docr een omtrekkende be\il'eging uit te
voeren langs de Volga.

Ten ende deze offensieve beweging zooveel mogelijk
te vertrage:r en te verijdelen, ontketende het
de
Sovjet-Unie
in
ook
Hitler
Roode Leger een tegenoffensief in de richting van
zijn klassieke vèrdeelerspolitiek te kunnen toepas- 'Charkov,
dat, aihoewel beperkt in zijn omvang',
.r, te zijnen bat'e uit te buiten' Hij was er vast
invloed bleek te zijn bij de latere
beslipsenden
van
de
van
"à
nationaliteiten
talrijke
de
van overtuigd
met
den heroÏschen weerstand van
sa.men
operaties,
harnas
het
in
elkaar
mu.ltinationale U.S.S.R. tegen
Kertsj.
het
schiereiland
èn
Sèvastopol
passies
tegente kunnen jagen dgor tle nationa"le
De Duitschers die reeds onmachtig bleken om
zweepen'
te
op
en
te
steller
elkaar
over
Duit- hun offensieve krijgsveruichtingen over he6 heele
fn A" eerste dertig dagen vorderden deFinnen
front te herhalen zooa.ls in 1941, hoopten de beslisDe
Leningrad'
van
schers tot op 150 km'
sing te behalen dooreen geweldigq troepenmacht
met
steunden hen, en rukten op in het Noorden,

bij.
'Tenslotte hoopte

oE sov,lET'UNIE
te koncentreeren op een beperkte plaats, nl. op het
Zuiderfront, en toe te slaan volgens bovenvermeld
plan.

Gezien het tegenoffensief van het RoDde Leger
echter, liep hun offensief eerst, tegen einde Juni
7942 van stapetr,

Einde Augustus hadden zij reeds 1,5 milioen kmz
Sovjetgrondgebied bezet. Dé zege was schijribaar
in het zicht toen zij op 16 September Stalingrad
bereikten, alhoewel zij toen reeds veel ten achter
waren op hun uurrooster. Dokumenten op Duits'che
soldaten gevonden, brachten aan het licht dat zij
erop rekenden op 10 JuIi Borisoglesk te bereiker,
Stalingrad. op 25 Jdi, Saratov op 10 Oogst, en
Moskou) op 15 Oogst'
Koeibisjev (in den ,g

*"?t
Het is te Stalingrad, dat de bloem der Duitsche
jeugd haar graf heeft gevonden. Daar heeft het
Sovjetvolk het summum van zijn moed, uithoudingsvermogen en opofferingsgezindheid tot uiting
gebracht.
Op 30 September 1942 verklaarde

Hitler: « Stalingrad zullen we innemen, de stad is bijna in onze
handen, en wat we een'§ hebben genomen, zullen
we ook behouden
Op dit oogenblik stelden de feiten Hitler §chiinbaar in het gelijk. Ei bleef den Sovjets nog'amper
een smalle strook gronds van ongeveer 40 m' leng>>.

te, Iangsheen de Volga. A,lIe pogingen van de Duit-

schers om

dit stukie Stalingrad te

veroveren,

schampten echter af op de taaie weerstand van de
Roode troepen. Het dynamisme der nazis verslapte.
Zij hadden meer gevergd van hun krachten dan zij
konden.

Het was daarop dat het Sovjet-Opperbevel gewacht had, In het, g:rootste geheim had het een
machtig leger verzameld en opgesteld achter de

Volga en op de flanken der Duitsche legers.
Op 19 November gaan de troepen van het zuidlMes1elijk front van den Don en StalingÍad, tot het
offensief over in Zuid--Westelijke en Noord-lMest'
telijke richting'. De Duitsche flanktrcepen worden
verpletterd en de hoofdmassa ingesloten.
Van 16 tot 30 December on'tketenen zij het offensief op de Midden-Don en beletten dat de ingesloten Duitschers hulP bereikte.
t'erzelvertijd werd op 12 December, ten Zuiden
van SLalingrad, een offensief ontketend, waarbii de
Duitsche lroepen ten Noorden van Kotelnikovo
werden verpletterd en de ingeslotenen verhinderde
iangs deze kant hulP te r:ntvangen,
É gazemenlijke operaties worden bekroond met
de kapitutatie der ing:e'slotenen'op 2 Eebruari 1943,
waarbii de Wehrmacht haàr.-eerste klinkende ne'
d'erlaa§ opliep. Van de 330.000 ingesloten Duitschers, (dó effektieven van 22 divisies) overleefden
er amper 91.000 dezen harden strijd, de anderen
sneuveiden. Onder de gevangenen bevond zich een
maarschalk, 23 generalen en 2.500 officieren.
Stalingrad was het begin van een reeks nederlagen, die met wiskundige zekerheid Duitschland
naar de totale nederlaag voerden.
**fr

