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DE MEN$IEIYTIS EN DE BOLSJEWTKI IN DE PER,IODE
VAN DE RUSSI§CH JAPANSE! OORLOG EN TTJDENS

DE EERSTE RUSSISCIIE REVOLUITE.

(1904-1907)

i. - De Russisch-japanse Ooilog. De uetdetc
stijging oan de rcuolutionaire beweging in Rus-
land. Stakingen in Petetsburg. Demonstratie van
de arbeiders voot het Wrnterpaleis oo 9 lanuan
1905. Het schieten op de demonsfrafie. Het hegin
pan de revotutie.

Aan bet einde van de XD(e eeuw begonnen de imperialisti.
rche staten een krachtiger strSd om de heerschappij over de
Stille Oceaan, om de verdeling van China. Aan deze striid
nam ook het tsaristische Ruslar,d deel. In 1900 onderdmkten
tsarutische troepen tezameu met Japanse, Duitse, Engelse en
Franse troepen op ongekend harrlvochtige w{ze de volks-
opstand in China, die zicb vooral fel richtte tegen de buiten.
landse imperalister,. Reeds lroeger had de tsaristische regering
China gedwonget) om het schiereiland Ljaodoen met de vesting
Port-Arthur aan tlusland af ce staan. Rusland kreeg het recht

-o-m 
spoorwegen op Chinees gronCgebied aan te leggen. tn

Noord-Mandsjoerije werd eeu spoorweg aangelegd - de
Chinese Ooster-Spoor.weg 1K,.Iil Z!. D.); er werden Russischo
troepen gestuurd om deze spoorweg te beschemm. Noord-
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Mandsjoeriie werd door het tsaristischc Busland mtlitdr
bezet. Het tsarisme trachtte tot in Koree door te dringen. De
Russische bourgeoisie koesterde het plan o,m iu lvledsjoeriie
een ,,Geel-Ruslaad" te scheppen.

BU zijn veroveriagen in het Veme Ooaten stootte het
tsarisme op een anderen rover - op Japan, dat snel tot een
imperialistisch land werd en eveneensl n&ar veroveriagen op
het Aziati:sche vasteland streefde, ia de eerEte plaats ten
koste vaa China. Japan strreefde er evenals het tsaristische
Rusland naar, om Korea eu Mandsjcrije in zijn bedt te
krig'gen. Reeds toen droomde Japaa over de verorrerfurg van
Sachalia en van het Verre Oosten. Engel,aud, dat euige vnees
koesterde voor een versterking van het tsaristische Rusland
in het Verre Oosten, stond in het geheiu aan de kant van
Japan. De Russisch-Japanse oorlog was in aantochL De
tsaristisehe regering werd door de gfote bourgeoisie, die
nieuwe markteu zocht, en door de reaktionsirste lagen van de
landheren tot deze oorlog gedreven.

Zonder eerst de oorlogsverklaring van de tsaristischc
regering af te wachten, opecrde Japau de aanval. Japan
beschikte over een goede spioruragedienst ir Rusland en
rekende er op, dat het iu deze strijd met een onvoorbemidea
tegenstander te doen zou krfigen. Zonder oorlogsverklariug
viel Japan in Januari 1904 onverhoeds de Russische vesting
I'crt-Àrthur aan en bracht de Russische vloot, die voor Port-
Arthur lag, ernstige verliezen toe.

Zo begon de Russisch-Japanse oorlog.
De tsaristische regering rekende er op, dat de oorlog haar

zou helpen, haar politieke positie te versterken en de revolutie
tot staan te brengen. Maar haar verwachtingen wenlen niet
bewaarheid. Het tsarisme werd door de oorlog nog sterker
geschokt.

Het slecht bewapende en sleeht geoefende, dmr onbekwa^me
en omkoopbare generaals aangevoerde Russische leger leed dc
ene nederlaag na de andere.

De kapitalisten, de ambtmaren en de generaals verrijkten
zich aan de oorlog. Overal vierde de dlefstal hoogt$. De
troepen werden slecht van het nodige voorzien. \Manneer er
gebrek was aan granaten, ontving het leger, alsof men het
wilde honen, wagons met heiligenbeeldjes. De soldsten zeiden
verbitterd: ,,De Japanners bestoken ons met granaten en wii
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hen met heiligenbeeltljes,'. In plaats van de gewonden te ver.
voeren, braehten speciale treinen het door de tsarisdgche
generaals gestolen goed weg,

De Japanners belegerden de vesting port-Arthur en n.men
die daarna in. Nadat zii het tsaristische leger een rneeks neder.
lagen hadden toegebracht, verpletterden z[i het bfi Moekden.
IIet tsaristische leger, dat driehonderdduizend man-telde, ver-
loor in deze slag ongeveer 120.000 gesneuvelden, gewonden en
gevangenen. Daarop volgde ia de zeestraat van T'soesima de
volledige verplettering en de ondergang van de tsar.iEtische
vlort, die uit de Oostzee het belegerde port-Artàur te hulp
was gezonden. De uederlaag bii Tsoesima betekende een vol-
ledige katastr.ofe: van de twintig door den tsaar gezonden
oortogsschepen werden er dertien tot zinken gebracht m ver.
nietigd eD vier door de Japanuers buit gemaakt. De oorlog
was door het tsaristische Rusland definitief verloren.

De tsaristische regering was genoodzaakt, een smadesike
vrede met Japan te sluiten- Japaa nam Korea in bezit, en nan
Port-Arthur en de helft van het eiland Sachalin van Rus.
lard af.

De volksmassa's hadden dtze oorlog niet gewild eu begrnepeu
dat hij schadeliik was voor Rusland. Hei volk -oesi auur
betalen voor de achterlijkheid van het tsaristische Rusland.

De bolsjewiki en de mensjewiki namen ten aanzien van deze
oorlog een verschillend standpunt in.

De mensjewiki, Trotski daarbiy inbegrepen, zakten naar het
standpunt van de vaderlandsverdedigiag af, d.w.z. de ver-
dediging van het ,,vaderla^ud,, van den tsaar, de landheren en
de kapitalisteu

. k,o- 
"l -dj bolsj,ewiki waren daanentegen yan menlng,

da!- de nederlaag van de tsaristische regerilg in deze rooi-
gorlgt nuttig yas, deaf zli tot. {9 vài.hÀkking ysn het
tsgltpug eu. tot de versterking van ae ËvoiuUe zorr_voeren.

De nederlagen van het tsaristische teger tegdetr *I- u*,
de breedste volksmassa's de voosheid v"n l"t tsariguc bloolIn de volksmassa's werd de haat tegen het tsarisne met dc
dag sterker. @ jc Uet begin van

ne dóf de oorlog verstikken, Hii
bereikte het tegendeel. De Eussisch-Japaase -oorlog vrs*H;
de revolutle.
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Iu het tsaristische Rusland werrl het tapitalirtuchc Íut
nog verzwaard docr het juk van het tsarisme. De arbeiders
leden niet alleen onder de kapitalistische uitbuiting, onder
de dwangarbeid, maar ook onder de rechteloosheid va.E het
gehele volk. Daarom streefden de klassebewuste Brb€ider8 er
naar, zich aan het hoofd te gtellen van de rrevolutionaire
beweging van alle demokratische elenenten van stad en land
tegen het tsarisme. De boeren zuchtten onder gebrek aan
land, door de talr[jke overblijfselen van de liifeigenschap; zij
bevonden zich in schuldknechtschap bij de landhercn en de
koelakken. De volken, die in bet tsaristische Rusland woon
den, steuuden onder een dubbele onderdrukking - de onder-
drukking door hun eigen en door de Russische landhereu en
kapitalisten. De ekonomische krlsis van de ja.ren 1900 tot
1903 deed de ellende van de werkende Eassa's toenemen, de
oorlog verrcrgerde deze ellende nog Eeer. De nederlagen in de
oorlog versterkten onder de masse's de haat tegen het
tsarisme. Er kwam eeu eiade aan het geduld van het volk.

Men ziet dus, dat er rneer dan genoeg redenen voor een

revolutie waren.
In December 1904 werd er onder leiding van het Bakoesc

komitee vau de bolsjewiki eeu geweldige, goed georganiseerde
staking van de arbeiders van Bakoe gehouden. Deze staking
eindigde met de overwirniug van de arbeiders; er werd een
kollektief koutrakt gesloten tussea de arbeiders en de
petroleum-iadustriëleu, het e€rste hollektieve kontrakt in de
geschiedenis van de Russische arbeidersbeweging.

Oe s-tr1!14gje-Eg§gg vormde het begin van de revolutionaire
opleving in de Transkauka.sus en ia een reeks van distriktea
van Rwland.

,,De Bakoese staking was het sig:r8al voor de roem-
r$ke akties in Januari ea tr'ebruari in geheel Busland',.
(Statin).

Deze stakiaà was als een aan het onweer voorafgaande
bliksenstraal, aau de vooravond van de grote revolutionaire
storr-

De gebeurtenissen van I (22) Januari 1905 1) in petersburg
wareu het begin van de revolutiouaire stom.

r) D€ eerste datum volgens de oude Russische, in 1g1? afge.
schafte tiidrekening. Verf.
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Op E Jenuart 190ó begon de rtaklng la het grootstc bed$f
ven Petersburg, hct bedqif van Foetilow (thanr do ,,Kiroy/'-
fabriek). Deze ctaklng begon wegpls het ontslag van vier
erbelders uit het bedr{f. De staking b het bedrtif van
Poetllow breidde dch snel ult, andere befu[iven eu fabrieken
ven Petersburg sloten er zich b{i aan. De stakíng werd alSe-
neen, de beweging kreeg een dreigend aanzien. De tsaristisshe
regering besloot de beweging direlt bii het begin te onder-
drukken.

Reeds in 1904, voor de staHng b[ Poetilow, had de politic
met bulp nan den provokateur, priester Gapono haar eigen
organiretie onder de arbeiden gerchapen - de ,,Verreniging
veri Rusrische febr{ekr- eo bedriifsarbeiders". Deze orgaaisatie
had ln alle distrikt€B van Petersburg afdelingen Toen de
rtaldng begonneu was, stelde de priester Gapon op de ver-
gaderingen van zifn vereniging het volgende pnovokatie-plan
voor: op I Januari moesten elle arbeiderE bijeeukomen en zich
ln een vreedzame processie met kerkvaandels en portretten
van den tsa"sr naar het Wlnterpaleir begeven en den tsaar een
petitie (verzoeksehrift) over hu.n noden overhandigen" Dc
tsaar, reide h{, zou dan tot het volk komen, de eisen arn-
horen en zc inwilligen. Gapon Dnm op zich de tsaristischc
geheÍmc politie tc helpen: een schietpardj op de arbeiden tr
verseLhen cn dc arbeidersbeweging tn bloed te verdr.lnken"
Maar het plaa vau de politie keerde zich tegen de tsaristischc
r,egering.

De peËtie werd op vergaderingen ven de arbeiderr berpru
Len, er werden venbeteringen en wildgingen in esaglebracht.
Op deze vergaderingen traden ook bolsjewiki op, zonder dch
openlijk bolsjewiki te noemen. Onder hun invloed wer*n dc
cisen valr wijheid van dnrkpers eu van het woord, wiiheid van
vercniging voor de arbeiders, de biieenroeping van €en Kor-
stituante ter verandering van de staatsinrichtlug van Rus.
hud, de S€liikheid van allen voor de wet de Bcheidirg van
Lerk en cta'at, het steLen van de oorlog, het invoeren van dc
8-urige arbeidsdag, de overgave van de grond aan de boenen,
ln de petitie opgelromeu

De bolsjewikt, die op rleze ve,rgaderingen optraden, maaktar
den arbeiders duidel$k, dat mea de wiiheid niet door een
verzoek aan den tsaar, m&ar met de wapetrs in de hand moest
veroveren. De bolsjewiki waarschuwden, dat men op de a$bcl.
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ders zou sehieten. Zij konden eehter de tocht naar het Wintep
paleis aiet tegenhouden. Een aanmerkeliik deel van de arbel-
ders geloofden nog, dat de tsaar hen zou helpen. De beweging
had de massa's met geweldige kracht aangeglepen.

In de petitie van de petersburgse arbiiders stond
geschreven:

,,Wii, arbeiders van petersburg, onze vrouwen en
kinderen en onze hulpeloze gr$ze ouders zfin tot U
gekomen, heer, om waarheid en bescherming te zoeken.
Wij zil'u in ellende geraakt, wlj worden onderdrukt en
gaen gebukt onder ondraagliike arbeid, men bescbimpt
ons, men beschouwt oas niet als mensen... lVii hebben
ook geduld gehad ruaar rueu stoot ons steeds verder :n
de kolk van de armoede, de rechteloosheid en de on-
wetendheid, w§ worden door despotisme eu willekeur
verstikt... Wij hebben de grens van ons geduld bereikt.
Voor ons is het yerschrikkelijke ogenblik aangebroken,tlat het beter is te sterven, rlan d.eze ondraaglijke
kwellinger: te blijven dulden..."

In de vroege morgen van de ge Januari 1gO5 trokken de
arbeiders naar het Winterpaleisi waar-a;-tsaar zich toen
bevond. De arbeiders fr6EE6Gèt hun gehele gezin, met hun
vrouwen, kinderen en ouden van dagen uaar den tsaar, z{
droegen portretten van den tsaar en kerkvaandels, zonge;
gebeden. zij waren ongewapend. Iu het geheel kwamen er
meer dan 140.000. mensen op straat.

Nikolaas de tweede ontving hen vijandig. Hii gaf bevel, opde ongewapende arbeiders te schieten. 
-trteer aan duizenà

arbeiders werden op die dag door de tsaristische troepen
gedood en meer dan 2000 weiden gewond. In de strater, lr"o
Petersburg stroomde het bloed ,"i du arbeiders.

De bolsjewiki gingen met de arbeiders mede. veren van hen
yerden gedood of gearesteerd. De holsjewiki grngen aadeiiíkiu de straten, die stroomden van arbeide-rsbloed, aan de arbài-
ders, uiteenzetten, wie de schuldige van deze versehrikkel[ike
misdaad was en hoe men tegen Éem moest strfiden.

De dag van de ge Januari werd ,,de bloeàige Z,orrdag,,
genoemd. De arbeiders hadden op g Januari een Ítoedig" Ësgekregen. Op die dag werd het geloof van de arbeideÀ aanden tsaar in flarden gescheurd.Zg hgrepen, dat zij alleen



door drfd hun nechta zoudea kunacn vero\renen. Reeds ln
de avond van I Januari begon men in de arbeideraw{ken
barrihaden te bouwen. De a^rbeiders zeiden: ,,De tsaa'r heeft
ons er vau langs gegeven, wetnu, dan zullen wti hem er ook
van lanp geven"!

De verschikkel{jke tfrding van de bloedige mirdaed van den
tsaar verspreidde zich overal. Verontwaardi$ng en verbolgen-
heid grepen de gehele arbeidersklarre, het gehele lend aan.
Er wes geen stad, waar de arbeiders niet giugen staten als
teken van pmtest tegen dc misdead van dea tsaar en waar
{i niet hun politieke eiseu stelden. De arbeiders gingen nu de
rtraat op onder de leuze ,,weg met het abeolutisme". Het
aantal stakers bereikte in Januari het geweldige c{fer van
440.000. In ééu maand staakten er meer arbeiders dan ia dc
ffen voorafgaaude jaren bdieengenomeu. De arbeidersbeweging
verhief zich tot een geweldlge boogte.

In Ruslsnd was de revolutie begonnea

2. - Politieke stakínqen en demonstraties uan d.e
acbeiders. Het aangroeien »an de teuolutionakc
beweging uan de boeren. De opstand ao het
pantserschip .,Potemkin",

Na 9 Januari nam de revolutionaire str[d van de erbeiders
cen scherper, een politiek karakter aan. De arbeiderr glngen
van de ekonomische- en de solidariteitsstakingen orrcr tot
politieke stakingen, tot demonstraties en hier eu dasr tot
gewapend verzet tegen de tsaristische troepen. Een bfizonder
hardnekkig en georganiseerd karakter droegen de staHngeu
tn de grote steden, wsar aanzienlfrke massa's arbetders rangD
gekoncentrneerd: in Petersburg, Moskou, ïVarschau, RtgA,
Bakoe. In de voorste gelederen van het proletariaat rchndcn
de metaalbewerkerc. De voorhoede van de arbeiders bracht
door zfiu stakingen, de minr.;r klss§€bcwust€ lagen in bewc.
ging en verhief de gehele arbeitlerskla$e tot de str[id. Dc
lnvloed van de socia^al-denohrstie nam sDol toe.

De demonstraties op de eerste Mei we,rden ta een ree,tr
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van plaatsen begeleld iloor botslngen uet dc poltflc cn ilc
troepen. In Warschau vielen er als gevolg van het rchieteu
op een demonstratie enige honderden doden en gewonder" Op
het bloedbad in lVa.mchau antwoordden de arbeiders na de
oproep van de Poolse socia.al-demokratie met een algeoenc
proteststaking. De stakingen en demonstraties duurden dc
gehele maand Mei vooÉ. Aan deze stakingen Darn€n in Rus-
Iand meer dan 200.000 arbeiders deel. De arbeiders van Bakoc,
Iodz, Iwanowo-\iloznesensk namen aan een algemene staking
deel. Steeds vaker kwamen de stahende arbelders en dc
demonstranten met de tsaristische troepen in botsing. Zulkc
botsingen hadden in een reeks van steden plaats: in Odesse,
Warschau, Riga, Lodz en andere steden.