Het was slechts op het nippertje dat de rrazis dit
jaa,r aan de katastroof ontsnapten. Zij waren echter zoo definitief geslagen dat zij onbekwaam wa'
ren offensieve operaties uit te voeren over een
groot, zelfs beperkt, front. Hun aanva'llende strateÉie'maakte plaats voor de verdedigingstrategie of-

te elastisch front
Op 5 Juli 1943 voerden zij een laatste offensieve
gpeiatie urt in de richting Moskou, doch enkel op
lóka.le schaal. Het was een laatste wanhopige poging om het initiatief te hernemen. Het offensief
íertrotr uit Oriol in de richting van Koersk. À1 wat
<<

>>.

beschikbaar was aan Duitsche tank§ was samen-

g'etrokken op dit punt. Deze slag was een strijd
tusschen de Duitsche tanks en de artillerie der
Sovjets.
Op een week

tijds lukten de Duitschers erin amper een 20-tal km. teruein te winnen, waarna het
Roode Leger tot het offensief overging. Bij deze
slag werdèn 1.500 Duitsche tanks vernietigd. Men
kaí. zídn een gedacht vormen van de hevigheid van
het intense aitillerievuur, wanneer men weet dat
bij de voorbereiding van het Sovjet-offensief, de
arlillerie 'op 1 uur tijds een heele trein munitie
verbruikte.

De strijd eindigde met een tweede nederlaag van
Het Roode Leger rukte op tot aan
de poorten van Kiev en Wit-Rusland.
cle Duitschers.

(Vervolgt.)

VAN DEN BEEGHE L'

0nfleÍmiiner§tlletll
(Yeroolg uan blz. 8.)
En zonder onnocde twist te zoeken met onze overheden, wil ik er gewoonweg op wijzen dat de wederkeerige regeeringen er niet toe komen hun eigen
gBvangenen op waardige wijze te behandelen, zondàr dat er tegen hen dienaangaande een wereldpropaganda wordt oP touw gezet.
Het feit dat men in de U.S.S.R. zgo maar niet
goedschiks of kwaadschiks vreemde afvaardiginge:
Iaat rondslenteren, is best uit te leggen. Deze oor'
log droeg voor de U.S.S.R. een zoo uitgesproken
anli-nazistisch karakter als nooit het geval was in
de anclere landen; de U.S.S.R. weet dat onder dit
oogpunt de oorlog nog niet geëinàiga is en dat som'
mige menschen en volkeren nog diepe sporen van
hei nazisme dragen, waarmee zij weigert haar land
te laten besmetten. IÍoe zou een rechtzinnig artifas,cist het haar ten kwade kunnen duiden? Wij
volgen deze anti-sovjet-kampagne van dichtbij' Wij
wil]en niet dat vereenigd in den oorlog, onze landen
thans gescheiden worden bij den vrede. Wij wenschen de dankschuld die wij tegenover de U.S.S.R.
tijdens dezen oorlog hebben aangegaarn niet met
laster te betalen' Naarmate wij de waarheid kennen zullen wij haar openbaar maken, overtuigd tlat
de U.S.S.R. er niets bij te verliezen heeft. Doch de
vrienden van de U.S.S.R. hebben tot plicht waakzaarn te blijïen, en van dichtbii toezicht te houden
over het op touw zetten van deze kampanjes ln
een of anderen hoek van het land.
De waarheid en onze goede betrekkingen rnet Ce
U.S.S.R. zijn erbij betrokken.
De verbieiding: eener dergelijke lasterkampanje
kan slechts één doel hebben, nl. verdeeldheid zaaien
tuss,chen de verschillende'naties en den vrede in ge-

vaar brengen.

Indien wij den hoeksteen van het gebouw onder'
waarop zullen wij dan bouwen ?
mijnen,
Isabelle BLUME-GREGOIRE.

BELGO-SOVJETSCHE VEREENIGINd

Vrijdag, 18 Mei, te 20 uur, GALA-VERTOO-

NING in de zaal Astra >>, Carnotstraat,
Antwerpen, van de veel pesproken Russische
film Èegenboog >>, omlijst met muziekuitvoering eíL zaïg, Kaarten te bekomen op de
gewone. uren, op voorhand, zaal Astra >>.
óinsdag en lMoensdag:, van 19 tot 22 uttr,
Antwerpen,
Antoon Van Dyckstraat, 70'
<<

<<

<<

Priizen der Plaatsen: 25 frank.

In ons nummer van 4 Mei 1945, waarin het verslag verscheen van de Eerste Nationale Vergaderin[ van de B. S. V., hebben wij bij vergissing ver-

getér, te melden qat ook de afdeeling Verviers aanwezig was,

1
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De uachtzaal in het station Dlaia/ro u.sÀi.

Moskou, heeft, net als iedere moderrre stad, zijn
metro. Het was echter noodig dat de Sovjetmacirt
aan het bewind kw&m, om dit grootsche ryeark ten
uitvoer ,te brengen.
Op 15 Mei l.I. vierde cÍe Moskousche bevolking
de tiende verjaardag van de metro, een der mooistè
gewrochten van de U. S. S. R., de synthese van het
kunnen der Sovjet-arbeiders, ingenieurs, architekten en techniciens.
De bouw ervan werd begonne[ tÍjd€ns het
tweede Vijfjarenplan (1932-37 ).
In 1935 werd het eerste gedeelte in gebruik genomen.