Een bijzonder scherp karakter verkreeg de strijd in het
grote lndustrie-centrum in Polen, Lodz De arbeiden rnn Lodz
rlehtten in de straten van de stad tientallen barritaden op en
drie dagen lang t22-24 Juni L905) werden er straatgevechten
tegen de tsaristische troepen gevoerd. De gewapende aktie
smolt hier met de algemene staking samen. Leuia beschouwdc
deze strijd als het eerste gewapende optreden van de aibelders
in Rusland.

Onder de stakingen Ín de zomer valt in het bijzonder de
staking van de arbeiders van fwanowo-Wozneseask op. Zrl
duurde van einde Mei tot begin Augustus 1905, d.w.z. bijna
twee en een halve maand. Er namen ongeveer 70.000 arbeiders
aan deze staking deel, onder wie vele wouwen. De staking
werd geleid door het Noordelljke komitee van de bolsjewiki.
Bijna dagelijks kwamen er duizenden arbeiders buiten de stad,
bli de rivier de Taeka bijeen. Hier op deze vergaderingen
bespraken zij de noden van de arbeiders. Op de vergaderingen
van de arbeiders werd het woord gevoenl door bolsjewiki.
Om de staking te onderdrukken hadden de tsaristische autori-
teiten de troepen het bevel gegeven de arbeiders uit elkaar
te jagen, op hen te schieten. Er werden enige tientallen
arbeiders gedood en enige honderden gewond. In de stad werd
de sta.at van beleg afgekondigd. De arbeiders hielden evenwel
hardnekkig stand en gingen niet aan het werk. De arbeiders
en hun gezinnen leden honger, inaar gaven zich niet over.
Alleen de uiterste uitputting dwong de arbeiders het werk
rpeer op te nemen. De staking hardde de arbeiders. Z$ gaf
een toonbeeld van moed, standvastigheid, uithoudingsvermogen
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cn $lidariteit van de arbeiderskls^sse te zlen. ZiJ was een
warae school van politieke opvoeding voor de arbeiders ven
Iwanowo-Woznesensk.

Tijdens deze staking richtten de arbeiders van lwa,nowo-
Woznesensk een Sowjet r ) van gevolmachtigden op, die itr
feite een van de eerste Sowjets ven Àrbeidersafgevaardigden
iu Rusland was.

De politieke stakingen van de arbeiders brachten het geàele
land in bewegiug.

Na de stad begon zich het platte land te verheffen. In de
iente begonnen err woelingen onder de boerren. Zii trokken in
geweldige menigten tegeu de landheren op, vernielden hun
bezittinger:., hun suikerfabrieken en jeneverrtokerijeu, staken
de pa)eizen en de landhuizen van de landheren in brand. In
een aantal plaatsen n&meu de boeren de landheren-grond in
bezit, zij begonnen op grote achaal hout te kappen, eisten de
overdracht van de grpnd der landheren aan het volk. De
boeren namen het graan van de landheren en andene voor-
raden in beslag eu verdeeldeu die ouder de hongerlijders. Iu
doodsangst moesten de landhereu naar de steden vluchten
De tsaristische regering zond soldaten en kozakken om de
opstanden van de boeren te onderdrukken. De troepen vuur-
deu op de boeren, arresteerden de ,,raddraaiers", ranselden
hen af en pUnigden hea, mear de boeren staakteu de strijd niet.

f)e bc,erreubeweging breidde zich in het centrum van Rus-
land, in het Wolgagebied, de Transkaukasus en vooral iu
Georgië steeds verder uit.

De sociaal-demokraten begonnen steeds dieper op het platte-
land door te clringen. Het Centraal-Komitee van de partij gaf
een proklamatie san de boeren uit: ,,Boeren,wijrichtenonstot
II". De sociaal-demokratische komitees ia de gouvernementen
Twer, Sirratow, Poltarva, 'Isjernigow, Jekateriaoslaw, Tiflis en
vele ancere gaven tot de boeren gerichte oproepen uit. De
sociaal-dunokra[en hielden vergaderingen in de dorpeu, orga-
nt'seerden studie,<ringen voor de boeren, vormden boeren-
komite,:s. In de zomer van 1905 hadden er in een aantal
piaatsen door de sociaal-demokraten georganiseerde land.
arbeidei'sstakingen plaats.

^Vaar dit was pas het begin van de strijd van de boeren-
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De boersnbeweging omvatte slechts 85 distrikten, d.w.t-
ongeveer een zevende deel van het totale aantal distrikten
van het Europese gedeelte van het tsaristische Rusland.

De arbeiders- en de boernenbewegiug en de reeks nederlagen
vau de Russische troepen in de Russisch-Japanse oorlog
oefenden hun invloed uit op het leger. Deze peiler van het
tsarisme begon te wankelen.

In Juui 1905-bra,k er op de Zwatte-Tnivloot op het pantser-
schip ,,Potemkitr" een opstand uit. IIet pantserschip lag toen
in de bïS?'ift odessa, waar een algemene staking vau de
arbeiders plaats Uàd. De in opstand gekomen matrozen
rekenden met de meest gehate officieren af en brachten het
pantserschip naar Odessa. Het pantserschip ,,Potem-kin" ging
naar de kant van de revolutie over.

Leuin hechtte zcer grote betekenis aan deze opstand. Hil
achtte het noodzakeliik, dat de bolsjewikl deze bewegiag
zouden leidea, haar met de beweging van de arbeiders, dc
boerea en de plaatselijke garaizoenen zoudeu verbinden.

De ts&a.r stuurde oorlogsschepen op de ,,Potemldn" &Í,
vnnsr de matrozeu va^n deze schepen weigerden op hun in
opstand gekomen kameraden te schieten. Enige dagen wap-
perde op de ,,Potemkin" de rode vlag van. de revolutie. Maar
toen, in 1905, was de part$ van de bolsjewiki niet de enigc
partii, die de beweging leidde, zoals dat later in 1917 het geval
was. Op de ,,Potemkin" waren wij veel mensjewiki, sociaat-
revolutionairen en anarchisten. Daarom had de opstand,
ondanks het feit dat er enkele sociaal-demokraten aan deel-
namen, geen juiste en voldoende ervaren leiding. Een deel van
de matrozen weifelde op de beslissende ogenblikken. De
oïerige schep-en van de Zwarte Zeevloot sloten zich niet bij
het in opstand gekomen pantserschip aan. Daar het geen
kolen en levensmiddeleu had, was het revolutionaire pantser-
schip gedwongen nèar de kust van Roemenië op te stomen en
zich aan de Roemeense autoriteiten over te geven.

De opstand van de matrozen op het pantsercchip ,,Potem-
kin" was Bet een nederlaag geëindigd. Die matrozen, die
later in handen van de tsaristische regering vielen, werdcu
aan het gerecht overgeleverd. Een deel van hen werd tereeht-
gesteld, een deel tot dwangarbeid veroordeeld. Maar het feit
van de opstand op zich zelf was van het allergrootste belang.
De opstand op het pantserschip ,,Potemkin" was de eerste
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r:volutionaire massa-aktie ln het leger en op de vloot, de
eerste overgang van een groot deel van de tsaristische troepen
naar de kant van de revolutie. Dezn opstand maakte de
gedachte van de vereniging van het leger en de vloot met de
arbeidersklasse, met het volk, begrfipelflker voor de arbeiders
en de boeren en vooral voor de soldaten- en m.atrozenmassa'!
zelf, en maakte hen er meer mee vertrouwd.

De overgang van de arbeiders tot politieke massa-stakiagen
en demonstraties, het st€rker worden van de boerenbeweging,
de gewapende botsingen van het volk met de politie eu met
de troepen en tenslotte de opstand op de Zwarte.Zeevloot -dit alles getuigde ervan, rlat de voorwaarden !,oor een
gewapende volksopstand rijp werden. Deze omstandigheld
noopte de liberale bourgeoisie . om ernstig in beweging te
komen. Terw{l zfr de revolutie vreesde en tegelijkertijd den
tsaar met de r.evolutie schrik aanJoeg, zocht àj €etr ov€F€eD-
komst met den tsaar tegen de revolutie en eiste zii kleine
hervormingen .,voor het volk", om het volk ,,tot rust t6
brengen", de krachten van de revolutie te splitsen en daar-
mede ,,de verschrikkingen van de revolutie', te voorkomen.
,,Men moet voor de boeren gmnd afsnijden, anders zullen zij
ons de hals afsnijden", - zeiden de liberale landlreren. De
liberale bourgeoisie bereidde er zich op voor, de macht mct
den tsaar te delen. ,,Het proletariaat stri.idt. de bourgeoisie
sluipt naar de macht", schreef Lenin in dezr. dagen over de
taktiek van de arbeidersklasse en de taktiek van de Iiberale
bourgeoisie.

Ite tsaristische regering bleer de arbeiders en de boeren met
woeste wreedheid onderdrukken. Maar zij moest wel inzien,
dztt het niet mogelijk was. met onderdrukkingsmaatregelen
alleen de revolutie het hoofd te bieden. Naast de onderdruk-
kingsmaatregelen ging zij daarom tot een po'itiek van laveren
haar toevlucht nemen. Enerzijds glng zlj door middel van
haar provokateurs de volken van Rusland tegen elkaar op-
hitsen. Jodeupogroms en Tartaars-Armeense slachtingen
organiseren. Aan de andere kant beloofde zij een ,,vertegen-
woordigend lichaam" in de vorm vall een ,,Zemski Sobor" I )

t ) Vergadering van vertegenwoordigers der standen in Rus-
land, om met de regering te beraadslagen t 16e-17e eeuw). -Vert.
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of een Staatsdoema bfeen te roepen en droeg zS aan ite
minister Boelygin op, een ontwerp voor zulk een Doema uit
te werken, in die zin echter, dat de Doema geen wetgeveude
rechten zou hebben. Al deze maatregelen werden genonen oE
de krachten van de revolutie te splitsen en de gemaögde la.
gen van het volk van de revolutie los te maken.

De bolsjewiki verklaarden de boykot aan de Doenq van
Boelygi! en stelden zich ten doel, deze karikatuur vau eetr
volksvertegenwoordiging te doeu misluLken.
,De mensjewiki daarentegen, besloten de Doema niet te doen
mislukken en achtten het nodig eraan deel te aemen.

3. - De meningsuerschillen ooet de taktiek
fussen de bolsjewiki en de mensjewiki. Het IIIe
P artij kongre s. Lenins boek,,T weeéilei taktlel" 1,' an
de sociaal-demoktatie in de demokratische ctpo-
lutie". De grondslagen uan de taktiek det
Marxistische pailij.

De revolutie bracht alle klassen van de maatschappij in
beweging. De ommekeer in het politieke leven va^lr het land,
verwekt door de revolutie, wierp hen uit de oude, traditionele
posities en dwong hen zich overeenkoristig de nieuwe situatie
opnieuw te groepercn. Iedere klasse, iederc peÉii streefde
er naar haar taktiek, haar gedragslijn, ha.ar verhouding tot
de audere klassen, haar verhouding tot de regering uit te
werken Zelfs de tsaristisehe rcgering zag àch genoopt, haar
eigen, voor haar ongewone nieuwe tektiek uit te werken, en
wel in de vorm va^u de belofte om een ,,vertegenwoordigend
lichaa-", de Boelygin-Doema, b§een te roepeu.

Ook de sociaql-demokratische parij moest haar taktiek uit-
werken. Dat eisi'. de groeiende opleving van de revolutie. Dat
eisten de praktische waagstukken, die voor het proletariaat
oprezen en die geen uitstel dulddeu: het organiseren van de
gewapende opstand, de omverrrerping van de tsaristische
regering, de vorming van eeD voorlopige revolutionaire
rregering, de deelnemirg van de sociaal-demokretie atn deze
regerirg, ds ysi[qsÍ{ing tot de boeren, de verhouding tot de

83



liberale bourgeoisie onz. Hpt was nodig een goed rl,rnp-
dachte Marustische taktlek van de socraar-demokratip ,lie
één geheel vormde, uit te werken.

Maar tengevolge van het opportunrcme en de scheurings-
aktie van de mensjewiki, was de Russische sociaal-demokratie
in die tijd in twee frakties verdeeld. De scheuring kon men
nog niet volledig achten en deze twee frakties waren lormeelnog niet twee verschr!!,'nde partiien, maar metterdaad, deden
zij ten zeerste aan twee verschillende partijen denken, dre
hun eigen centrale instanties, hun ergen kranten bezaten.

De verdieping van de scheuring werd bevorderd door de
omstandigheid, dat de mensjewiki aan hun oude meningsver-
schillen met'de meerderheid van de partij op het gebred van .-te

organtsatie nleuwe menrngsverschillen hadden toegevoegd, an
wel ten aanzien van de vraagstukken van de taktiek.

Het ontbreken van één partii leidde tot het ontbreken van
één partg-taktiek.

Men had een uitweg uit deze toestand kunnen vinden door
onmiddellijk het aan de orde zil'ude tIIe partjjkongres bijeen
te roepen. op het kongres .én taktiek vast te stellen eu de
nr.inderheid te verplichten. de besluiten van het kongres eerlijk
uit te voeren, zich aan de besluiten van de meerderheid van
he1 kongres te onderwerpen. Deze uitweg stelden de bolsje-
wilri dan ook aan de mens.iewiki voor. Maar de mensjewiki
rvilden van het [IIe Kongres niets horen. Daar de bolsjewiki
het misdadig achtten nm de partij verder zonder een taktieh
te laten, die door de l,artij was goedgekeurd en bindend was
v)or alle partijleden, besloten zli zelf het initiatief tot de
bijeenroeping van het [IIe Kongres te nemen.

\lle organisaties van de oartij. zowet de bolsjewistische als
de rrensjewistische. werden tot het Kongres uÍtgenodigd.
Illaar de mensjewiki weigerden aan het lrle Kongres deel te
nemen en besloten hun eigen kongres bijeen te roepen. Z\
noemden hun kongres een konferentie. daar zij .Jechts weinig
afgevaardigden bleken te hebben, maar in werkelijkheid was
dil een kongSres. het partijk.rngres van de mensJewild, w8ar.
van de besluiten voor alle mensjewiki als bindmd werden
beschouwd.

In April 1905 werd rn Londeo het IIIe Kongres van de
Russische sociaal-demokratische partii b{ieengercepen Et
kwamen 24 afgevaardigden van 20 bolsJewlstische komlt€eE
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op het Kongres b[jeen, AIle grote organlsntles van de pa.rtlt
wanren yertegenwoordigd.

Het Kong:,es veroordeelde de mensjewiki als ,,een deel, dnt
zich van de partij heeft afgescheiden" en ging over tot de aan
de orde zijnde vraagstukken over de uitwerking van de takiek
van de partij.

Tegelifk kwam in Genève de konferrentie van de mensjewikl
bljeen

staud sanen.
Zowel het IIIe Kongres als de Konferentie behandelden in

het wezen van de zaak dezelfde waagstukken van taktiek,
maar de besluiten, die inzake deze waagstukken werden
geuomen, waren ldnrecht tegenovergesteld. De twee verschil-
lende reeksen van resoluties, die door het Kongres en door
de Konferentie werden aangenomen, Iegden de volle diepte
van de meningsverschillen over de taktiek tussen het IIïe
Kongres van de partij en de Konferentie van de mensjewiki,
tussen de bolsjewiki en de mensjewiki, bloot.

Ziehier de voornaamgte punten van deze meningsverschillen.

De lijn uan talttíek yan het IIIe partijkongres, 
.i

Het Kongres was van meaing, dat ondanks het burgerlijk-
demokratische karakter van de zieh voltrekkende revoluiie,
ondarLg het feit, dat zij op het gegeven moment niet buiten
de onder het kapitalisme toelaatbare perken kon treden, het
proletariaat in de eerste plaats belang heeft bij de volledige
overwinning van de revolutie, want die overwinning ,o, 

"Àohet proletariaat de mogelijkheid schenken, zich te organi_
seren, zich politiek te verheffen, ervaring en scholing te ver-
krijgen bij het geven vau politieke leiding aan de werkeude
rnassa's en van de burgerliike revolutie naar de socialistische
revolutie over te ga.an.

De tektiek van het proletar-ia.at, die berekend is op de vol-
ledige overwinning van de burgerl$k-demokratische revolutie,
kan alleen door de boeren wcrden ondercteund, tlaar. die zich
nlet van de landheren kunnen ontdoen en de landiteren-gronri
ttr bezit kriigen, zonder de volledige overwinning van le
nvolutie. Derhalve zijn de boereu de natuurlijke b.rndgenoten
y8n het proletariaat.
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De liberale bourgeoisie hecft geen belang blj de volledige
overwinning van dezr rei','rlulie. want zij heeft de Lsaristische
macht nodig als een zweep tegen de arbeiders en de boereu,
Cie zij het allermeest vreest; zij zal trachteu de tsaristische
macht te handhaven, maar haar enigszins iu haar rechten te
beperken. Derhalve zal de liberale bourgeoisie er naar stxeven
tle zaak met een ovcreenkomst met den tsaar op de grondslag
van een konstitutionele monarchie te beëindigen.

De revolutie zal alleen dan overwinnen, als het proletariaat
haar aanvoert, als het proletariaat, als leider van de revo-
lutie, het bondgenootsehap met de boeren zal weten te ver:
zekeren, als de liberale bourgeoisie geisoleerd zal worden, als
de sociaal-demokratie aktief aan het organiseren van de volks-
opstand tegen het tsarisme zal deelnemen, als er als resultast
van de zegevierende opstand een voorloopige revoltutionaire
regering zal worden gevormd, in staat om de wortels van de
kontra-revolutie uit te roeien en een Konstituante van het
gehele volk bijeen te roep€n: als de sociaal-demokratie er
niet. ','an z.al afzien onder gunstige voorwaarden aan de vonr-
Iopige revolutionaire reger'irrg deel te nemen, ont de rev(rlulie
tot het einde toe door te zetten.

De lijn t,an taktieA' r,an de k:onferentie dcr mensietvii'i.

Daar de revolutie een burgerlijke revolutie is, kan alleen de
liberale bourgetrsre de leider van de revolutie zijn. il',t
proletariaat moet ziclt nie.t nret de boeren, maar met. de
liberale bourgeois nauwer verbinden. Het komt er in de eerste
plaats op aan de libere.le bourgeoisie niet door revolutionarr
optreden af te schrikken en haar geen aanleiding te geven om
zich uit de revolutie terug te trekken, want als zij dat deed,
zou de revolutie zwakker worden.

flet is mogelijk, dat de opstand zal zegevierren, maar de
sociaal-demokratie moet zich na de overwinning van rle
opstand afzijdig houden, om de liberale bourgeoisie niet af te
schrikken. I-Iet is mogelijk. dlt er als rresultaat vÍin de opstand
een voorlopige revolutionaire regering zal worden gevormd,
maar de sociaal-demokratie mag daaraan in geen geval deel-
nemen, daar deze regering in karakter niet socialistisch zal
zijn en vooral: door haar deelneming daaraan en door haar
tevolutionaire houding kan de sociaal-demokratie de liberale
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bourgeoisie afschrikken en daardoor de revolutie ondermfnen
Het zou voor het perspektief vau de revolutie beter zijn'

indien er het een of andere vertegeuwoordigend lichaam werd
gevormd, zoiets als een ,,Zemski Sobor" of een ,,Sta&tsdoema",
waarop de arbeidersklasse van buitenaf druk zou kunnen uit'
oefenen, om het tot een Konstituante te maken of er toe te
brengen, een l(onstituante bijeen te roepen.

flet proletariaat heeft zijn eigen big'zondere, zuivere arbei-
dersbelangen en het moet zich juist met deze belangen bezig-
houdeu en niet pogen, de leider van de burgerldke revolutie
te worden, die een algemeen-politieke revolutie is eu die dus
alle klassen aangaat en niet alleen het proletariaat.

Dat waren in het kort rie twee taktieken van de beidr
frakties van de Russische Sociaal-Demokratische Arbeiden
partti.

Een klassieke kritiek op de taktiek van de mensjewiki en
een geniale motivering van rJe bolsjewistische taktiek gal
Lenin in zijr: historisch boek: ,,TVeeiirlei Taktiek van de
sociaal-demokratie iu de demokratische revolutie".

Ifet verscheen in Juli 1905, d.w.z. twee maanden na het flle
Part{kongres. Te oordelen naar de titel vau het boek zou men
kunnen menen, dat Lenin daarin alleen de taktische vrsag-
stukken van de periode der burgerlijk-demokratische revolutie
aanroert en alleen de Russische mensjewiki óp het oog heeft.
In werkelijkheid ontmaskerde hij bij zijn kritiek op de tak-
tiek van de mensjewiki tevens de taktiek van het internatio-
nale oppoÉunisme; en teffil hij de taktiek van de Marxisten
in de periode van de burgerlijke revolutie motiveerde en het
verschil liet zien tussen de burgerlijke en de socialistische
revolutie, formuleerde hii tevens de grondslagen van de
Manristische taktiek in de periode van de overgang va.n de
burgerlí$ke naa.r de socialistische revolutie.

Ziehier de voonnaamste stellingen over de taktiek, die
Lenin in zijn geschrift ,,Tweeërlei taktiek vau de sociaal-
demokratie iu de demokratische revolutie", ontwikkelde.

1. De voornaamste stelling over de taktiek, die door Lenins
gehele boek heenloopt, is het denkbeeld, dat het proletariaat
de aanuoerder van de burgerlijkdemokratische revolutie kan
en moet zijn, de leider vat de burgerlijkdemokratische revo.
Iutie in Rusland.

Lenln erkende het burgerlí$ke karaktel van deze revolutie,
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daar zff, zoals h[ aantoonde, ,,nlet ln staat ls om rcchtstreelcs
buiten de perken van de alleea demokratische omwenteling
te treden". Maar hii was van mening, dat zii geen revolutie
van bovea af, maar een volksr.evolutie was, die het gehele
volk, de gehele arbeidersklasse, het gehele boereudom in
beweging bracht. Daarom bescbouwde Lenin de pogingen van
de mensjewiki om de betekenis van de burgerliike nevoluËe
voor het proletariaat te verkleinen, de rol vau het proletarlaat
dasrin omlaag te dnrkken en het proletariaat er buiten te
houden, als verraad aan de belangeu van het proletariast

,,Het Marxisme, Bchreef Leuin, Ieert den proletariër
gpen afkerigheid van de burgerli'ke revolutie, geeu on-
verschilligheid te haren opzichte eu het leert hem ook
niet om de leidiag daarvau aan de bourgeoisie over te
laten; het leert hem integendeel met de meeste energie
aan de burgerlfrke revolutie deel te trenen; het leert
hem, de vastberadeu striid voor het konsekwente prole.
tarische demokratisme, voor het tot het einde toe door-
zetten vau de revolutie". (Lenin, Verza.melde \[erkeun
Deel III, blz. 83).

,,Wii moeten niet vergeten, schreef Leain verder, dat
er in de tegenwoordige tïd geen ander middel bestaat
en kan bestaan, om het sociallsme dichterb$ te bnengea,
dan de volledige politieke vrijheid, dan de demokratirsche
republiek" (tezelfder plaatse, bla 125).

Lenin voorzag twe€ mogelijke uitslagen van de revolufie:
a) öf de zaak eindigt met de besliste overvinnlng op het

tsarisme, met de omverwerping van het tsarisme en de tn-
stelling vaa de demokratische republiek;

b) öf, indien de krachten niet toereiken, kan het eindigeu
met een overeenkomst van dea tsaar met de bourgeolsle teu
koste vau het volk, met de eea of andere gekortwlektr
}onstitutie, het allerqraarsch$nlijkst met een karikatuur raa
zulk een konstltutie.

Het proletariaat heeft belang bij de beste uitslag, tlw.z. blf
de besliste overwinning op bet tsarisme. Maar zulk een ultslag
tr 4leen dan mogel{k, als het proletariast de aanvoerder, d-
leider van de revolufle weet te {n.

,,De uitslqg vaa de revolutie, rchrsd lreui!, bsast
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er van af, of tle arbeidersklasse de rol speelt van helpster
van de bourgeoisie, machtig wat hetreft haar aanval op
het absolutisme maar machteloos in politiek opzicht. öf
de rol van leidster van de volksrevolutie. (Terzelfder
plaatse, blz. 49).

Lenm was vnn mening, dat het proletariaat a,lle mogelijk-
lrcaen beÀt om zich van het lot van helper van de bour-
geoisie te bevrijden eu tot lerder van de burgerlijk-demokrati-
sche revolutie te worden. Deze mogel$kheden bestonden vol.
gens Leniu ia het volgende.

Ten eerste, ,,is het proletariaat, dat volgens zijn positie de
meest vocraanstaande en de enige konsekwent-rcvolutionaire
klasse is, daardoor er toe geroepen om de leidende rol in de
algemeen-demokratische revolutionaire beweging in Rusland
te spelen". (Leniu, Komplete \ilerken, Deel V[I, blz.75).

Ten tweede, heeft het proletariaat zijn eigen politieke
partij. die onafhankelljk is van de bourgeoisie en die het de
nrogelijkheid scherrkt om zicb tot ,,èèn ondeelbare en zelf-
standige politieke kracht" aaneen te sluiten (tezelfder plaatse,
bla ?5).

Ten derde, heeft het proletariaat meer belang bii de
besliste overwiuning van Ce revolutie dan de bourgeoisie,
rvaardoor ,,de burgerlfrke revolutie in zekere zin voordeliget
is voor het proletariaat dan voor de bourgeoisie" (Lenio,
Vt.rz. lYerken, Deel III, blz. 81).

,,Het Ís voor de bourgeoisie voordelig, schreef lrenia,
om tegen het proletariaat op enige overb\ifseleu uit de
oude tijd te steunen, bti'.'oorbeeld op de monsrchie, op
het staande leger ena Het is voor de bourgeoisie voor.
delig, dat de burgerl$ke revolutie niet àl te vastberaden
alle overblijfseleu van het oude wegvaagt, maa,r dat zij
sommigen daarvan laat voortbestaan, d.w.z. dat de revo-
lutie niet geheel konsekwent is, niet tot het einde toe
gaat, uiet vastberaden ea meedogenloos is... Voor dc
bourgeoisie is het voordeliger fut de ouver-iidelijke ver.
vormingen in burgerlijk-demokratische richting lan&
z€,mer, geleidelijker, voorzichtiger, minder vastberadelr
plaats hebben. door oiddel van hervorniugen ea nlet
door middel van de revolutie; dat deze veryormlngen ro
min m,ogelijk de revolutioaaire relfwerkzaamheid, het
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initiatief en de energie van het eenvoudige 'roik, d.w.z.
vaq de boerren en in he+" bijzonder van de arbeiders tct
ontwikkeling brengen. waut anders zal het den arbeideiB
rles te gemakke$ker vallen om, zoals de tr'ranseu ?*,ggen
.,het geweer van schouder te verwisselen", d.!v.z het
,i/apen, dat de burgerliike revolutie hu:r geeft, de vrii-
heÍd die zlj zal geven, de demokratische instellingen, che

op het van de overblijfseien van de §feigenschap ge-
zuiverde terrein ontstaan, tegen de bourgeoisie zelf te
rlchten" Voor de arbeidersklasse is het daarentegen
voordeliger, dat de noodzakel[jke verauderingen in bur-
eerldk-demokratische richting juist niet langs de weg

" 
der hervormingen, maar langs revolutionaire weg plaatr
hebben, waut de weg der hervormingeu is de weg van
het op de lange baan schuiven, van het uitstellen, viul
het pijnlljk langzame afsterveu van de rottende delen
van het volksorganisme. Ouder hun verrotting hebbeu
in de eerste plaats eu bovenal het proletariaat en de
boeren te l{den. De revolutionaire weg is de snelle, voor
het proletariaat miast pijn[ike operatie, van het recht.
streeks verwfrderen van de rottende deleu" de weg var!
de minste konsessies en de rninnf6 omzichtigheid tea
opzichte van de monarchie en de daaraan beantwoor-
dende afschuwelijke en gemene, voze en door hun bederf
rle lucht besmettende, insteilingen" (tezelfder plaatse,
blz. 81*82).

,,Daarom, vervolgt Lenin, strijdt het proletarigsl rlnn
ook voor de republiek in de vogrste geledereu eD vsr-
werpt het met verachting de domme en hem ouwaardige
raadgevingen, er voor op te passen, dat de bourgeoisie
zich niet terugtrekt". (Tezelfder plaatse, blz Ll2).

Opdat de mogelijkheden van de proletarische leiöug van
de revolutie tot werkelijkheid zullea rrorden, opdat het prolc.
tariaat metterdaa<l de aanvoerder, de leider vau de burgerlflkc
nevolutie wordt, - hiervoor moeten er volgens Lenin mlastene
twee voorwaarden vervrrld worden.

Hiervoor is ten eerste nodig, dat het protetariaat een bond-
genoot heeft, die belang heeft b[ de volledige overrinning op
het tsarisme eu die er toe geneigd kqn ziin om de leiding vao
de kant van het proletsriaat te aanvssrden" Dit l8S h hst
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denkbeeld van de leiding zelt opgesloten, went de leider houdt
op eider te z$n, als er geen geleiden z$n, de aanvoerder houdt
op ,ranvoerd€r te z{n als er niemaod achter hem staat. Lenin
bes lrouwde de boeren als zulk een bondgenoot.

H,ervoor is ten tweede nodig, dat de klasse, die met het
proletariaat om de leiding van de revolutie striidt en er naar
streeft, zelÍ de enige leider van de revolutie te worden, van het
terein van de leiding wordt afgedrongen en geisoleerd. Ook
dit was in het denkbeeld van de leiding opgesloten. omdal dit
de mogelfikheid dat er twee leiders van de revolutie zfn. uit-
sluit. Lenin beschouwde de liberale bourgeoisie als zulk een
klasse.

,.Alleen het proletariaat kon een konsekwente strijder
vo<rr het demokratisme zijn, schreef Lenin. fun zeg*
vierende str$der voor het demokratisme kaa het
proletariaat alleen zijn onder de voorwaarde, dat .le

massa van de boeren ztch bii zijn revolutionaire striid
aarsluit". (Lenin, tezelfder plaatse, blz. 92).

!.ln verder:

,.Tot de l-rreren behorcn een massa half-proletarische
naast kleinburgerlijke elementen. Dat maa^kt hen evoo-
eens onstandvastig en noopt het proletariaat zich tot
een strikte k'lasse-llartij aaneen te sluiten. Maar de
onstandvastigheid van de boer.en onderscheidt zich
radikaal van de onstandvastigheid van de bourgeoisie,
want de boeren hebben op het gegeven ogenblik niet
zo?&er belang bli het onvoorwaardelijke handhaven van
de rraÉiculiere eigendom, als wel bii het ontnemen van
de grond aan de landhere.n, een van de hoofdvormen van
die eigendrm. Zonder hierdoor socialistisch te worden,
zonder op te houden kleinburgerl$k te zijn, àjn de
boer ^n in staat om volkomen en zeer radikale voor-
standq's van de demokratische revolutie te worden. f)e
boeren zullen dirt onvermijclelijk worden, indieu slechts
de loop van de revolutionaire gebeurtenissen, die hen
voorlicht, niet te vroeg door het verraad van de bour-
geolsie en de nederlaag van het proletariaat wordt
afgebroken. De boeren zullen onvermijdelijk onder de
genoemde voorwaarde een boln'erk van de rrcvolutie p.n
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eaa de republlek worde!, want alleen de volkomen zegc.
vierende revolutie zal aan de boeren alles kunnen geven
op het gebied van de agrarische henomingen, alles
wat de boeren wens€u, waarover zfi dromen, wat zij
werkelfrk nodig hebbeu" (tezelfder plaatse, btz 712).

Btj zijn onderzoek van de tegenwerpingen van de mensje.
wiki, die beweerden, dat eeu rlergelljke taktiek va:r de bolsjc-
wiki ,,de burgerl[ike klassen dwiugt om zich uit de r.evoludc
tenrg te trekken en daardoor haar élan verzwakt,,, ksra&teri-
seerde l,enin dez.e als een ,,taktiek vau verraad van de
revolutie", als ,,ern taktiek om het proletariaat tot een aru.
zalige naloper van de burgerl[jke klassen te makeo,,, ea
h[ schreef:

,,V[ie werkeliik de rol van de boeren iu de zegevler:n.
de Russische revolutie befiipt, zou niet in st88t ziin te
zeggeu, dat het élan vaa de nevolutie verzmakt als de
bourgeoisie zich enrit terugtrekl ïVarrt in werkelskhcid
begint dan eerst het werkelijke élan van de Russischc
revolutie, zal dit eerst dau werkeliik het grootste ruvo-
lutionaire élan zl'n, dat in het tiidvak van de burgerlfik-
demokratisr:he omwenteliag mogeliik is, wanneer ,lc
bourgeoisie er zieh ujt terugtrekt en de Eassa rran de
boeren naast het proletariaat alE aktieve revolutioaalren
zullen optreden. Opdat onze demokratische revolutic
konsekwent tot het eiude toe zal worden doorgezef
moet zij op krachten steunen, die in staat zfn de onve!.
mlideliike inkonsekwentie van de bourgeoisie te verlam.
men, d.w.z. oie juist in staat zfiu haar ,,te dwingen zich
terug te trekken" (tezclfder plaatse, bla 114).

Dat is de fundamentele taktische stelling over het prrle-
tariaat als de aanvoerder van de burgerlijke revolutie, dc
fundamentele taktische stelliag over de hegemonie (de
leidende rol l van het proletariaat in de burgerlijke revolut§
die door Lenin in z[jn boek ,Tweeërlei taktiek van de sociaal-
demokratie in de demokratisene revolutle,, werd ontwlkheld.

Dat was een nieuwe oriëntering yan de Marxisttsehe partfl
ten opzichte van de taktiek m de burgerlijk-demokratlsche
rrevolutie, die sterk verschilde van de opvattingen over taL.
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tÍelr die tot rlusverre in het l{arxistische arsenaal aanwezlg
q,'aren. Tót nu toe k.,r.am de z,aak hierop neer, dat in de
hrrrgerlgk,. revoltrlr.'s. ltijvoorbeeld in het Westen, de leidende
rol bii rle [t<»urg.er:tste bleef, het proletariaat willens oÍ
onwrllens de rol varr haar helper speelde en de boerelt d6
reserve van dc ho1l1"eoit'" r,onnden. De Marxisten achiten
z,ulk een kombinatle min of meer onvermiideliik, hoewel z[f
dadelijk het voorbehoud maalrten, dat het proletariraat hierbiJ
zoveel mogelijk zijn naastbijliggende klasse-eisen moest ver.
dedigen en zijn eigen politieke par§ moest hebben. Thaus, in
de nieuwe historische situatie, nam de zaak volgens I-enins
opvatting zulk een keer, dat het proletariaat de leidende
kracht in de burgerlijhe revolutie werd, dat de bourgeolsie
uit de leiding van de revolutie werd gedrongen eD de boerel
de reserve van het proletariaat werden.