In

1938 volgde

het tweede gedeelte, dat de om-

geving van de Gorkistraat over een lengte van
9,6 km. bedient. Een der verst verwijderde gedeelten van de stad, de Sokolwijk, werd hierdoor met
het centrum verbonden, De lijn SverdlovskplaatsSokol, wordt afgebakend door zes sta,tions, en
ieder dezer vormt op a,rchitektureel gebied, een

waarlijk bewonderenswaardig geheel.
Wij gven er hier een korte beschrijving van :
.
Inr het centrum, op de §ve,rdlovokplaats, komen
twee lijnen bijeen in de uitgestrekte onderaardsche
galerij. De eerste gaat va,Ir het Kultuur- en Rust-

park Gorki, naar Sokolniki, en de andere, de nieuwste, van de Sverdlovkplaats naar Sokol. Daar zijn

twee onderaardsche stations overbouwd door
enkele vestibule.

éen

Dit station, ontworpen door I. tr omine ísindsdien
gestorven), lid van de Akademie voor Architektuur,
werd na zijn dood voleindigd dooir L. poliakov.
Het eerste dat u treft is ae vertpirting van het
station, die treffend gelijkt op het àonneíicht. Men
verg'eet erbij dat men in een << ondergrondsche >> is.
Het station wordt samengesteld .iit a"i. gelijk_
loopende zalen, onderling vereenigd door doàrgangen. De plafonds zijn gewelfd.

be witte bevloerÍng, de martte en eveneens witte plafonds, de
wÍtte- muren, eenige vergulde versieisels, geven
een feestelijken indruk. Er is trouwens niets*over_
bo_d_igs, een strenge, eenvoudÍge en klare stijl,
Het wit porceleinen half verheven beeldhouwwerk, stelt de verschillende nationaliteiten van de
U, S. S. R. voor : Oorspronkelijke kostumen, le_
vendige en elegante houdingen, zijn volledig in
harmonie met het geheel,
Op de Marakovskiplaats >>, is het tweede sta_
tion dezer lijn. Van buiten gezien bieclt het een
<<

nogal boscheiden uitzicht, doch het, inwendig.e verstomt den bezoeker door de pracht en de stoute lijnen der konstruktie, door den onvermoeden rijkdom
der kleuren. Het is op 52 m. diept,e gelegen, en

is het diepste van alle metrostatioirs. riijt Ën derkolonnen schragen de twee sta,len
assen eryan en verzekeren de,n eenklank in den

tig paar stalen

bouw van zaal en kaai, dre door geen eukelen muur

gescheiden zijn.

De architek! A. Doesjkin, ontwerp€r, heeft de
architekturale versiering van dit statioa in vols
dige ha,rmoni,e gebracht met den voprrritgang der
techniek, door onroestbaa,f s(aal te g:ebr,lliken bÍj
de binnenbekleeding.
De bevloe,ring is uitgevoerd in gekleurd marmer,
schitterend a.ls water in de zon; zij weerspiegelt
lampen en kolommen. Het plafond is echter nog
veel bezienswaardiger, Het publiek heft het hoofd

Porceleinen met

tion)

uítgeuoet

uan den gckon
neka,

'
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De zuiderkant uan het station Dgnamo,

op wanneer het over de kaai van het station
« Maiakovski » loopt, om de dertig door lampen
omkranste mozaïken fresko,s die werden uitge_
voerd naar schetsen van A. Deïneka, te bewoncle-

ren. De onderwerpen en de kleuren dezer mozaïken
drukken levensvreugde en dynamisme uit. Vliegers
snijden door de blauwe schitterende lucht; kinderen spelen in een weide; de stralenbundels van
een projekteur werpt een verblindend licht; roode
sterren pinkelen op de torens van het Kremlin:
zíedaa,r eenige onderwefpen die in deze rrozaïken

zijn
«

weergegeven.

Àls derde station, hebben we het stationr. van
Wit-Rusland ». Hier hadden de architekten N.

Andrikani,s en N. Bikova, moeilijke vraags,tukken
op te lossen bij het ontwerpen van de Vestibule
aan de oppervlakte, die in eenklank moest zijn
met het statioosgebouw, uitgevoerd in den klassieken gemoderniseerden stijl de.r vorige eeuw.
De elektrische bollen van dit station zíjrr zeer
merkwaardig. In nissen verdoken, hebben zij als
achtergrond elegante bronzen rasteringen van bewonderenswaardige teekening en uitvoering. Men
vraagrt zíc}]^ af ho€ met het rnetaal deze fijnheid
heeft kunnen verleenen, het is een waar kantwerk,

TÍenduizenden Moskovieten begeven zlcln op
sportieve hoogdagen naar het Dyna,rno-station.