De beweringen, dat Pleehanow ,,ook voor de hegemonie van
het proletariaat was", berusten op misverstand. Plechanow
koketteerde met de idee van de hegemonle van het prroletarlaat
en wa.s niet ongeneigd om haar met het woord te erkennen -dat is jnist, maar metterdaad was hij tegen het wezen van
dit denkbeeld. De hegemonie van het proletariaat betekent de
leidende rol vsn het proletariaat ln de burgerlfike revolutlo,

en de boeren. bij een politiek van de isolatie van de liberale
bonrgeoisie; terwijl Pleehanow, naar men weet, tegen de
politiek van de isolatie van de liberale bourgeoisie, uóót er;a,
politiek van orereenkomsf met de liberale bourgeolsie en
tegen de politiek van het bondgenootschap van het proleta-
riaat en de boeren was. In werkelijkheid was Plechanowa
opvalting over de taktiek de mensjewistische opvatting van
Itet atwijzen van de heg,emonie van het proletariaat-

2. Lenin besehouwde de zegev:erende gewapende vol&s-
opstand als het belangrijkste middel om het tsarisme omver
t.e werpen eu de dernokratische republiek te veroveren. In
tegenstelling tot de mensjewiki was Lenin van Eerling, dÀt
de,,algemeen-demokratische revolutionaire bewegng rceds
tot de noodzakelijkheid .ran de genapende opatand had
geuoerd", dat ,,het organiseren van het proletariaat voor de
opst&nd" reeds ,,aair de orde was als eeu van de essentiëlq
voorna&mste ea noodzakelrifre taken van de partt", dat het
nodig wns. ,,de energielste maatregelen te nemen om het
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protetar{aat te bewapenen en het de mogel$khcld van dc
rechtstreekse leiding van de opstand te verzekeret" (Lenin,
Komplete werken, Deel VIII, blz. 75).

Om de massa's naar de opstand te voeren en de opatand
relf tot een algemene volksopstand te maken, achtte Lenin
het noodzakelijk, om leuzen op te stelleu en oproePen tot d€

massa's te richten, die het revolutionaire initiatief vaD de

massa's tot ontwikkeling zouden kunnen brengen, hea voor de

opstand zouden kunnen organiseren en het apparaat van de

tsaristische macht desorganiseren. Als zulke leuzen bescbouw-
de hij de besluiten inzake de taktiek van het Itre Par$-
kongres, aan welker verdediging Lenin's boek ,,Tweeërlei
taktiek van de sociaal-demokratie in de demokratische rnevo-

tutie!' was gewijd.
Als zulke leuzen beschouwde hlj:
a) het toepassett van ,,politieke massastakingen, dle ln het

begin en in de Ioop van de opstand van grote betekenis kun-
nen zijn" (tezeltder plaatse, blz. 75);

b I het organiseren van de ,,onmiddelliike verwezenl{lrlng
van de S-urige arbeidsdag en van andere aan de orde {ndc
eisen van de arbeidersklasse Iangs revolutionaire weg"
(tezelfder plaatse. blz. 47);

c) ,,het onmiddellijk organiseren van revolutionaire boeren-
komitees voor het ten uitvoer brcngen van alle demokratische
hervormingen", de inbeslagaeming van de grond der land-
heren daarbij inbegrepen, langs revolutionaire weg (tezelfder
plaatse, blz. 88);

d) de bewapening van de arbeiders.

Hier zijn vooral twee punten van belang:
/ Ten eerste, de teh!&k _99-de-8=urep-deg in.de-stAd en dc

de m ok rati sche h ervormqgg4. _q_p_ ..hst-_pbltelpgq, lgs8s- _ -Íeo e
te brengea, d.w.z. op eeu w{ize, dc

Èëëí'-rtiiièning houdÍ met de autoriteiten, noch met cte wet,
die do autoriteiten en de wettelijkheid negeeÉ, de bestaandc
n'ette,rr stukbreekt en eigenmachtig de nieuwe orde als een
voldongen feit irrstelt. Dit was een nieuw middel van dc
taktiek, welks t.oepassing het machtsapparaat van het tsarls-
me verlamde en de aktiviteit en het scheppende initiatief van
de massa's tot ontplooiing bracht. Op Erond van deze ta.ktlek
ontstonden de revolntionaire stakingskomitees in de stad en
do levolutionaire boerenkomitees op het platteland, waaJrre,n
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dle cersten zleh later tot Sowjete van Arbeidersafgevaardigden
outwikkelden en de laatsten tot Sowjets van Boerea.
afgevaardigden.

, Ten tweede, de 
-logessing__y3n

*!:!g-9 Iry 4 I J1o t i t i e k e :t "!Yg -g1.,[amfi;';;;'*nttvën:ö.-ëikí'mí=;pË;raeu bd de revo-
lutïónaire mobilisatie van de massa's. Dat wöí een nieuw,
zeer beiangr$k wapen in handen van het proletariaat, tot
duswrre onbekend in de praktijk van de Marxistische partij,
dat daama burgerrecht verkreeg.

Lenin was van mening, dat de tsaristische regering als
resultaat van de zegevierende volksopstand vervangen mo€Bt
worden door een voorlopige tevolutionaire regering. De taak
van de v,r-,.roprge d rn heu
verankertru van de veroveringen van de revolutie, het onder-
drukken van de tegenstand van de kontra-revolutie en het
verwezenl$ken van het minimum-pro6íram van de Russische
Sociaal-Demokratische Arbeiderspartrj. Lenin was van mening,
dat een beslissende overwinning op het tsarisme niet mogelijk
was, zonder het volbrengen van deze taak. En om deze taak
te volbrengen en de beslissende overwinning op het tsarisme
te behalen, moest de vo«rrlopige revolutionaire regering geen
gewone tegering zijn. maar een regering'van de diktatuur
van de klassen die de overwinning hebben behaald, van cle
arbeiders en de boeren, z[j moest de revolutionaire diktatuur
van het proletariaat en de boeren ajn. Zích beroepend op de
bekende stelling van Marx, dat ,,iedere voorlopige staatorde
na een revolutie een tliktatuur en bovendien een energieke
diktatuur vereist", kwam Lenin tot de gevolgtrekking, dat
de voorlopige revolutionaire regering, indien zij de beslissenrie
overwinning op het tsarisme wilde verzekeren, geen andere
regering zijn kon, dan de diktatuur van het proletariaat en
de boeren.

,,De beslissende overwinning van de revolutie op het
tsarisme, sehreef Lenin, is de rer.,o/rfiionair_demokrati-
sche diktattrur ran het proletariaat en de boeren...
En zulk een overwinning'zal juist een diktatuur zijn,
d.w.z. z$ zal onvermígdelijk moeten steunen op militarr
geweld, op de bewapening van de massa's, op de opstand
en niet op deze of gene op ,,legale',, ,,vreedzame wijze"
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gevormde urstellingen. Dat kan alleen een diktatuur ziju,
omdat het verwezenlijken van de vervormingen, die ,het
proletariaat en de boeren onmiddelli;ik en onvoorwaarde-
Iijk nodig hebben, het wanhopige verzet van de land-
heren, vau de gxote bourgeois en van het tsarisme zal
verwekken. Dit verzet te breken, deze kontra-revolutio-
naire pogingen af te weren, is zouder een íriktatuur niet
mogelijk. trIaar het zal natuurlijk geen socialistische,
maar een demokratische diLtatuur zijn. Zij zal (zonder
een gehele reeks van tussenstadia van de revolutiouaire
ontwikkeling) de grondslagen van het kapitalisme niet
kunnen aantagten. Z$ zal in het beste geval, een radikale
herverdeling van het grondbezit ten gunste van de boe-
ren kunnen brengeq het konsekwente eu volledige demo-
I<ratisnre invoeren, de republiek daarbij inbegrepen. al
de Aziatische vormen van knechting niet alleen uit het
dorpsleven, maar ook het fabrieksleven n:et wortel en
tak uitroeieri, zlj zal een begin malen met een belang
r(jke verbetering van de toestand der arbercters en met
etrn verhoging van hun levenspeil; en ten slotte - het
Ioatste, rnaar niet het minst belangrijke - de revolu-
tionaire brand naar Europa overbrengen. Zulk een over-
rvinning zou van onze burgelijke revolutie nog geenszins
een socialistische revolutie maken; de demokratische
omwenteling zal nit:t rechtstreeks buiten de perken van
de burgerhjk maatschappelijk-ekonomische verhoudingen
treden: maíIr niettemin zal de betekenrs van zulk een
overwinning geweldig zijn voor de toekomstige o[t-
wikkeling, zowel van Rusland als van de gehele wereld.
Niets zal dc revolutionaire energie van het wereld-
Iu'oletariaat t rt zulk een hoogte verhefÍen, niets zal de
rve3, die naar de volledige overwinning van het proleta-
rilrlt r oert zo sterk afkorten, als deze beslissende over-
s'rnning van de in Rusland begonnen revolutie" ([,enin,
Verzameltle Werken, Deel IIL blz. 88-89).

lVat betreft de verhouding van de sociaal-demokratie tot de
voorlopige revolutionaire regering, en de toelaatbaarheid van
de deelneming van de sociaal-demokratie daaraan, verdedigde
Lenin volkomen de desbetreffende resclutie van het IIIe Kon-
gres van de partij. dre luidt:
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,,Al naar gelang van de kraehtsverhoudingen 61 von
ender€ faktoren, die uan te voren niet nauwkeurig kunnen
wordeD bepaald, is de deelneming van de gevolmachtig.
den van onze partij aan de voorlopige revolutionaire
r€Sering toelaatbaar. teneinde meedogenloos tegeu elke
kontre-revolutionaire aktiviteit te strfrden en de zelf-
standige belangen van de arbeider:klasse te verdedigen;
als noodzakel{ke voorwaarde voor zulk een deelne-
ming wordt gesteld: de strenge koatr6le van de paÉij
op haar gevolmachti8lden en het onwrikbaer handha-
ven van de onafhankel[jkheid vau de sociaaldemokratle,
die gtreeft naar de volledige socialistische omwentellng
en iD zoverre onverzoenlijk viandig staat tegenover elle
burgerlijke partijen; onafh.rnkelijk van het feit of het
deelnemen van de soeiaal-demokratie aan de voorlopige
revoludonaire regering mogelljk zal zijn, moet meu onder
de breedste lagen van het proletariaet de idee propage-
rcn. dat het noodzakel{k is, dat het gewapende en door
de soci,Bal-demokratie geleide'proletariaat voortdurrnd
dnrk op de voorlopige regering uitoefent, teneinde de ver'
overingen van de revolutie te beschermen, te veraukeren
en uit te breiden". (Lenin, Verz. YYerken, Deel IIÍ,
bla 55).

De tegenwerpingen van de mensjewiki. dat de vooriopige
regering toch een burgerl[jke regering zou zfin, dat men het
deelnemen van de eociaal-demokraten aan zulk sqa pgqering

niet hon toestaan. indien men niet dezelfde fout wilde be61aan,

als de {rg!§sJtoclgli§i-MiUqc{4' die jn- de F ranse burteriijke
regering tmd, =- wees l*nln van de hand, dm:-er op te-È'{-
Uí-ilàfdèlrensjewiki hier twee uerschillende zaken door
elkaar haler en hun onbekwaamheid aan de dag leggen, om
het vraagstuk op Marxistische wijza aan te pakken: tn Franlr-
rijk ging het over de deelneming van socialisteu aan een
rcaktionaire burgerliike regering in eel periode, dat er in het
land geen rnevolutionaire situatie bestond en dit verplichtte
de socialisten om niet asn zulk een regering deel te nemen;
in Ruslend ging het evenwel over d€ deelneming van socialis-
ten a.an een reoolutionake burgerlijke regering. die strí$dt
uoor de ouerwinning van de revolutie in een perlode, dat de
revolutic in oolle gang §, - een omstandigheid, dle de deel-
neming van de socialisten aan zulk een regering toelaatbaat
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cn onder gunstige omstandigheden, r,erpliclrfend maakte, te:r-
einde de kontra-revolutie niet alleeu van ,,underop', van bur-
ten uit, maar ook ,van bovenaf", van binnen uit de regering
te treffen

3. 
- 

Bii zijn strijd voor de overwinning van de burgerlijke
revolutie en voor de verovering van de demokratische repu-
bliek was l,enin geenszins van mening, dat men bij de dento-
kratische étappe rnoest bl[jven stilstaan en de omvang vart ele

revolutionaire beweging moest beperken tot het volbrengen
van de burgerlijk-demokratische taak. Integendeel: I.cnin was
van mening, dat onmiddell$k na het volbrengen van de demo-
kratische taak de strijd van het proletariaat en van de andere
uitgebuite massa's voor de socia/isfiscfie revolutie reeds moest
beg,innen. l,enin wist dit en achtte lret de plicht van de so-

ciairl-demokratie alle maatregelen te nenlen, opdat de burger-
lilke-demckratische revolutie tot de socialistische revolutie
zou gaan uitSlroeien. Lenin had de diktatuur van het prole-
t,a.r'iaat en dè boeren nodig, niet om, nadat de overlvinning
r,an de revolutie op het tsarisme was behaald, de revolutie
rlaarmede te beëindigen, mlar om de revolutie-toestand zo

Ia.ng mogelijk te uerlengen, de overblijfselen van de kontra-
revolutie volkomen te vernietigen, de vlam van de revolutie
nrrar' llrrt'(rpa le tloen ovcrslitan en nadat aau het proletariaat
rJc gelegenheid was geschonken, zich in die tljd politiek te
ontwikkelen en zich tot een groot leger te orgtrniseren -
rechtstreeks de overgang naar de socialistische revolutie te
beginnen.

Sprekentle over de omvang van de burgerlijke revolutie en

over het karakter, dat door de Marxistische partij aan deze

ornvang moest worden gegeven, schreef Leniu:

,,Het proletariaat moet de demokratische omwenteling
tot het einde toe doorzetten en de massa van de boeren

rondom zich aaneensluiten, teneincle de tegenstand van
het absolutisme met geweld te onderdrukken en de on'
standvastigheid van de bourgeoisie te verlammen' Het
proletariaat moet de socialistische omwenteling voltrek-
ken terwijl het de nassa van de half'proletarische ele-
menten van de bevolking t'oltdom zich aaneensluit,
teneinde de tegenstand van de bourgeoisie met geweld

te breken en de onstandvastigheid van de boeren en van
de kleine burgerij te verlammen. Dat is de taak van het
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proletariaat, die de mensen van de nieuwe ,,fskrai (d.w.z
rie inensjewiki. - Red.) zich iu al hun beschouwingen en
resoluties over de omvang van de revolutie zo beperkt
voorstelleu". (Lenin, te zelfder plaatse bla 114).

Of wel:
Aan het hoofd van het gehele volk en in het bSzonder

van de boeren de volledige vr$heid, voor de
konsekwente demokratische omwenteling, voor de re-
publiek! Aan het hoofd van allè werkers en uitgebuiter

- voor het socialisme! Zo moet metterdaad de politiek
van het revoluti, naire proletària,at ziin, ó de klasse-
leuze, die de oplossing van elk vraagstuk van taktiek,
elke praktische stap van de arbeiderspartii tiidens dc
revolutie moet tloordringen en bepalen" (tezelfder plaat-
se, blz. 126).

Opdat geen enkele onklaarheid zou b§iveu bestaa,n, verklaar-
de Lenin twee maanden na het versch[jnen van zijn boek
,,Tweeërlei taktiek", in het artikel ,,De verhouding van de
sociaal-demokratie tot de boerenbeweging":

,,Van de demokratische revolutie zullen wij terstond,
juist naar gelang van onz€ kracht, van de kracht van
het klassenbewuste en georganiseerde proletariaat' be'
ginnen over te gaan naar de socialistlsche revolutie. Wli
zfrn voor de onafgebroken revolutie. W[i zullen niet hal'
verwege blijveu stilstaan". (Tezelfder plaatse, blz. 193.)

Dat was een nieuw standpunt ten opzichte van de verhou'
ding va^n de burgerlijke en de socialistische revolutie, een

nieuwe theorie van de hergroepering van de krachten rontl-
om het proletariaat aan het einde van de burgerlijke revolu-
tie voor de direkte overgang naar de socialistische revolutie,

- de theorie van het uitgtoeien van de burgerlijk-demokrati'
sche revolutie tot de socialistische revolutie.

Bii het uitwe:l.gn va,tr dit nieuwe standpunt steunde Lenin
ten eerste op de bekende stelling van Ma:x over de onafg*
broken revolutie, die hS aau het einde van de jaren-veertig
tr'-mong-;eurr in 

-het 
,,Adres aa^n de Bond der Kommu-

Distelr", heeft neergelegd, en ten tweede op de bekende ge-
duchte:nan Ma,rx over de noorl"akeltikheid om de revolutio-
mire boerenbeweging met de prroletarische revolutie te ver-
Grlgen, die hli in een brief aan Ehrgels in 1856 heeft geuit,
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waarin hij schreef : ,,de gehele zaak in Duit-qland zal afhàr'-
g:en van de m:gelijkheid om de proletarische revolutie te
steunen door de een of andere tweede uitgave van de boeren-
oorlog". Maar deze geniale gedaehten van Marx werdeu later in.
de werken van Marx en Engels niet verder ontwikkeld en de
tl'eoretici van de IIe Internationale namen alle maatregelen
om zè te begraven en aan de vergetelheid prijs te geven. Aan
Lenin viel de taah ten deel om de vergeten stellingen van
Marx weer aarl het licht te brengen en ze volledig te herstel-
len. Maar terw[jl hij deze stellingen van \{arx weer in ere
herstelde. beperkte l.enin er ziqh niet toe, - en kon dat niet
doen - om ze eenvoudig te herhalen; hij ontwikkelde ze ver-
der en werkte ze tot een harmonische theorie van de socialis-
tische revolutie uit, waarbij hij een nieuw element in het ge.
Cing bracht als een noodzakelijk element van de socialistische
revolutie, namelijk };'el bondgenootschap van het proletariaet
en van de half-proletarische elementen van stad en land, als
de uoorwaarde voor de overwinning van de proletarisehe re-
volutie.

Dit standpunt sloeg de opvattingen van de West-Europese
so:iaal-demokratie over de taktiek volkomen uiteen, rtie
hiervan uitging, dat na de burgerlijl<e rrvolutie de boeren-
massa's, de massa's van de arme boeren daarb§ inbegrepen,
noodzakelijkerwljze aan de revolutie de rug moeten toekeren,
tcngevolge waarvan er na de burgerlí$ke revolutie een lang-
durige periode van onderbrekíng, een langdurige periode van
een ,,vredestoestand" van 50-100 jaar, zo niet langer, moet in-
treden, gedurende welker verloop het proletariaat ,,vreed-
zaam" zal worden uitgebuit en de bourgeoisie zich ,,volgens de
wet" zal verrijken, totdat de tijd voor een nieuwe, socialistr-
sche revolutie aanbreekt.

llet was de nieuwe theorie van de socia/isÍr-scÍre revolutie,
<lie niet door een geisoleerd proletariaat tegen de gehele
hourgeoisie wordt verwezenlijkt, maar door het proletariaat,
dat de hegemonie heeft, dat bondgenoten heeft in de vorm
van de half-proletarische elementen van de bevolking, in de
vorm van de millioenen der ,,werkende en uitgebuite masga'§".

Volgens deze theorie moest de hegemonie van het proleta-
riaat in de burgerlijke revolutie bij een bondgenootschap van
het proletariaat met de boeren uitgroeien tot de hegemonre
vsn het proletariaat in de socialistische revolutie, bij het
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bondgenootschap van het proleta"riaat met de overige wer-
kende en uitgebuite massa's; en de demokratische diktatuur
van het proletariaat en de boeren moest het terrein voorbe-
reiden voor de socialistische diktatuur van het proletariaat.

Zii wierp de gangbare theorie van de West-Europese so-
ciaal-demokraten omver,.die de revolutionaire mogelijkheden
van de halfproletarische massa's van stad en land ontken-
den en die ervan uitgingen, dat wij behalve de bourgeoisie en
het proletariaat geen andere maatschappelijke krachten zien,
vÍaarop bli ons oppositionele of revolutionaire kombinaties
zouden kunnen steunen" (woorden van Plechanow, die voor
de ltest-Europese soeiaal-demokraten tlperend zijn).

De West-Europese sociaal-demokraten waren van mening,
tlat het proletariaat in de socialistische revolutie alleen zal
staan tegenover de gehele bourgeoisie, zondet bondgenoten
tegenover a//e niet-proletarische klassen en lagen. Zij wilden
geen rekening houden met het feit, dat het kapitaal niet al-
leen de proletariërs uitbuit, maar ook de millioenen van ,le
half-proletarische lagen van staal en land, clie door het kapita-
lisme worden onderdrukt en die de bondgenoten van het pro-
letar:iaat kunnen zijn in de strild voor de bevrijding van de
maatschappij uit de kapitalistische onderdrukking. Daarom
meenden de IVest-Europese sociaa"l-demokraten, tlat de voor-
waarden voor de socielistische revolutie in Europa nog niet
r{p waren, dat men deze voorwaarden alleen dan rijp kaa
achten, wanneer het proletariaat, als resultaat van de verdere
ekonomische ontwikkeling van de maatschappij, de meerder-
heid van de natie, de meerderheid van de maatschappii zal
vormen.

Dit voze en anti-proletarische standpunt vau de West-Ei.:'o-
pese sociaal-demokraten werd door Lenins theorie van de
socialistische revolutie ondersteboven geworpen.

Lenins theorie bevatte nog niet de rechtstreekse gevolg-
trekking over de mogeli'ikheid van de overwinning van het
socialisme in één, afzonderlljk genomen land. Maar in deze
theorie walen alle of biina alle fundamentele elementen vervat,
die nodig wan€n om woeg of Iaat zulk een gevolgtrekking te
maken.

Zoals men weet kwa,nl Lenin in 1915, d.w.z. 10 jaar later, tot
deze gevolgtrekklng.

Dat zijn de fundamentele stellingen over de taktiek, die Le-
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nin in zfin historisch boek ,,Tweeërlei taktiek van de soeiaal-
demokratie in de demokratische revolutie" ontwikke'cl heeft.

De historische betekenis van dit werk van Lenin ligr in rie
eerste plaats hierin, dat hij het kleinburgerlijk standpunt v,ir1
de mensjewiki inzake de taktiek ideologisch verpletterde. de
arbeidersklagse van Rusland wapende voor de verdere orrt-
wikkeling van de burgerlijke-demokratische revolutie, voor
de nieuwe aanval op het tsarisme en dat hii aan de Russische
sociaal-demokraten het duidelijke perspektief schonk, dat het
uitgroeien van de burgerlijke revolutie tot de socialistische re-
volutie noodzakelfik is.

Maar hiermede is de betekenis van Lenins werk nog niet uit-
geput. Z[jn onschatbare waarde ligt hierin, dat het het Marx-
isme vem[jkte met een nieuwe theorie van de revolutie en de
grondslagen legde van de revolutionaire taktiek van de bol-
sjewistische partij, met wier hulp het proletariaat van ons
land in 1917 de overwinning op het kapitalisme behaalde.

4. - Verdere stijging pan de reoolutie. De Al-
Ru.s-sisc/re politieke staking in Oktober 1905. -Terugtocht van het Ísarisme. - Het manitest oan
den tsaar, - Het ontstaan uan de Sorrrlefs ran
Arbeidersafgevaardigden. *

Tegen de her{st van 1905 omvatte de revolutionaire bewe-
ging het gehele land. Z{ nam met geweldige kracht toe.

Op 19 September begon in Moskou de staking van de typo-
grafen. Zi sloeg na.ar Petersburg en naar een aantal
andere steden over. In Moskou zelf werd de staking der ty-
pografen ondersteund door de arbeiders van andere bedr[iven;
zij werd tot een algemene politieke staking.

Begin Oktober begon de staking bij de Moskou-Kazan-
spoorweg. Een dag later staakte het gehele Moskouse spoor-
wegnet. Spoedig omvatte de staking alle spoorwegen van het
land. De post en de telegraaf staakten het werk. De arbei-
ders in de verschillende steden van Rusland kwamen in vele
duizenden in meetings bijeen en besloten het werk neer te
leggen. De staking greep de ene fabriek na de andere aan,
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het ene bedriif na het andere. de ene slad na de andere. het
ene gebied na het andr:r.e. I)e kleine arnh[s1121.sn en kantoor_
bedienden, de studt,rrt.en. de iurr.llektuelen advoc:aten, inge_
nreurs, art.st.rr slolt'n zilh bij de stakende arbeiders aan.

De liolitiekt' stalirng van oktorrer werd een ar-Russist:he st*-
king, zij omvatte lr{rur het gehele land tot in de versl ver-wijder.de
gebieden, zij omvatte bijna alle arbeiders, ook de achterlijkste
lagen. Aan de algemene politieke staking naffren alleen al on-
geveer een millioen industrie-arbeiders deel, het spoorwegper-
soneel, de post- en telegraafbeambten en andere beambten, die
eveneens een zeer groot aantal stakers opleverden, niet mee-
gerekend. Het gehele leven van het land werd stilgelegd. De
m&cht van de regering was verlamd.

De arbeidersklasse stond aa.n het hoofd van de strijd der
volksmassa's teÉfen het absolutisme.

f)e leuze der bols.iewiki aangaande de politieke massa-sta-
king leverde haar resu.ltaten op.

lle algemene staking van Oktober, die de kracht, de nraeht
van de proletarische beweging toonde, dwong den dodeliiik vtr-
schrokken tsaar het Manifest van 1? Oktober uit te geven. In
het @werden aan het volk rle
,,onaantastbare grondslagen van de burgerlijke vrilheid be-
loofd: ,,de werkelijke onaantastbaarheid van de persoon, ge-
wetensvr§heid. vrijheid van het woord, van vergadering en
vereniging". Flr werd beloofd eeu Doema met wetgevencle
macht b[jeen te roepen en alle klassef-ïan de bevolkilg bij
de verkiezingen te betrekken.

l)e Doema met raadgevende stem van Boelygin was tlrrs
door de kracht van de revolutie weggevaagd. De bolsjewisti-
sche taktiek om deze Doema te boycotten, bleek juist te ziin
Seweest.

En toch was het Manifest van 1? Oktober niettemin een
bedrog van de volksmassa's, een kunstgreep van den tsaar,
een adempauze, die de tsaar nodig had om de lichtgelovigen
i-n sl,aap te sussen, tijd te winnen, op kraehten te komen, om
daarna de revolutie een slag toe te brengen. De tsaristische
regering, die in woorden de vr$heid beloofàe, had in werkeliik-
heid_ niets belangr[hs gegeven- De arbeiders en de boeren
hadden tot nu toe niets varr de regering gekregen, behalve be_loften. In plaats van de verwachte politleke amnestie op ruimo
schaal, werd er op 21 Oktober aan een onbetekenend gedeel-
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te van de politieke gevang('nen :rmncstie vorlt,end. 'I'cqeliiker-
tijtl otganiseerde de regelilg. orrr dc kraclrtr,rr van het volk
te verdelen, een aantal bloedige Jodcnpogrr,ms, u'aarbi.i dui-
zerrden en duize;rden mensen te gronde gingcn; om tegen de
revolutie te str'ljden, werden er politie-organisaties van ban-
dieten opgericht, de ,,Bond van het Russische Volk", tle ,.Bond
van aartsengel ltichael." Deze organisaties, rvaarin reaktio-
n:rire landheren, koopliedon, pollerl en lralf-nrisdadige elemen-
ten van ltet Iornpenploletariaat een belangriike rol speeldeu,
kregen in de volksrnond de naanr van ,,Zwaric Honclerd". De

,'Zwar'teFIonderd''-mannenvermoordení1re-rrtl1GF.mede.
werking van de politie, vooraaustaande arbeiders, revolutioltai-
re intellektuelen en stuclenten, ranselden heu af, 7.e stichtten
I»'and en schoten op meetings en ver3aderingeu van de bur-
gers. Zo zagen de resultate» r'an het tsaristische N{arrifest er
voorlopig uit.

Er wlts toen onder het volk ltet vo'lgertdr: lierl-ie ('\'er het
I{anifcst van den tsaar in omloop:

.,De tsaar kreeg angst, hij gaf eerr tr[anifest:
Voor de dcrden de vr$heid, voor de Ieventlen arrest".

De bols.jerviki zetten aan de ma.ssA's uiteer, dat lret Mani-
fest van L7 Oktober een valstrik n'a-s. Zij hrandmerkten de
horrding van de regering na het Ma.nifegt als een provokatie.
De bols.iewiki riepen de arbeiders te wnpen, ricpen iren op de
gervrpende opsta.nd voor te lrereiden.

l.te ar[eider.s gingetr er n]et nog Írot{.r eler;iir't{r,'{)ver, ge-

rvrrlrende rlroez,.jiut n (strijilnfrlelingen) op te richten. [-]et werd
lrun driidelijk, dat de eerste overwinning vrtn 17 Okt''»ber, die
door de algemene politieke staking ryas be','ochten, van hen
nog verdere kracht-sinspanningen, een verdet't' sLrijd ter omver-
werpirrg vau lret tsarisme eiste.

Het Nlanifest van 17 Oktober beoordeelde Lcnin als eeu
ogenblik van een zelier tijdeliiih ovem,icht der krachten, toen
het proletariaat en de boeren, die aan den tsaar het Manifest
hadden ontrukt nog niet bii machte waten het tsarisn,e ten val
le brerrgen, maar het tsarisme al niet meer alleen met de
oude middelen kon regeren en gedwongen was met ltet woord
de ,,burgerl[jke vrijheden" en een Doema met ,,wetgevende
macht" te beloven-

In de storrnachtige dagen van de politieke stàking vau
Oktober, in het vuur van de str§d tegen het tsarisme vonnde
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de revolrrtionlrirt sr.hclryringskrar:ht van cle itrbcidersnrassa's
eerr nie u'".., uululrtrli ,,r.ir|..rr de Sorvjcts vln Àrbeitisafge\.irar-
di.eden.

De Sowiets vq,, A.lr:I]gyj§.@, \,{rrgaderingen van
afgevaa ijven, waren een tot
nu hoe in. de rveleld ()ngekende politieke massa-organisatie
van de arbeitlersklasso. De Sow.jets, rtie in 1g05 r'oor het eerst
ontstoncleu, s,artn dr: ()./!'q{lll van rle Sorr..jct-macht, die door
het proletariaat, nncteí-liid]iis v:rn de bois.icwistische part[,
in 1917 werd geschi, lrr.1. f)t Sowjets warel een q_ie1we, re-
volutionaire vorm vsn de schelrpingskracht van het volt(.
Zij rverden uitslrritentl door de revolutionair.e lagen van het
volk €fesehapeu en doorbraken alle wetten en normen van het
tsarisnre. Zij warcn et.n uiting van de z-elfrverkzaamheid van
het volk, tiat zich tot de str'liti tegen het tsarisme had ver-
heven.

De bolsjewiki beschorrwden de Sow.jets als kiemen van de
revolutionaire macht. Zij rvaren van mening, dat de kracht en
de hotcl<cnis van dt c6\À'.jets geheel afhankelijk waren v&n
het sukses van de opstand.

De mensjerviki hieldcn «lc Sow-i<'ts nict voor kiemorganen
vrn dr. nrvolutltrnaire nracht. noch voor ol-ganelt van de op-
stand. ZiJ heschourvdr.n de Sorvjets als organen van plnatselijk
zelfhest urrr, ecn so{)rt van gt'tlemokrrrtiseerde stedelijke z.eif-
bestrrr'en.

Op 1:i (l6t ()kto):r'r l!r05 u-r.rdcn et in P,.tersburg op alle
f*brieken en in :rlle Lredrijveu velkiezingen voor de Sowjet
vftn Àrbeidersafgevaardigden gehoudeu. 's Nachts ].cd dc
eerst€ zittiDg van rle Sowjet prl;rats. Na de Petersburgse Sorr.
jet werd er ot.k et.n Sorv.jet van Ar.beidersafgevaardigdeu in
l\Ioskou gevornrd.

De Sow.íet van ./rrbeit-lersafgcvaardigden van Petersburg
rnr)esl . tls lion,j.,t vun liet gtootslc intiustr.iijle en revolutionair.e
r'rtrl, ur)l van Jlrr*[lrrrrl. rlc houfdstatl ,.':rrt lret Tsaristische rijk, in
de n'r'olrrlie r.an lll95 3.. beslisstnde rol s1x.len. IVÍaar hlj ver-
vulde ziin tarrli rrict., tengr.volge vari de slechle, mensjewistische
leiding van do .iowiet. Zoals bel<end, was t enin toen niet in
Petersburg, hi.j bcvond zich nog steeds in het buitenland. De meu-
sjewiki maakten gebruik van Í,enin's afwezigheid, zij drongen in
de Petersburgsc Sorvic't door en maakten zich meester van de
leiding. Het valt rriet te verwonderen, dat het onder dergelijke
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omstandlgheden aan de mensjewiki Chroestaljew, Trotski,
Parvus e.a. gelukte om de Petersburgse Sow.jet tegen de po-
litiek van de opstand partij te laten l<iezt'n. Inplaats van de
Sowjet nauwere betrekkingen met de soldaten te laten aankno-
pen en heu met de algemene strijd te verbindetr, eisteu zij de
verw[jderiag van de soldaten ult Petersburg. Inplaats van de
arbeiders te bewapenen en hen tot de opstand voor te be-
reiden, bleef de Sowjet ,,op de plaats rust" en nam een afwij-
zend standpunt ten aanzien van de voorbereiding van de op-
stand in.

Een volkomen andero rol in de revolutie speelde de Mos-
kouse Sowjet van Arbeidersafgevaardigden. De Moskouse
Sowjet voerde van de eerste dagen van haar bestaan af een
konsekwente r€volutionaire politíek. lq_99__!49CEguse Sowjet

!ld4_qs__de--bptSj"qql.Í 9." leiding. Dank zíg de bolsJe-vilíi- ont-
stond er in Moskoï nlasÍ-aA'Bowjet van A_rbeidersafgevaar-
digden een Sowjet vau §oldatenafgevaardigden. De Moskouse
Sowjet werd tot het orgaan van de gàwapèàde opstand.

fn de loop van Oktober tot December 1905 werden er in een
reeks grote steden en b[jna in alle arbeiderscentra Sowjets
van Arbeidersafgevaardigden opgericht. Er werden pogingen
gedaan om Sowjets van soldaten- en matrozen-afgevaardigden
te organiseren en hen met de Sowjets van Arbeidersafgevaar-
digden te verenigen. Hier en daar werden er Sowjets van arbei-
ders- en boerenafgevaardigden opgericht.