Vóór het bouwen van de metro, wa.ren de rtrams,
autobussqn en trolleybussen boo[devo].
Thans werd een onderaardsche kaai aa.ngelegd,
een en veertig meter onder het station, het Dynamo-station, ontworpen door de architekten J.
Lichtenberg, J. Revkovski en D, Tsjetsjoelin.
Twee rijen machtige, met onix en marber versierde pijlérs, onders[eunen het cylindervormig geu'elf van een onderaardsche zaal.

daljons (Dgnamosta-

rd naar de

schetsen

rdcn schtlder A. Deï-

De gewelven zijn versierd met porcelainen meelegante sportieve figu,ren voors'tellend :

ds.L.1ons,

scíijfwerpers,,trennisspelers, voetballers, springers,
loopers, schaatsers, skieërs, enz.
Duizenden reizigers kunnen snel en zonder opstoppingen hun weg vinden naar de tribunes van
het stadion : twee onderaardsche paviljoenen, het
zuidelijke en hèt noordelijke, organiseeren de verdeeling der menigte tusschen de tribunes.
Het volgende station, is dat van de luchthaven.
Om een beeld te g:even van de deinende ,ruim+.àn

van de

lu,chthaven,

waar dagelijks

ontelbare

vliegtuigen opstijgen en neerdalen, met bestemming
of afkomstig van alle streeken ui1 de Sovjet-Unie,
hebben de architekten D. Vilenski en V. Ersjov
gezocht om onder de aarde een klaar en ruimtelijk
pe,rspektief weer te geven. Hier ontmoet men ge€n

grooLe pijlers of vertikale kolonnen.
De witmarmeren oppervlakten van de muren verloopen anel naair de hoogte en vervormen zich met
het lichte zwevende wit en blauw van het gewetf,
volgens een bepa,ald rythme,
Zestien enorrne kroonluch,ters bakenen. het as-

gewelf af.

A-ldus werd de architektuur, de konstruktie en
verlichting omgevormd tot een geheel dat een ber»'onderenswaa,rdig'en

lu,cht en eenvoud.

indruk geeft van de lichte

Tenslstte hebben we het laatste station

<<

Sokol

>>.

OE SOV,IET'UNIE
Het is een vroolijk, kraaknet en innemend

gebouw,

ontworpen door K. en J. Jakovlev. Iedere onderdeel

ervan

is

interessant. Zelfs het horloge biedt iets

merkwaa"rdigs: uitgevoerd in doorschijnenden gel<ieurden steen, stralend als maneschijn.
De kolonnen van de zaa.l breeden zich zachtjes
uil in de hoogte,om onmerkbaar over te gaan in het
gewelf.

Op bepaalde afstanden laten koepelschermen in
het plafond een stroom van licht binnen. Een rij
kolonen schraagt twee horizontale . gewelven en
snijdt de kaai in twee deelen : een Voor de ver-

trekkers en een voor de aankomenden. Iedere kolon
is orngeven do'or een bank in akajoe.
HeL paviljoen aan de oppervla.kte lijkt op een
glazen galerij die een halfcirkelvo,rmig koertje
vormt mol een fonteintje in het midden. Dit gebouw geeft den indruk dat gij de stad hebt verlaten om u in de nabijheid van het mooie Petrovskipark te begeven,
'Wij besluiten met een netten indruk.van ontzag,
bij deze schitterrende overwinning van de kunst,
wetenschap en techniek. Vooral de laa;tste deelen

van de metro werden rijkelijk bedeeld met
vantunst en wetenschap.

de

laartste aanwinst€n

Begin Febnrart 7944 kon een nieuwe sektie in
gebruik worden genomen. Het nijverheidsdis,trikt
St:alinsky we;rd hierdoor met het centrum verbon-

den. 100.000 piassagiers maken er dagelijksch gebruik van. Het nieuwe station (het zevende) heeft
den naam Stalinskaia gekregen.
Thans zijn alle nijverheidsdis,trikten met het
centrrrm verbonden.
De nieuwe tunnel werd, op verzoek van de botlwers, g'enoemd naar volkskómmissaris Lazar Kaganovitsj, die sinds den aanvang van den bouw (1932),
bestendig de werken volgde.

De metro ward volledig opgebouwd

§che materialen, van de reusachtige en

uit

inheem-

rijke Sovjet-

Unie.

De stalen rails zijn afkoms'tig rui:t Siberië, het
teere marmer uit KaJerië, de Kaukasus, de Krim
en den Oeral, het hout uit de oerwouden der Noordelijke gebieden, het cement uit het Volgadisitrikt.
Tijdens den oorlog heeft de metr'o machtig veel
bijgedragen in de overwinning, door het vervoer
van manschappen, rnunitie en materiaal. Voonal bij
de sla.g om Moskou, in 1941, was het gebruik ervan

een nièl te onderschatten onderdeel van de eerste
overwinning van het Roode Lèger op de fascistische

horden.
Ondanks de beperkingen in de arbeiískrachten,
Sinds tle tien jaïen zijner ingebruikstelling, heeft
teweeggebrachl door den oorlog, werden de werken
voor de verdere uitb,reiding van de metro, door het .de metro twee miljàrd 700 miljoen reizigers verI voerd !
graven van nieuwe tunnels, voottgezet.
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00 $ouintutlllsrun mtttillllnlun ltun tnocilBl'taal
In de Soviët-Urrie bestaan er ongeveer 60 volkeren

en nationale groepen die hun eigen taal spreken.;
daaronder vindt men de meest achterlijke volksstamrnen, die, kort geleden, nog eens geen alfabet bezaten, evenals voikeren mst een oude en hooge kultnnr, waarvan de taal sinds eeuwen gekend is, zooals

de Russen, Oekraïners, Wit-Russen, Georgiërs

en

Armeniërs.