De lnvloed van de Sowjets was zeer groot. Ondanks het feit,
dat zij dikwijls op spontale wij"e ontstonden, geen vaste
vorm hadden en wat hun samenstelling betreft een vrii los
karakter droegen, traden z[j als een macht op. De Sowjets ver-
wezenlijkten eigenmachtig de vrijheid van drukpers, voerden
de S-urige arbeidsdag in en richtten zich met een oproep tot
de bevolking om ge€n belastingen aan de tsaristische regering
te betalen. In enkele gevallen narnen zii getd van de tsaristi-
sche regering in beslag en besteedden dit ten bate van do
revolutie.
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1. - l)c gcroapende Decentber-opsÍand. NerÍer-
l;t:t,1 r.an t/c op.sÍand. Tcruqtocht ran de r.ct,o[utie.
/)c i'cr-./e .StaaÍ.s<loenra. LIct IVe Kongres t,an
tlc l)artij ( ltct l/crcniqirtgskonores).

Irr ()lil«,1',t,r' r.rr l,jorttnlnr 1905 hleef cie revolutionaire strijd
\':rtr tlr: ln:ts:i:l's zit'lr lirct geweldige kracht ontrryikkelen. De
stahirrgt'n van de arheiders duurden voort.

De strijd van tle boeren tegen de Iandheren na.m in do
herfst van 19()5 grote afmetingerr aan, de boerenbeweging
c.rmvattc nrer.r dtrr een der.de deel van de plattelandsdistrikten
van ltet ;lt.lrtrle Iand. De gí)uvernementen Saratow, l'ambow,
I's jelnig rrv, 'fiflis, l(oclaisk en enige andere werden door
tr':rre boertrrropslarrtlen aarrgr.grel)en. ll)n toch was de aanvals-
krarhl. van rle f)o(.r'(.r'rnassa's no.g ontoereikentl. Het ontbrak
dj'-fr9§rrrrlsïiig& a : r n gÍrorga n i see rdheirl g"!-aan-Iei@-

-_
()trk d,'l woelingen onder de soldaten werden in een rceks

van stcdr.n sterker in Tif tis, Wladiu'istok, Tasjkent,
liamarknntl, Koersk, Soechoern, Warscltau, I{iiiw, Riga. tlr
brak ecn opsland rrit in I(r:oonstad en onder de matrozen van
«lc Zrvitrte Zec-vloot irr Sclrastopol (in Nc,venrber 1905t. I\Íaar
tlaar deze opstrntlen o1r zich zelf stonderr, weldeÍl zii tk-,or hr.t
tsarisnre onderdrukt.

De aanleidins tot de opstandtrn bij de afzonderlijke delen
van lrt:t lt:ger r:n van de vloot wlts niet zelden het onbeschofte
o;rtlerl<'n viln de oÍ'fit:iercn, de slcchte menage (,,erwterr-
onlusl+.n") enz. De urassa vAn tlc in npstarrtl gekornen matt'oz,ett
cn soldalen had nÍlg ge(,n duidelijk hervustzijn van ,,'f
nootlz;rkelijkheid om dc ls:rristischr: r'egoring omver te wet'yrtrn
cn d(! Hew,rpentlt' sl rijtl onclgicl( voort te zettcn. f)e in op-
st.and gekonrc.rr r)ratrozt.n t:n solrlaten u'a.ren nog te vreed-
zaam, te goo<lmoerlig gestt'md, nit't zeldt,n maakten zij de fortt
de in het begin van de olrstantl geamesteerde otficieren rn
vrijheid te stellen en zi.j Iieten zich door de helofteu en de
overreding van de supericnren B€nlst stellen.

I)e revolutie u'as de gewapende opstarrd dicht genatlcrd. [)e
bols.jeu'iki riepen de lnassa's o1r tot de gervapende opslrn(I
legen den tsaar en de landheren, z.ij zcttcn hrrn de onvenni.jd<.-
lijkheid daarva.u uiteen. De bolsjewiki ber.eidden onverpoosd dc
gewapende opstand voor. I.lr werd revolutionair. werk onder de
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soldaten en de matrozen verricht, cr werden Ín het leger mili-
talre organisaties van de palti3 opgericht. [n een reeks van
steden werden strijd-afdelingen van arbeiders opgerictrr. 1e
Ieden daarvan werden geoefend in het hanter.en vr,n de
w&pens. De aankoop van wapens in hel buitenland die in het
geheim naar Rusland werden gestuurd, werd georganiseerd.
Bekende partijfunktionarissen namen aan lret organiseren van
het vervoer van de wapens deel.

In November 1905 keerde Lenin naar Rusland terug. Ter-
w{l hrii zich voor de tsaristische gendarmes en spionnen ver-
borgen hield, nam Leniu in die dagen rechtstreeks deel aan de
voorbereídiug van de gewapende opstand. Zljn artikels in
de bolsjewistische krant ,,Nowaja Zjiz\" (,,Het Nieuwe
Ireven") dienden als richtldnen voor het dageldkse partijwerk.

In die tijd verrichtte kameraad Stalin zeer belangr{k revo-
lutionair werk in de Transkaukasus. Hij ontmaskerde en ver-
aloeg de mensjewiki als tegenstanders van de revolutie en van
de gewapende opstand. Hij bereidde de arbeiders standvastig
voor tot de beslissende strijd tegen het absolutisme. Op een
meeting in Tiflis, op de dag dat het tsaristisch manifest werd
afgekondigd, zei kam. Stalin tot de arbeiders:

,,Wat hebben w[j nodig om werkelijk te overwinnen?
Daartoe zijn drie dingen nodig: ten eerste - wapens, ten
tweede - wapeng, ten derde - vrapens en nog eens
wapeus!"

In December 1905 kwam in Finland, ia Tammerfors, de
Konferentie van de bolsjewiki bijeen. Hoewel de bolsjewiki en
de mensjewiki formeel tot één sociaal-demokratische partij
behoorden, vormden zij in fcite twee verschillende partijen met
hun eigen, afzonderl[jke leidende rustanties. Op deze Konfe-
rentie ontmoetten l.enin en Stalin elkaar voor het eent irr
per'rsoon- Daarvoor hadden zij met elkaar in briefwisseling ge-
staau of door bemiddeling van knmeraden kontakt met elkaar
onderhouden.

Van de oesluiteu van de Konferentie van Tammerfors moe-
ten er twee genoemd worden: het ene over het herstel van de
eenheid van de partij, die zich feitel[jk in twee part[jen had
gespleten en het andere over de boycot van de eerste Doema,
de zogenaamde Doema van Witte.
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Daar in die t[id de gewapeude opstand in Moskou reeds
was begonuen, eindrgtle de Kont'crentie op raad van t enin
snel haar arbeid eu de afgevaardigden vertrokken naar de
verschillende plaatsen om persoonlljk aan de opstand deel te
nemen.

Maar ook de tsaristische reger.ing sliep niet; ook zij bereidde
zich op de beslisscnde strijd voor. Nadat zij vrede haà gesloten
met Japan, waaldoor zij traar moeilijke positie had verlicht,
ging de tsaristische regering tot de aanval tegen de arbeiders
en de boeren over. Zij kondigde in een reeks vau distrikten,
die door boerenopstanden waren aa.ngegrepen, de staat van
beleg af, vaardigde barbaarse bevelen uit - ,,maakt geen
gevangenen", ,,spaart de patronen Diet", - gaf bevel om de
leiders van de revolutionaire beweging te arrresteren en de
Sowjets van Arbeidersafgevaardigden uiteen te jagen.

De Moskouse bolsjewiki en de door hen geleide Moskouse
Sow.jet van Arbeidersafgevaardigden, die met de brede massa's
van de arberders was verbonden, besloten in verband hiermede
de gewapende opstand onmiddellfik voor te bereiden. Op 5 (18)
December nam het Moskouse komitee het besluit: aan de Sowjet
voor te stellen de algemene polÍtieke staking af te kondi8en, om
die in de loop van de str$d in de opstand te doen overgaan.
Dit besluit werd op massa-vergaderingeu van de arbeiders
ondersteund. De Moskouse Sowjet hield rekening met de wrl
van de arbeidersklasse en besloot met algemene stemmen, de
algemene politieke staking te beginnen.

Het proletariaat van Moskou had, toen het de opstand begon,
zijn eigen strijdorganisatie, - ongeveer duizend leden van tle
droezjinen, vau wie meer dan de helft bolsjewiki waren. Ook
een reeks fabrieken in Moskou had strijd-afdelingen. In uet
geheel beschikten de opstandelingen over ongeveer twee
duizend leden van de droezjinen. De arbeiders rekenden er op,
dat zij het garnizoen zouden kunnen neutraliseren, een ge-
deélte van het garnizoen afscheiden en naar hun kant over-
halen.

Op 7 (20) December begon in Moskou de politieke staking.
Het gelukte evenwel niet om de staking over het gehele land
uit te breiden, - zij werd ia Petersburg niet voldoende onder-
steundr en dit verminderde direkt bii het begin de kausen van
de opstand. De Nikolajew- (thans Oktober-) spoorweg bleef
in handen van de tsaristische regering. Het verkeer op deze
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rpoorweg werd ntet gestaakt en de regerlng kon de garde-
rt'girnentett uit Petelsbul'!i Irit.iil 14osl<ou,re,1-;'|i16'11o.'11 om de

olrstand t.e onderdrukken.
In NÍoskou zelf weilelde llet garnrz«rn "['en rlele rekenend op

tlc steun van het garniz.ot'n. rvr-rt'on tie a.tlrt'iders dr: opstand
flgonrren. i\{aa r de revoluti()nalrelr lieten tijtl verloren gaan
err rls [531'15tisrhe regcrtng kr»t tle rvoelilrgen tn hct garnizoen
rit't'ster'!vordelr-

Op Í) r 22 r I )cternhcr zag rr)('rl ric ect's1e lrarrikaden in
trlosltou. SpcN:dig waren de st.r'irlt'rr vaÍl \í,)sl{r}tl met trarrika-
dt'n overdekt. f)e tsaristiscbe regering stelde artillerie in
wr.r'liing. Zij trracht eclr tl'oclrÍ'nmacht hijet'n. die de krachten
varl (-{r'{)lr:rtandelillgr'r) iÍt a.rlttlal verre ovt'r'lt'of' (-Iedurende

n.tr.il 'lirg('t) vo(.I'don crrisr' ,-lttiz,cndert gewapcnde arheiders een

ht'lrllrat'iiSc strijtl. Allt'r'n door reqimerlt('n uit F'etersburg,
1's'cr crr het lVr:stelijke gelrietl n:r;tr lÍoskotl ')ver te brengelr,
r'al.gde hot tsrtlisnre er tlt om de,rJrstattd te lnderdrttkken. De

lcidcntlr'()t'i{alren vatr rle ol)stand w?llcn voor liet he3:n vatr de

e{r!.id z.elf deels gearresleerd, dcels geïsoleerrl. Het ït[oskottse
korrritee van de holsicwil<i was gearresteerd. De gcwapende

alrtic werd lot een ()llstand van A.fzotrt-1el'i§ke distril:ten. dic
grr.rr vt'rbintling nrct elkaar ha.«tcien. Reror»t'tl vrrn hei leidende

r,r'nl t'ttnt, zoutlcr ('('rl Ítl!i{'lIl('t'tl plan i':rn dt: st rijd voor dc ge-

helc statl. Irt'1rcrltten de tlistriktt'rr ,rit'h hoolciz:rkelijk tot de

vcrtierligirrg. Dat lvas de ho,.,fdreduD van <ie zr;r'akte van de

I\l(,'rl(()uric oJlstitn«l eu een van dc o()rzaktln varr zij;i it'.lclerlaag,

?,r':rls I,t.rrin l:tter oprrerklc.
l,L.rr lrlir.,,rr,lcr harrlnekkig t'it vt'rhiltet'd ltlttrrktcr lrrr.d cle op-

síirlr(l irI r(<'ivt1k I(t':L,s-tr:t-t:r Pre.stt.la in II',sliott. i)r:z,e rviilr wns de

hor,Írlvr,sting r/Íut rlr',,1rsla.rrd, ziin cenlrttrn. Ilil'r wilrcrr de beste
s1 r'iirlrrfdr'rine1'11 gr'r<,,rr, !'rtlIr'(1J(1, 4i6' llr,rrr Irll5ljqwi)ii werden
g,'loirl. Ma:rr Íintslr;r 1:r ['reslt.i:t rverd te vtrllr en te r.waard
orrrlordrrrkt. rnet hlocd 9sg1-5{1oomd, het vlamde in de gloed van
dc l,rantlen, vcror-rrzaakt door het artilielievrtrtr. De lÍoskouse
o[]stíln(l wcld orrderdrulit.

Ilr had niel alleen in Mosl<ou e(.n opstand plrtats. Een
t'coks :rnrli'r'r. stt.den r:n gebierlerr werd('t) eveneelrs door revo-
Itrlionairc opstzrurlt'n ?[angegrepcil. rlr ha.cltl.'rr gewalrcnde op-
sl;rrrrle'n Jrlauts in I(r'asnojarsl<, l\!otowilich:r r Ptrm), Noworos-
sisl<, Sormowo. Scbastopol en Krrrt»rstad.

Ook de onderdrukto volken van Rusland vcrhievcn zich tot
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de gewapende strijd. Bijrra geheel Gcorgië was door de opstand
aani{('iIl'el)en. er had c'r:n grote opstancl plaats in dc Oekraine,
in hct f)onetsl_rt'kken: iu Gorlerwka, Alexancirorvsk, Loegansk
(thans Worosjilorvgrar.l ). J,len hardnelikig karakter droeg de
strijd in Ixrtlantl. ln tr'inlurrrl vt'rr.mden de arbeitiers hun Rodc
Garde en kwamen in opstand.

Maar àl deze opstanclen werden evenals die van Moskou
met onmenselijke wreedheid door het tsarisme onderdrukt.

De mensjell'iki en de bolsjewiki beoordeelden de gewapende
Deeemberopstand op verschillende wijze.

De mensjewiek Plechanorv richtte na de gewapende opstand
het verwijt tot de partij: ,,Men had niet naar de wapens
moeten grijpen". De mensjewiki trachttcn te bewijzen, dat de
opstand een orrnodige en schadelijke zaak was, dat men het rn
de revolutie ook wel zontler opstand kan stellen, dat men niet
door middel van de gewapende opstand, maar wel door vreed-
zame strijdmiddelen suc('es kon behalen.

De bolsjewiki brandrrrerkten deze opvatting als verraatl. Z[
waren van mening, dat de ervaring van de Moskouse gewapen-
de opstand de mogel(ikheid van een met succes bekroonde
gewapende strijd van de arbeidersklasse alleen maar had
bevestigd. Op Plechanow's verw{t: ,,IVlen had niet naar de

wapens moeten grijpen", antrvoordde Leni,n:

,,fntegendeel, men had vastberadener, energieker en
met nreer aanvalskracht naar de wapens moeten grijpen,
men had a:rn tle massa's moeten uiteenzetten, dat een
vreedzame staking alléén niet mogelijk en dat de onver-
schrokken, meedogenloze geu'apende strij<l noodzakelijk
is". (Verzrrmelde Werken, Deel III, blz. 340).

De D-ecemtxlrropsla4{.]3]l-,19.Q: .wè§. het-Itoogtepunt van de
revolutie. In December brat:ht bet tsaristische absolutisme de
opstand een nedërlíàf tóe. Na dd nederlàag van de December-
opst-ànd trad de kentering in naar een geleidelijke terugtocht
van de revolutie. De opgaande lijn van de revolutie werd opge-
volgd door een geleidelijke teruggang.

De tsaristische regering haastte zich van deze nederlaag
gebruik te maken om de revolutie volledig neer te slaan. De
tsaristische beulen en cipiers verrichtten hun bloedig werk.
In Polen, Letland, Estland, in de Transkaukasus, in Siberië,
overal woedden de strafexpedities ongeremd.
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De revolutle was evenwel nog nlet onderilrukt. De arbelderr
en de revolutionaire boeren trokken langzaa.m, 6nder g,.:r,echten
terug. N.ieuu'e lagen iirbcitlers werden in de sr-rijd Lrtrokken.
In i906 narilcn rrecr dan ecu nriliioen arrrcidels aan de
stakingen deel, iu 1907 740.000. De boerenbe$cging omvatte in
ele eersLe hellt van 1906 ongevecr rie helft val de plattelands-
distrikten va:r het tsaristiscire Ilusland, in tle tweede irelft van
dat jaar eeu vijfdc deel v;ur die distriktel. De u,oelirrgen in het
leger en op de vlooL duurden voort.

De tsaristische regering beperkte zich in hsar striid tegen
de revolutie niet tot onderdmhkingsmaatregelen alleeu. Nadat
zij met haar onderdmkkingsmaatregelen de eerste successen
had behaald, besloot zd door middel van het bijeenro,,'pen van
een nieuwe ,,wetgevende" Doema aan de revt,lutie eelr nieuwe
slag toe te brengen- Zij meende, dat zij door de bi.ieenroeping
van zulk een Doerna de Loeren van de lsv6lutie af. zo\t ktrnnen
spliitt'rr eu daarmetle de revolutie vernietigen. In irecember
1905 vaartligde de tsaristische regering een wet uit over de
bijeenroeping van een n-igg_yg- 

"-Eg!gggg* Prgloa, ln tegen-
stellin g tot de ot, ae,,."àà-$=r'".,ïí5ËËïïÍíToelvgin' die
door de bols.ieu'istische boycot w&s weggevaagd- De tsaristl-
sche kieswet was natuurlijk anti-demokratisch. De verkiezingen
rl'aren niet algemeen. Meer dan de helft varr cle :oevolking, b-v-
de vrouwen en meer dan 2 millioen arbeiders hadden in het
geheel geen slemrecht. De verkiezingcn rvaren niet gclijk. De
kiez.ers waren l'erdeeld in 4 krrriën, zoals mcn toen;;t:ide: ds
Iandbouw- (l Ln<Ilreren), de stedelijke (brittrgeni:'le), de

boercn- en d-' arbeiderskrtrie. De verkiezirrgen wÍr)'.n niet
r'echlstrr.cl<s, inaAr gctraJrt. Dc r'«:rkiezirtgen w;i:'t'n in fcit.e niet
geheim. De kicswet verzel:erdc aan htt han,l.ievol iantlheren
t'n hapita istrrt ecn gervel,.lig overv,'iclrt itl ,l, f)o,t';r; r o1r de
rnillioeneu arbeirle 's en boeren.

l)e ts:tar uvilds rloor de Doema de rnas§a's van de revolutie
afleideu. Een aaDr:lr rkelijk deet van de boeren geloofr.le in die
lijd aan de moge.iikheid om door mi'ldel van de f)oenra grond
1r krijgen De ltarletten, de mr:nsjewiki en tle sociaal-revolu-
tionaireu lredrogerr de arbeiders en de boer'en 

- alsof men
zonder opr;tand, zonder revolutie, de instellingen zou kunnen
verkrijgen, die het volk nodig had. In de strljd tegen dit volks-
bedrog proklameerden en vervl'ezenliikten de bolsjewihi de

taktiek van de boycot van de Iste Staatsdoema, overeenkomstig
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het beslult, dat op de KonferenUe van Tammerfort was
genomen.

Bij hun str.ijd tegen lr.:t tsarisme eisten de arbeiders even-
oens de eenheitl van de krachten der partij, de vereniging van
de part$ van het proletariaat. De bols.jelr.iki, gervapànd met
het beken§e Iresiuit van de Konferentie van .Iammerlors over
de eenheid, ondersteunden deze eis van de arbeiders en stelden
aan de mensjewiki voor om een verenigingskongres van de
part§ bijeen te roepen. Onder de dmk van de arbeidersmassa's
waren de mensjewiki genoodzaakt om in de vereniging toe te
stemmen.

Lenin was voor de vereniging, maar hlj was voor een ver-
eniging, waarb$ de meningsverschillen inzake de vraagstukken
van de revolutie niet verdoezeld z,ouden worden. Grote schade
werd door de ,,verzoeners" (Bogdanow, Krasin en anderen) aan
dc partij toegebraeht, die lraehtten te bewiizen. dat er geen ern-
stige meningsversr:lrillen tussen de bolsjerviki en de mensjewiki
bestonden. In de strijd tcgen deze ,,verzoeners" eiste Lenin, dat
de bolsjewiki met hun eigen platform op het Kongres zouden
komen, opdat het den arbeiders duidelijk zou zijn welk stand-
punt de bolsjewiki innamen en crp welke grondslag de eenheid
tot stand zou komen. De bolsiewiki werkten zulk een platform
uit en gaven het aan de partijleden ter beoordeling.

L Aprrl-J90.6 kwam in Stockholm (Zweden) lLet fVe Kon-
gres van de R.S.D.A.P bijeen, dat cle naam van V-erenigrngs-
konglegJreeg. Op het Kongres waren 111 atgevaaiais"dèi niét
beslissende stem aanwezig, die 5? plaatselijke organisaties van
de partij vertegenwoordigden. Bovendien vr'aren er op het
Kongres vertegenwoordigers van de nationzrle sociaal-demolr-a-
tische part[jen:3 van de,,Boend",3 van de poolse sociaal-
<lenrokratist:hc par.tij en 3 van tle Letse sociaal-demokratischo
organisatie.

Tengevolge van de vernietiging van de bolsjewistische orga-
nisaties tijdens en na de December-opstand, konden zij niet
allen afgevaardigden sturen. Bovendien hadclen de mensjewiki
in de ,,dagen der vrijheid" van 1g05 zeer veel kleinburgerlijke
intellektuelen in hun rijen opgenomen, die niets met het revolu-
tionaire Marxisme gemeen hadden. Men behoeft er slechls op
te w[jzen, dat de mensjewiki van Tiflis (en in Tiflis ware,r
weinig industrie-arbeiders) evenveel afgevaardigden naar het
Kongres hadden gezonden als de grootste proletarische orga._
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nlsatÍe, die van Petersburg. Dientengevolge lrle'ek op he't li,'n-
Sres vaJr Stockholnr de, zij het ot-»k kleilc ltrr'!'t.rlcthuld aarl rld

kant van de mensjewiki te strurn.
f)eze samenstelliug van het l(otrgres verout';riutht.e het rnetis.ie-

wistische karakter van de besluiten ovcl'r'etl 8L'lr(rlc rt(:lis
vraagstukken.

Er had op dit Kongres slcchts een f ormele vereniging plàats.
In het wezen van de zaak bleven de bolsjewiki sn tle nlensje-
wiki btj hun opvaLtingen, bij hun zelfstandige org:rnisat.ies.

r, die op het I\/e ltrrtrgres wer-
waren: het.agr.arische vraagstuk, de beoor-

jOeting var de toestand en vAIl de klassetzrztk va.n lrti prolt:'
itariaat, de verhouding tot de StaaLsdoerna clr t'tSattisatie-
i vraagstukken.

Ondanks het feit, dat de rlrensjerviki olr <lit Ii'rugrcs rie rltect'-
derheid hadden, waren zij genoodzaakt Í,enins formtrlering
van de eerste paragraaf van de st.at.ut.en over lirrl lirln'rilatschlLlr
van de part{ te aanvaaldcn, (rtn dc arbcitli'rs rtiet vzlrt zir:h af
te stoten.

Met betrekking tot ltet agrzrrische vra:rgsLuli vertledigde
Lenin {e--nalioaallsaÍie-yC,n dS-.g-tqld. Lenin aclrtte de natio-
natisatià van de grond alleen mogelijh bij de overrvinning vatl
de revolutie, alleen na de omverwcrpitlg vtrlr Itet tsarisurc'
De nationalisatie van de grond zou het irr dat geval voor het
proletariaat gemakkel$ker maken, om in bondgenootschap met
de dorpsarmoede tot de socialistist:hc revolutie over 1e gaan'
De nationalisatie vau de grc»rd eistc dc inht'slagnt'nring (kon-

fiskatie) zrnder schadelo()sstelling virn tle jlt'helc grortd dt:r
landheren, ten bate van de troeten. IIet bolsjcrvistische agrari-
sche program riep dc boeren op tot ,1" l's"'1rlt'tic tr'gt'n til'n
tsaar en de landheren.

I)e mensjewiki stonclelr ol) cen atltlcr strrndprlnt' Zij vcr-
dedigden het program van de mrnkipalisatie- Volgens dit
program zou de grond van .le lanfiÉGàË-nËter beschikking,
en zelfs niet in het gebruik van de boercndorpsgcnleenten
komel, maar ter beschikking vaq de gemeentt:tt (d.w.z. van dr,

plaatselijke organen van zelfbestuur of van de Zemstwo's). De

boeren zouden deze grond, ieder naar ziln verm(rgen. moeten

pachten.
Het mensjewistische program van de municipalisatie was

een kompromis-program en derhalve schadelijl< voor de revo'
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Iutie. Het kon rle boeren niet voor de revolutionaire striJcl
mobÍliseeren, het vvas niet gericht op de voiledige vernietiging
van het grondbtz.il tlcr. lantlheren. Het merrs.jewistische program
was bereliend op ecn halÍ's.achtige uitslag van de revolutie. Ds
mensjen'iki s,ildr,n de bocr.en niet in opstand brengen.

Het Kopgres narn met tneerrk.rheid van stemmen het mensje-
wistische prosrarrr aal1.

De rnensjeu'iki openbaarden hun anti-proletarisch, opportu-
nistisch n,ezen in h,:t bijz.ont'ler bij de bespreking van do
resolutie over de lre{)ordcling van de huidige toestand en over
de Staatsdoenra. I)e mens.jtrwiek l{artynow trad openl$li op
tegeu de hegcrnonie van het proletariaat in de revolutie.
In zi.in ant.woord aan tle mensjewiki stelde kameraad Statia het
wa.agstuh in zijn vollc scherpte:

,,Of de hcgemonie van het het proletariaat, óf do
h<,gemonie van de riemokratische bourgeoisie - zo staat
de vraa.g in de partij, daariu liggen onze menings-
verschillen".

Wat tle Staalsrlrx.rra belreft, díe prezen de mensjewiki in
hun resolutie, als het beste middel om de vraagstukken van
<le r-evolut.ie op te losserr, oru het volk van het tsarisme to
bevrijden- ,De bols.jewiki daa.rentegen beschouwden de Doema
als een machteloos aanhangsel van het tsarisme, als een
scherm, dat de ctterrl;uilen vrru het tsarisme verborg en dat
het tsa.risrne ter.stond vl.n zich a.f zou werpen, zodra het lastig
voor hem zou wtirtkrrr.

Itrr werden op h*t lVe l(Lingr.r's in het Ceutraal Komitee B
bolsjewil<i en 6 rrrcns.ie*iki ge,irozen. ln de redaktie van tret
(hntraal-orgitan u,erd,.'lr nlleen mensjewiki gekozen.

Het wa" duidclijk, dtt cle sllijd binrren de partfu' vou voort-
duren.

De strijd tusschcn r.Lr bolsiewiki en de mensjewiki ont-
brandde na het I\Ie l(ougrcs met nieuwe kracht. In de plaatse-
l{jke, formeel verenigde organisaties traden bif het uitbrengen
van het verslag over het Kongres zeer dikwijls twee referenten
op: een van de bolsjewiki, en een van de mensjewiki. AIs
resultaat van de bespreking van deze twee lsnen ging de
meerderhcid van de Ieden van de organisatie in de meeste
gevallen naar de kant van de bolsjewiki over.
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Het leven bes'ees steeds cluidirlijko', dat de bolsjewi)ri geliik
lradden. Het op het IVe Kongles gekozen meus.jewistische
Centraal-I(omitee openbualde steetls vakcl zijn oillrortunisrre,
zijn volledige oubehwaamheid orrr dc revolutirruaire strijd
van de massa's te leiden. In de zomer eu de hcrfst van 1906
nam de revolutionaire strijd van de massa's opnieuw i.n kracht
toe. In Krooustad en Sweaborg kwamen de matrozen in op-
stand, de str'[jd van de boeren tegen de landheren ontbrand-
de. Maar het mensjewistische Centraal-Iiomitee stelde oppor-
tunistische leuzen op, waarvoor de massa's niet te vinden
wareIL

6. - Het uíteenjagen uan de Iste Staatsdoema. -
Bijeenroepir^tg uan de IIe Staatsdoema. - Het
Ve Partij-kongres. - Het uiteeniagen uan de IIe
Staatsdoema. - aotzaken oan de nederlaall
oan de eersfe Rr,-ssische ret,olutíe. -

Daar de Ie Staatsdoema niet gehoorzaam genoeg wa§, joeg
de tsaristische regering haar in de zomer va:a 1906 uiteen.
Zij nam nog sterkere onderdmkkingsmaatregelen tegen het
volk, ontplooide over het gehele lanrl de pogrom-aktie van de
strafexpeditieg en verkondigde haar besluit om binnen korte
tijd de IIe Staatsdoerna bijcr.n tc roepen. De tsaristische rege-
ring werd kennelijk brutaal. Zlj vreesde de revolutie al niet
meer, drar z.lj zng, dtt de revolutie in kracht afnattt.

I)e bolsjervil<i moesten een bcsluit nemen, of zij aan de IIe
f)oema zouden deelnemen, of haar boycotten. Als zij over de
lroyeot spraken, hadden de bolsjewiki gewoonlijk de aktieve
hoycot op het oog en nit't het eenvoudig en passief dch ont-
houden van deelneming aan de verkiezingen. De bolsjewiki be-
schouwden de aktieve boyeot als een revolutionair middel om
het volk te waarschuwen tegen de pogingen van den tsaar
om het volk van de revolutionaire weg af te leiden naar de
weg van de tsaristische ,,konstitutie", als een middel om deze
p'rging te doen mislukken en een nieuwe aanval van het volk
op het tsarisme te organiserren.
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De ervaring met de boycot van dc l3rtelS'lin-tlocnr:r hed aan-
getoond, dat de boycot ,,de enig juiste t;rlitiek n'rrs Seweest,
die volkomen door de gobeurtenissen rver<i bel<r:rcirtigd" (Le-
nin, Yerz- Werkerr, Deel III, blz- ilSi->). f)cze bo1'cot had suc-
ces, daar z[i niet alleen het v6![ voor het gevnrt van de tsa-
ristisch-konstitutioneie weg waarschuwde, mrrrr de Doema
ook deeil mislukken, voordat zij er nog in geslaagd was ter
wereld te komen. 24 }:^ad sueces, omdat z.ij venvezenlijkt rvercl
bij een stijgende lii-n van de revolutie en op deze stijging
eteunde, maar niet tijdens het afnemen van de revolutie, want
men kon de Doema alleen doen mislukken, in een situatie,
waarin de revolutie zich in een stijgeude lijn bevond.

De boycot van de Doema var \ryitte, t1.'w'.2. de Iste Doema,
werd verwezeulijkt na de nederlaag van de December-opstand,
toen de tsaar overwinnaar bleek te njn, d.w.z. toen men kon
menen, dat de revolutie aan het afnemen was.

,,Maar, schreef Lenin, het spreekt vanz.olf, dat men toen
nog geen grond had om deze overw'inning (van den
tsaar - Red./ als een definitieve te beschouwen. De
December-opstand van 1905 vond zijn voortzetting in
een reeks v&n verspreide en partiële militaire opstan-
deu en stakingen in de zomer van 1906. De leuze van de

boycot van de Doema van \ilitte was de leuze van de

striid voor het koncentreren etl algemeen-maken van
deze opstanden".

De boycot van de Doema van Witte slaagde ct' niet in' de

Doema te doen ndslukken, hoewel zd de autoriteit vart r,:z,e

Doema aanmerkelijl< ondermiinde en het geloof van een deel
rler bevolking in de Doema verz.rvalite; zij kon 4e Dgerua-.qiet
doen mislukken, daar zij, zorlls thans duiffiir werd, vet'wezen-
tgkt.-wèig -in een situatie. dat de- rerolutie terugvloeide, in
kracht afnam. Da.arom bieek de boyèot van do Iste f)oenla irt
1§if6?ö"'."ueces te hebben. In verband hiermede sehreef
Ienin in zijn beroemcle brochure.,W

,,De bolsjewistische boycot van )ret ,,parlement" in het
jaar 1905 heeft het revolutiouaire proletariaat met een
bultengewoon kostbare politieke ervaring venijkt; zij
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heeft bewezen, dat het bij de verbinding van de legale
en de illegale, de parlcnrentaire en de buitcu-parlementai-
re votmen van de str{d scnrs nuttig en zelfs noodzake-
lijk is, dat men het verstaat om van de parleneutaile
vorrnen af te zien... De boycot van de bolsjewiki van de

,,Doema" in \et jaar 1906 was al een fout, zij het ook
een kleine, gemakkelijk te herstellen fout... Op de po'
titiek en tle politieke partijen is datgene van toepassing

- met overeenkomstige wijzigingen - wat t'oor afzon-
derlijke personen geldt. Niet hij is verstandig, die geen

fouten maakt. Zulke mensen zljn er niet en kuntlen er
niet bestaan. V al te ernstige
f ou te n ma a k t- í.n ̂ze- .S.c m +k ke.l Uk.. Cir 

^.§q9-1...w 9-{t- -19 
tt e t'-

sfëffi12àin, .,De linkse stroming, een kinderziekte

NIet .bj-treà&,iue tot-Ce*Se§hajs,qg§g was Lenin van me-

ning, 'dat de bolsjewiki, met het oog op de gewijzigde om-

standigheden en het teruglolien van de revolutie ,'-g*Jlq.S-
stuk van de boycot van .de " §taql§d.99!gp-..8an een hel'zlenlnll
à À"tt." .orrder-w-Ëpgn " t verz.. w. "Ë.ï ïeóf ïiÍ; ïi r.' 3sr l -

,.De gesehiedcnis heeft aangetoond, schreef Lenin. tlat
het tiide!ë de-biieenkomsten-v-an de .f)oema mogelijk is

binnen etr rondottt de Doema nuttige agitatie te voeren;
' ^fà't-ïón-1tiitick van toenadering tot tle revolutionaire
hoeren tegen dc karletten binnetr de l)oenra rnogelijk is"
(tezelfrler pl:rn1se, blz. 38S).

voor.r, dar U,9-Ij§!-.qllggL,vatthe-
Ietlt'ren rrcet u{etertJran -l(r va[len,

van het kommunistne", Marx bibl., deel IV. blz. 16).

vlneide uit dit alles
I de yoo

I,l r
raden

men

r dat
nen aan-

anneer
ing

t ïïÉnèíi wijzigen; dat
enl{èllrIgen, maar iustig, zonder

paniek moet kunnen terugtrekken, dat men van de kleinste
mogelijkheden gebruik moet weten te maken om de katlers
aan de slagen van den v$and te onttrekken, zich opnieuw te
groeperen, krachten te verzamelen en zich tot een nieuwe
aanval op den vijand voor te bereiden.
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*&9try.*i-[eslotel aa!,d-9- Ye$19?!set\.ygt, de rÍe Doe-
ma deel te nemen-
' D;YÍsJnffiti gingen echter niet in cle Doenrir onr da&rin in
een blok met de kadetten organische ,,rvetgeveude" arbeid te
verrichten, zoals de mensjewiki dat deden, maar og11§pgfur
als een trilune in het-,pelang..yan de re+rolulie.. !9 ggpryikgn.

fef mËn.tF'wis-tiicËà C"ít."al-Komitee riep claarente8:en op,
om verkiezingsovereenkomsten met de kadetten aan te gaan,
en de kadetten in de Doema te ondersteunen, want het be-

schouwde de Doema als een wetgevend lichaam, dat in staat
was om de tsaristische regering aan bandcn te leggen.