Sinds de revolutie, hebben alle nationaliteiten de
te gebruiken op de scholen en voor de rechtbanken. De plaatselijke talèn
rverden door speciale wetten ingevoerd in de scholen
en besturen der verschillende Soviétrepublieken. fn
Wit-Rusland, verzekerde de onafhankelijkheiclsverklaring van 1 Oogst 1920, er insgelijks de volledige gelijk)reid van de Wit-Russische, Pbolsche en Joodsche
gelegenheid hun moedertaal

talen.

Men hielp de volkeren die tot ilan toe geen

ge-

taal bezaten, er eene te vormen. Vóór de
revolutie waren er eenige belangrijke talen die geen
alfabet l:ezaten; aldus de taal der Tadzjiken, Basjki.
schreven

ren, Toerkmenen, Kabardinen, Adigezen, Tsjetsjenen,
Kara-Kalpaken, Lesghinen, Darghinen, Nogaaien, fngoesjen, Tabaisaranen en talrijke anderen. Andere
talen bezaten theoretisch een geschrevgn taal, doch
cleze rvas praktiso'h ongekend onder clezen vorm.
Ilenige r.olkeren van cle Oostelijke gebieden van de

U. S. S. R. kenclen het arabische schrift, door

de

muzelmansche scholen, en gebruikten het, soms voor

hnn briefwisseling. Boeken werden ook zoo ge.
ilrukt. Deze verschillende talen konden zich aldus
rchter niet ontri,ikkelen, wegens de afwezigheid var
scholen lraar zij voor het onderrvijs konden gebruikt
n.orden. In de Noordelijke I(aukasus en in het Midden-Oosten, lvaren er slechts 1 oÍ 2 % van de bevol-

king die honden lezen en schrijven, inbegrepen degenen die in het Russisch of in het Arabisch konden
rchrijven. 'lVij vermelden gewesten, zooals de Altai en

het Hooge Noorden niet, waar de verpletterende meer-

clerheid der bevolking geen geschreven taal kende.
Zekere ta1en, als geschreven beschout'd,. gaven
slechts teeken van leven cloor de jaarlijksche publikatie van een of twee boeken. Deze konden bezu'aarIijk bijdragen tot de taalkundige ontwikkeling. Enkel
5 7o var. deze die verschenen, hadden een opvoedend

karakter. Ook kende de woordenlijst van talrijke
talen alleen de gewone omgangswoorden' De rvetenschappelijke of technische termen bestonden zelfs

niet, evenmin als deze die zouden kunnen
hebben voor het uitdrukkén van politieke en

dienen
sociale

gedachten.

De eerste taak der Soviëtregeering was de invoering van alfabets. Opdat de verordening op het onclerwijs kracht van uitvoering zou krijgen, moeslen

[a,ndboeken voor cle studie en'cle letterkuqde,
bestemd voor deze volkeren, worden aangelegd. Men

€!s1st,

gebruil<te eerst de alfabetten die reeds vóór de
revolutie in z'wang waren. Voor het meerendeel der
Oostersche volkeren, was het het Arabisch alfabet.
[Iierin werden.boeken gedrukt ten gebruike van de
talrijke volkeren der Sovjet-fTnie. Aldus verschenen
er in het Kazaksch, Kirgizisch, Tadzjiksch, Toerhnreensch, Àzerbaidzjansch, Tataa'rsch en in eenige ta-

uit Daghestan en de noorclelijke Kaukasus. Eenige
uit het Volga-bekken (Mordvisch, Ma:
riejsch, TÀjoevasjiscir, Oedmoertisch) rverden in de

len

gervestspraken

Russische letters geschreven.
Doch men bemerkte 'welclra, dat het Arabisch schrift
niet voldeed. In Azerbaidzjan ontstond een beweging
die de invoering aanvroeg vàn een alfabet gebaseerd
op het Latijnsch schrift. Dit nieuw alfabet werd ingei'oerd in 7922. De daaropvolgende jaren, namen al
«ie volkeren, die tot dan toe het Arabisch schrift hacl:
clen gebruikt, het gelatiniseerd alfabet over. Er rver,
den er nieulve ingevoerd voor cle volkeren die er nog
geen bezaten
In alle geval, de ontwikkeling del talen in de Sovjet*

Unie, werd niet bevorderd door de

gelatiniseerde

alfabetten. In al de scholen van de U. S. S. R'., werd
het Russisch onderrvezen als tweeds taal, en de
volkeren van de Unie spaunen zich in om de voortschrijdende Russische kultuur en rvetenschap, eigen
te maken. Zoo verrijkte hun moedertaal zich voortclurend met nieuwe, aan het Russisch ontleende wooreen . nieuwe beweging ten

den. Hierdoor ontstond

gunste van alfabetten voortaan geschoeid op Russische letters. In 1935, namen de Karbardinen een
<lusclanig alfabet aan. De Balkaren volgden hun. In
1932, namen aI de volkeren de R. S. F. S. R. (Russische Socialistische Federatieve Soviët-Republiek),
met uitzondering van de Basjliiren, ilenzelfden weg.
Ontler de andere republieken was Azerbaidzjan de
eerste, op 17 September 1939, om het nieuwe aifabet
te aanvaarden. Het lverd gewoonlijk nagebootst,
behalve door Georgië en Armenië, die voortgaan hun
geschieclkundig alfabet te gebruiken, en de Litansche,
Letsch, Estsche en Karelisch-Finsche republieken, dio
sinds eeuwen het latijnsche schrift gebruiken.

De volgende taak, bestond er in een spraakleer uit
te rverhen in de .taien der Sovjet-Unie. Men hield zich
eersí en vooral onledig met de spraakleer voor dc
school. Zij werden opgesteld door taalkundigen en
plaatselijke specialisten, die de leeraren der betrokken talen hielpen. Van nu aÍ aan hebben aI de
talen van de U. S. S. R. hun eigen spraakleer.

De regularisatie der. nieuwe woorden en de uitrverking eener nieuwe technologie, vormen een der

belangrijkste vraagstukken voor de ontwikkeling der
talen in de Sovjet-Unie. De heropbolw van de ekonomie, de heelo levenswijze, do ontrvikkeling van
nieuwe produktiemethodes in de gewesten waar voor'heen geen nijverheid bestond, hebben een uitbreiding
van den woordenschat, die toelaat het aanzienlijk
aantal uieurve uitvindingen uit te drukken, onmisbaar
gemaakt. \ran haar kant, gebruikt de letterkundige
taal aI de vormen der volksche uitdrukking, terwijl
op ruime wijze wordt oníleend aan vreemde talen.

DE MUZIEKDERTOEKOMST
,t

door G. MICHAILOV

Ge durende de tien of vijftienlaatste jaren hebben
talrijke musici en geleerden van de gansche tffereld

zich onledig gehouden mei het opzoeken van

een

nÍeuwe bron van muziekklanken, door de uitvinding
van zoogezegde << electro-muzil<ale >> toesteller.
Naar zekere aanhangers van de << muziek der

zíjn deze instrumenten geroepen om
een omwenteling te veroorzaken in de muzikale

toekomst >>,

kunst, om de instrumenteerirg'van het moderne orkes;. te ontwikkelen en te verrijken en om de muzikale smaàk der massa's op te voeden.
Zooals iedere nieuwigheid heeft de electro-muziek
hartsrochtelijke aanhangers en niet minder hartstoch.elijke vijanden. 't Is daarom dat iedere nieuwe
uiting op dit gebied, groote belangsteUing opwekt
onder de muziekliefhebbers en een grocte menigte
aanlokt.
Onlangs werd e{ een koncerL ge8:even door het
ensemble der << Emiritonen >> te Moskou in de groote zaal van het konservatorium. De << Emiriton >> rs
de naam gegeven aan een elektrisch instrument,
uiigevonden door de muzikale ing:enieurs Alexander
Iavnov en André Rimski-Korsakov, kleinzoon van '
den grooten toondichter. Voor he1 begin van het
koncert heerschte er een groote drukte en er hing
een a:mosfeer van ver\ilachting en nieuwsgierigheid
in cle gangen van de groote zaal alvr'aar zich ondèr
de menigte een groot aantal Sovjetsche musici,
kunstenaars, geleerden en militairen bevonden.
De nieuwsgierigheict gÍoeide nog toen de deuren
Jer zaal open gingen. Op het ruime en vermaarde

podium verhieven zich, in waaiervorm opgesteld,
zes zwarte verniste voorwerpen van een ong:ewoon
uitzicht. << Iets dat het midden houdt tusschen de
piano en den mortier >> verwonderde zich miJn gebuur, den toondichter Marian Koval; het waren
deze geheimzinnige emiritonen, instrumenten waar'
in de muzikale ziel verwekt wordt door de trillin-hoo8:e
gen van elektro-magnetische golven met
en
elektro-akoustieke
andere
alsmede
frequentie,
konplexe verwezenlijkingen die voor den leek weinig belangrijk zijn. \ryre moeten toch minstens weten dal hàt niel de koorden zijn die in de emiriton
zírrgerr, dat het niet de lucht is die weerga^lmt zooats dit heL geval irq wànnèer hij docr de buizen van
een blaas-mstrument wordt Eeiaagd. Neen, het is

de elektriciteit die zingt. De toon wordt recht'
streeks door een eilektrische stroom teweegge'
bracht,

HeL koncert begint. IIet choraal van Bach voor
quatuor weerklinkt, uitgevoerd op vier emiritonen,
(de emiriton is een instrume,nt met één enkele

stem), samenklanken van onuitspreke[jke zuivet

heio en dcorzièhtigheid verheffen zich, modulaties

stijgen op en vermengen zich, de toon zwelt en
breidt zich uit. Vanaf het eerste stuk hebben de
emiritonen het bewijs hunnèr uitzonderlijke mogeIijkheden geleverd. Zonder de minste krachtsinspan-

ning, zonder ook maar op een pedaal te cluwen,
bekomt de vertolker reen toon gaande van het tee.

derste pianissimo » tot het meest verheven
forto », terwijl de muzikale schoonheid steeds bewaard blijft.
Vervolgens was het de beurt aan de lyrische
<<

<<

werken van Chopin, van Tsjaikovski, van Debussy,
bewerkt voor emiriton-quatuors, voor emiritonsolo's met piano, die in al hun lieftalligheid weerklonkea. Dank zíj de zuiverheid en de lenigheio der
modulaties en het << bovenaardsch » karakter van
den ioon, vertolken de emiritonen op volmaakte
wijze de werken met een zacht, lyrisch en bespiegeiend karakter, Dit bovenaardsch karakter begrenst de mogelijkheden van den emiriton in een
muziek verzadigd van roerend pathétisme, die wijst
op een krachtig temperament. Daarenboven worden
vroolijke werken \Meergegeven door de emiritonen.

Aldus tijdens de uitvoering van <<Kortstondig lets»,
van Serge. Prokofiev
orig'ineel werk in den aard
-ldcnk de lach op en heerschte
van een kluchtspel

er een aangename -stemming in de zaal De emiritonen beschikken over een groote verscheidenheid
in de toonladder. Zonder de minste krachtinspanning kan de vertolker gema.kkelijk en eenvoudig
de klankkleur van den toon in ztjrr gehoorzaam
instrum'ent wijzigen, het de viool of de fluit, de
vioolcello of de hobo of de fagot doen nabootsen,
De toehoorders van d.it ongewoon koncert verlieten de zaal zeer ontroerd en diep geïnteresseerd
door deze nieuwe Sovjet-uitvinding. Het is nutteloos voorspellingen en gissingen te maken over de
weg'en der muziekgeschiedenis door zich ,te steunen

op de eenige vooruitzichten die de elektro-muziek
ons leert. Doch we zouden ongelijk hebben niet

eens te denken aan de toekomstige muzikale kunst,
aan de nieuwe en mime gezichteinder die de onderzoekende geest va,n geleerden en uitvinders ons
openen,

, Uit

<<
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oNDERMTINERSIilERK
Het volstaat een oogslag te werpen op de kaart
van Europa, om tot de overtuig"ing te, Èomen daL

rnet wien

om het te herbouwen in eenheid en vrèdQ,, met haar
en op haar moet gerekend worhen. .Deze rol ver-

vullen is voor haar g.eeh verzuchting, geen betrachten, neen,.zij is er gansch natuurlijk toe geroepen,
door haar groo'.heid, haar bevolking, het belang-

rijke aandeel dat zij in den oorlog. nam en door
haar geweldige sociale ondervinding tusscher de
twee oorlogen in. De ergste leek inzake politiek

g:eeft er z'ch onmiddellijk rekenschap van d,at, zoo

laat vallen », de wijze en intelligente
heropbouw in Europa onmogelijk wordt.
Doch, zelfs zoo iedereer er zLc}:. rekenschap van
geeft, is iedereen rrog niet geneigd dezen toestand.
met dezelfde gevoelens te aanvaarden. De eenen
zijn gelukkig' samen te werken met de U.S.S.R.,
andererr (ik bedoet de reaktie en het fascisme)
men haar

<<

trekken den neus op, omdat samenwerking met

de

U.S.S.R. den heropbouw van een Europa beteekent

waar men niet meer naar gelang zijn grillen of belangen vrede maakt of oorlog voert, ontbinding organiseert, ofwel, zooals onlangs het geval was, de

barbarij ontketent.

Hoe vreemd het.. ook mog'e klinkerr,
,og
""'rijrt'
menschen wien da1 hindert. Àls de hoogmoedige
kikvorsch uit de fabel van La tr'ontaine, trekken
zij ter aanva^l tegen de U,§.S.R.. Indien hun ontwerpen enkel ten doel hadden de U.S.S.R. aan te
vallen om ze te vernietigen, zouden wij onverschilIig de schouders ophalen; doch, in feite gaat het
om wa+, anders: zij willen de U.S.S.R. diskretiteeren en haar aldus trachten te scheiden van haar
yerbondenen.

Het is terzelvertijd ernstiger, en ge-

makkelijker te verwezenlijken. De methodes

en

slogans Inoeten zelfs niet heel wijd gezocht worden, Men keert eenvoudigweg terug naar de laster-

Iijke aantijgingen van vóór den oorlog, alleenlijk
r{orden

zij

een beetje opgehalefaterd een aange-

dikt, ingekleed naar den smaak vax den dag en de
oorlogsomstandigheden, en daarmee is de toer ge§peeld,

De nieuwbakken propaganda heeft betrekking op

de manier waarop de U.S.S.R. onze krijgsgevangenen bëhandelde of behandelt. In België zijn er in
eenige steden krijgsgevangenen teruggekèerd over
Odessa. Sommigen ervan verspreidden van herberg
tot herberg het nieuws daL zij zouden geslagen zijn
of mishandeld door Sovjetsoldaten, dat men hun

zij te doen haddeu, en die sinds lang wan-

trouwig waren door de manceuvers der terugtrekkende DuÍtschers, de'mannen die zij ontmoetten
met strengheid behandelden. Men mag het betreuren, doch men mag.het hun niet ten kwade duiden.
Zij wisten dat er zich tusschen deze menschen veel
urijwillige arbeiders en strijders van het OosteIijk front >> konden bevi:rden, t,t.z. gevaarlijke e1ernenten die de'voorloopers zijn der vijfde liolonne.

de U.S.S.R. de hoeksteen van het gebouw is, en dat,

<<

Hebben wij in België geen wijwillige arbeiders
zien terugkeeren onder de kreet: Leve Hitler » en
die, zelfs na het ontdekken van de akelige kampen
le Buchenwa^ld, Mauthausen, e.a., den lof uitbazuinden over het raziregime ? WiJ handelen nogal onbewust door dergelijke menschen in vrijheid te laten rondloopen. De geschiedanis heeft ons geleerd
dat de Sovjets gelijk hadden wantrouwiger te zijn
dan wij.
Er werden persoonlijke voorwe{pBn gestolen.
Best mogelijk.
Doch zoo dergelijke feiten zich hebben voorgedaan, dan zal de tucht in het Roode Leger voor de
passende sankties gezorgd hebben. Men kan rn
ieder geval niet aannemen dat alleenstaande feiten,
waarvan de juistheid en de omstandigheden aan
iedere kontrool ontsnappen, den laster voeden en
tot voorwendsel dienen van een kampanje die niets
minder op het oog heeft dan een groote verbonden
natie te bezwadderen, nl. deze onzer verbondenen
die het meest gedaan heeft. voor de verpletteriag
van den gemeenschappelijken vijand, en aan wte
wij onze bevrijding verschuldigd zijn.
<<

'Wal de behandeling zelve betreft, deze willen wij
meer van naderbij beschouwer. Er zijn thans te
Odessa duizenden en duizenden menschen uitbesteed

in de rustcentra, en het is met eer. zrvaar hart dat
zij de U.S.S.R. verlaten. Nie '; alleenlijk worden zij
er goed verzorgd, maar men verschaft hun vertrooiing' door middel van schouwburg' en cirkus. Een
jonge politieke g'evangene vaí Auschwitz verhaalde
mij met welke bijzondere voorkomendheid de politieke gevangenen aJdaar omringd worden: men verschaft hun in de schouwburgen een even goede of
soms betere plaats dan de beroepsofficieren, << tot
groote woede van deze laatsten >>. Kan hierin geen
bron van mistevredenheid worden gezocht, die het

vertrekpunt kan zijn van den uitgestrooÍdel laster? In de U.S.S.R. maakt men verschil tuss,chen de

persoonlijke voorwerpen zou ontstolen hebben en
dat zri tijdens hun verblijf te Odessa zeer slecht

werkelijke weerstanders en de anderen. De reaktie
heeft zich in ons land heelemaal anders voorgedaar.

in het Lagerhuis.
Wat moeten wij van dit alles onthouden ?
Eerstens, dat wij de toehoorders zijn van een
internationaal koor en een kampagine die in haar
doelstellingen ongetwijfeld en verreweg: het belang
der verhaalde feiten, die er aan ten grondslag lig-

'

behandeld werden. Natuurlijk nemen dagbladen.
die de beste inzichten koesteren, deze feiter over
en de nationale propaganda. groeit hiermee uit tot
een internat"ionale, vermits M, Bonard LarM de aangehaaJde feiten verhaalt

g'en, overtreft.

rffij

hebben in der haast een eerste onderzoek
ingesteld, rm/aarbij wij trachtten de waarheid naar
voren te brengen. Degenen die werden geslagen of
mishandeld, waren hiervan het slachtoffer tusschen

de 2 vuurlinies, omdat

zij ontvlucht \Maren uit

de

kampen of verzamelplaatsen vooraleer de strijd ten
eÍnde was, Zij verklaren dat, eens uit de gevechts-

Dit

zij

goed behandeld werden.
beteekent dus dat de troepen, niet wetende

zone verwijderd,

De vrijwillige arbeiders worden er met dezelfde
voorkomendheid behandeld als de politieke g'evangenen, zij worden zelfs gerepatrieerd in de beste
voorwaarden.
Sommige menschen vertelCen mij: « heL is waar
dat wij ta onze bevrijding zwarl brood hebben ge-

kregen alsook ander voedsel waer niets buitengewoons aan was; doch het was hetzelfde voedsel van

Wij

hebben verwoeste gewesten
er gelijk de inwoners,
wa&rover hadden wij ons te beklagen ?
Werden de Sovjet-krijgsgevangenen in de andere

den Sovjetsoldaat.

doorreisd en

wij

leefden

>>

Ianden wel a.ltijd even goed als de burgerlijke bevotking of de militairen behandeld ?

(Zíe oervolg blz.
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