De meerderheid van de partijorganisaties tracl tegen de po-
litiek van het mensjewistische Centraal-Komitee op.

De bolsjewiki eisten de bijeenroeping van een nieuw part[j-
kongres.

In Mei 1QQT kwam in Lontten tr"t|ffi]@iiA§Jr. In
ae tgà-ffiï"xoïgrbó teldc de f.s.-o.rr..p.ïi?ffilnït au

nationale sociaal-democratische organisaties) ongeve€r 150.000
leden. llr namen aan het Kongres in tota:ul 336 aÍgevaardigtien
dcel. Er u'aren 105 bolsjewiki en 97 mensjewiki. De overige
afgevaardigden vertegenwoordigden de nationale soeiaal-de-
mokratsiche organisaties, - de Poolse en Letse sociaal-denro-
kraten, benevens de ,,Boend", die op het vorige Kongres in de
R.S.D-A.P, waren opgenomen.

Trotski poogde op het Kongres zilu eigen afzouderlijk cen-
tristische, d.w.z. half-merrs.jewistisch groepje bijeen te gíiren,
maar niemand volgde henr.

Daar de bcllsjelviki de l-olen rn de Letten achter zich lttrd-
den, hadden zij op het Kongres een stevige meerderheid.

Een van de voornatrggste pynten yan one,nig)reid. op lrct
Kon§res was de verhouding tot de burgerliikà partiien. Oi'er
dif vraagstuk hadden de bolsjowiki en de mensjewiki reeds op
het IIe Kongres gestreden. Het Kongres gaf eerr bolsjewisti-
sche beoordeling van alle niet-proletarische partijen -- de

,,Zwarte Honderd", de Oktobristen, de kadetten, de sociaal-
revolutionairen - en formule.c'rde dc bols.jewist.ische taktiek
ten aanzien van deze partijen.

Het Kongres keurde de politiek van de bolsjewiki goed en
besloot meedogenloos strijd te voeren, zowel tegen de parti.jen
van .de ,,Zwarte Honderd" - ,,De bond van het Russische
volk", de monarchisten, de Raad van de verenigde atlel, als ook
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tegen het ,,Verbond van de 17e Oktober" (de Oktrnbristen). de
handels- en industriepartij en de partij van de ,,vrcedzame ver-
nieuwing". AI deze partljen waren klaarblijkelijk kontra'
revolutionair.

I{at de liberale bourgeoisie, de partij van de ka«I,'t.ten, be-
treft, schreef het Kongres voor, een onverzoenlijke strijd te
voeren om deze partij te ontmaskeren. Het Kongres schreef
voor, het huichelachtige pseudo-,,demokratisme" van de ka-
clettenpart§ te ontmaskeren en de pogingen van de liberale
bourgeoisie om zich aan het hoofd van de boerenbel\'egillg to
stellen, te bestrflden.

Met betrekking tot de zogeuaamde narodniki- of arbeidspar-
tiien (de volkssocialisteu, de arbeidsgroep, de sociaril-r,evolu-
tionairen) beval het Kongres aan, hun pogingen om zich voor
socialisten uit te geven te oltmaskeren. Tezelfdert[jd stond het
Kongres toe met deze partijen in bepaalde gevallen voor een
gemeenschappelijke en gelijktijdige aanval tegen het tsarisms
en tegen de kadetten-bourgeoisie overe"enkomsten ean te gaan,
aangezlen deze partijen destijds demokratische partijen waren
en de belangen van de kleine burger[j val stad en land tot
uitdrukking brachten.

Reeds voor het Kongres waren de mersjcwiki met het
voorstel gekomen om een zogenaamd ,,a{Uà&ë§qggg§" bijeen
te roepen. Het p)au van de mensjewiki bestond hierin, om
een kongres bljeen te roepen, waaraan zowel de socieal-demo-
kraten als cle socialll-revolutionairen en de anarchisten zouden
deelnemen. Ql!_,,arbeiders-kongres zou de c\en of Sndere .,par-
liilo2e partil "]?en soort van,,bretle" kleinbu rgcrlijke arbeiders-
partii zp-iider proglam, moeten oprichten. Lenin ontmaskerde
deze uiter^st schadeli.jke noslng van de mensjcn'iki, om de so'
ciaal-ilemokratische arbeirlerspa.rtlj te Iikrviclercn en de voor'
hoede van de arbeidersklasse in de lrleinbur.gerlijke massa op
lossen. Het Kongres veroordeelde de mensjewistische leuze van
een,,arbelderskongres" ten scherpste.

Het nam in het werk
in. De mensj-ewikivan het-xongres een'ui'rciÍdffflpltiats in. De mensjewikl ver.

dedigden <te ,,neutr-Jditeiff va4 de Jakverenig.igen' d.w-.2. tra-
def tesë"n de lëidende roi van de.gqrtli in d. vakvgrenigingen
of. ffet Kongres verwierp het voorstel van de mensjewiki eu

nàm de bolsjewistische resolutie over de vakverenigingen aan.
Deze resolutie wees er op, dat de partij moet streve[ naa,l
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de ideologische cn politicke leiding van de takvelenigiugen.
Het Ve Kongrts bctelrende een gt'ote overwinning van de

bc.rls.jewihi in de arbeidersbeweging. \{arr. tlc bolsjewiki werdea
niet hoogmocclig. Zij gingen niet op hun Iauweren rusten. Dat
had Lenin hen nict geleerd. De bols.lewilii rvisten, dat hun nog
strijd teggu de nrensjetviki te wachten stond.

Kameraad Stalin gaf in zijn artikel ,,Opmerki.ngen vau een
afgevaardigde", dat in 1$07 ver,scheen, de volgende beschou-
wing over de resultaten van het Kongres:

,,De daadwerkelijke vereniging vau de vool.aanstaande
arbeiders van geheel Rusland in één ontleelbare al-Rus-
sische partii onder het vaandel van de reoolutionaíre so-
c.iaal-dcmokr.atie - <iat is de betekenis van hct Londense
I(ongres, dat is dn algenreen karakter".

In dit artikel haalde kam. Stalin gegevens aan over de samen_
stelling van het Kongres. Het bleek dat de bolsjewistische
al'gevaardigden van het Kongres hoofdzakelijk door de grote
industrÍe-gebieden waren gezonden (petersburg, Moskou, de
Oeral, fwanowo-Woznes€nsk e.a.). De mensjevriki eveuwel
waren door de gebieden met kleine produktie, waar tle han<l-
werkers, de half-proletariërs overheersten en ook door een
aantal zuivere boerengebieden na.ar het Kongres gezrrnden.

,,Klaarblijkelilk is de taktieli van de bolsjcwiki, 
- zci

kam- Stalin, toen hij de result.aten van het Kongres sa-
menvatte, - de taktiek van de proletariërs van de gr rot-
industrie, de tnktiek van die gehieden, wrar de klassen-
tegenstellingsn hijzonder clrridcli.ik en de klassenstr{d bij-
zoncler scherp is. Het bolsjeu'isme is de taktiek .van de
echte proletariër's. Àï{eÍ7ijà9 is tiqg niet minder..drride-
lijk, dat de taktiek von de mensjeu'iki voornameliik de
tàktiëk is van de handwerk"." 

",i 
van de half-proletari-

sche boererr, de taktiek vzrn die gebieden, waar de klassen-
tegenstellingen niet volkomen duideli.ik zijn en de klaxsen-
str[jd gemaskeerd is. Het mensjevvisme is de taktiek van
de half-burgerlijkt elementen van het proletariaat. Dat
z*ggen de cijfers." (Notulen van het Ve Kongres, blz. XI
en xI[, 1935).
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Toen hlj de Iste Doema uiteen had geiaagd, meende de

tsaar een gehoorzame IIe Doema te hr§gen- IÍaar ook de IIe
Doema beautwoordde niet aan zijn verwachtingen. I)e tsaar
besloot derhalve ook deze Doema uiteen te jagen eu otider een

slechtere kieswet de IIle Doema bijeen te roepelf in cle ver-

wachting, dat deze gehoorzamer zou blijken te zijn.
Spoedig na het Ve Kongres voltrok de tsaristische regering

de zogenaamde staatfl srsepJÉuLde-3q.lg&L--O.lg31-;99L9-1,
3 Juai 1907 de rle-Staalsdoema uiteen. De sociaal-denrokr&Lr-

""tu-DöëfiËïöÍG, 
die 65 arÈiàïiiiïsaen telde. werd gearres-

teerd en naar Siberië verbannen. Er rverd een nieurve kieswet

uitgevaardigd, de rechten van de arbeiders en de boeren wer-
den uog meer beknot. De tsaristische reger:ing blect in de

aanval.
De tsaristische minister St91yU-II begon z§n bloedige af-

rekening met de o.bËiàó."'"rffFtxren. Drrizenclen rcvolutio-
naire arbeirlers en boel'en worden door de s{.rafexpedities dood-

geschoten of opgehangen. L: de tsaristische folterkamers
werden de revolutionuren gepijnigd en gcmarteld' Bijzontler
hardvochtig werden de arbeidersorganisrrties vervolgd, in de

eerste plaat.s de bolsjewiki. De tsaristische speurders zoeirten

ns6p [,cnilt, die in het geheim in Finland woonde- Zlj wilden
zich op clr'n leitler van de revolutie wreken. Onder ontzagliik
gevÍrar sl:t:rgtle Lenin erin om in December 1907 opnieuw naar
hel buitenland, in de ernigratie te ontsnappeu.

De moeilijke jaten van de r:eaktie rran Stolvlritl wàren aau'
gohroken.

I De eetsl-e Russisr:he revohtlie rvas tlrrs mel eert lretlr:rlltng

, 'i 1x P lf,*,i,
i'-''. ,.,^- i,l D14goe hadds+Js vÍIggncl@:
^1'.L 

v. Y' 1). Er bestond in de revolutie rrog gectr vast bondgenoot-
".. - . - schap-yeg*{e*.u!g.ldsr+-s*-de--hs$er.Lmql.ffië. oe

bo"erln hn<lden zich tot de str$d tegen de landheren verheven
en zij gingen op eerr bondgenootscirap met de arbeiders tegen
de landheren in. I\(r''rr zij begrepen nog niet, dat men zonder
den tsaar ten val lu brengen, de landherrcn niet ten val kon
bret'rgen, z[ begrepen niet, dat de tsaar in overeenstemming
met de làndheren handelde, een belangr{jk deel van de

boeren geloofde ne'3 in den tsaar en had zijn hoop gevestigd

op de tsaristische Staatsdoema. Daarom wilden vele boeren

nietopeenbondgenootschapmetdearbeidersomhettsarisme
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omver te werpen, ingaan. De boeren fiadden meer vertr.ouwea
in de partij vatr het kompromis, de partij der sociaal-revolu-
tionairen, clan ín de echte revolutionairen, de bolsjewiki. Als
gevolg hiervan was de strijd van de boeren tegen de landheren
niet voldoende georg:rnisecrd. Lenin wees er op, dat:

,,... de boeren te verspreid, niet georganiseerd, Dlet
voldoende offensief optraden en dat daarin een van de
fundamentele oor.zaken van de uederlaag der revolutie
was gelegen". (Yerz. Werken, Deel TTT, bla 24).

?). Het feit, dat een belangrljk deel van de boeren niet met
de arbeiders wenste samen te gaan om het tsarisme omver te
werpen, kwam ook tot uitdrukking in de houding var het
lgs,g,L WSt-ks peerclerheid gevormd werd door boererzoons, in
het soldatenpak gestoken. In enkele deien iiàn het tsariitiichc
leger kwamen woelingen en opstanden voor, maar de meesto
soldaten hielpen den tsaar nog om de stakingen en de opstan-
den van de arbeiders te onderdrukken.

3.) Ook de arbeiders tyaden nigt ee3qggz-111d. genqe€.pp. De
voorste geledeien''vaí de arbeideisÈlàsse*sireaen in Éei iaar
I905 een heldhaftige revolutionaire strijd. De meer achterlijke
Iagen, de arbeiders van de minder industrieel ontwikkelde
gouvernementen, die op het. platteland leefden, kwamen lang-
zamer in beweging. Hun deelneming aan de revolutionaire
strijd werd vooral in 1906 sterker, maar in die tijd wes de
voorhoede val de arbeidersklasse reeds aanmerkel[jk ver-
zwakt.

4). De arbeidersklasse was de vooraanstaa^nde, de voor-
naamste kracht van de revolutie, maar in de riien van de
p?$ji-..g9-{-"e&cidersklasse- -ontbrak ee -nodEE6lifrË1"6frËia
eT. 1?-le9-lggslg!9nf.eid. De R.S.D.A.P. - de partg van Cc
arbeidersklasse - was i$ !p',e-e gro§1pq -verdgeld: de bolsjewiki
en de mensjewiki. De bolsjewiki voerden een konsekwente
revolutionaire politiek en riepen de arbeiders op om het tsaris-
me omver te werpen. De mensjewiki remden de revolutie met
hun kompromispolitiek, brachten een &nnmerkelijk gedeelte
vau de arbeiders in vsr-ev4r'ring, verwekten scheuring in de
arbeidersklasse. Daarom traden de arbeiders in de revolutie
niet alt[jd eensgezind op en de arbeidersklasse kon, daar er
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Dog toen cenheld ln haar elgen r[fen bestond, ntet de werke-
lijke leidster van de revolutie worden.

5). pe W"st-E"""pese_i!0BerEl§!en _bletper:.-hef_baristjsAhc
absolutisme om de . - rg,vg!_q!!q-_113-ry 

. J_90b_..tÉ"-to+de3dr.Bts&SB. De
buiÍ&lïÀ-&íi6firiiËt"n zaten in angst over hun in Rusland
belegde kapitalen en hun geweldige inkomsten. Bovendien
vreesden zij, dat als de Russische revolutie overwon, ook de
arbeiders van de andere landen in de revolutie zouden treden.
Daarom hielpen de West-Europese imperialisten den tsaristi-
achen beul. De Franse banklcrs verstrekten den tsaar een
grote lening om dö"ievolutie te onderdnrkken. De Dqitse
teizer".hield een leger vltn velc duizendcn gerer,tl om ten gultste
val den tsaar te intervenieren.

6). Een belangrijke ltulp voor den tsaar was de wede met
Jpprrr, die in September 1905 rverd gcsloten. De necIeffi"§*iir
dïïórlog en het t'lreigende aanwassen van tle revolutie
dwongen den tsaar, zich met het ondertekenen van de vrede
te haasten. De nederlaag in de oorlog had het tsarisme ver-
zwakt. Het sluitcn ran de vrede versterkte de positie van
den tsaar.

KORT SA},fEIVGEVÀTTÍ: GB\TOI,GTREKKINGEIV.

De eercte Russische revolutie vertegenwoordigt een geheel
blstoriseh tijdvak in de ontwikkeling van ons land. Dit histori-
rehe tijdvak bestaat uit twee lrerioden. I)e eerste periode, toen
de revolutie zich in een stijgende lijn ontwikkelde, van de
algemene politieke staking in Oktobcr tot de gewapende op-
stand in December, waarbij zij gebruik maakte van de zqlak-
held van den tsaar, die op de velclen van MandsjoeriJe de
nederlaag had geleden, om de Boelygin-Doema weg te vagen
en a-an den tsaar koncessie op koncessie te ontrukken; en de
tweede periode, toen de tsaar, die zich na het sluiten van de
wede met Japan had hersteld, van de schrik van de liberale
bourgeoisie voor «le revolutie en van de weifelingen van de
boeren gebruik maakte, hun in de vorm van de Doema van
Witte een aalmoes toewerpt en tot de aanval tegen de arbel-
dersklasse, tegen de revolutie overgaat.
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In de korte t$,l ve.n drle Jargn fev-olutla.(l90§-J$Q*gpt,
vlngeu de arbéidcrsklasse en de boeren .zul\ epgjikosbool
varil politiéke- opvoédins, etq, . zii"Ë-jË.ëilSiéiïià-Jaren van
geivonevreedZàiueontwiklig.liag*tr.41§Cp_*EË?Ëïifffi &D.
Enkele jàrën revohitie àaakten duiaètfil wàt onder vreed-
zame ontwikkelingsvoorwaarden in de loop vau tientallen jaren
niet duidelijk gemaakt had kunnen worden.

De revolutie bracht aan het licht, dat het tsarisme de
gezworen vijand van het volk was, dat het tsarisme een wan-
gedrocht was, dat van de aarde moest wordeu weggevaagd.

De revolutie toonde aau, dat de liberale bourgeoisie een
bondgenootschap zocht, niet met het volk, maar met den
tsaar, dat zij een kontra-revolutionaire kracht wa.s en dat een
overeenkomst met haar gelijk stond aan verraad van het volls

De revolutie toonde aan, dat alleen de arbeidersklass€ de
teidster van de burgerlijk-demokratische rrevolutie kan ziln, dat
zij alleen in staat is om de liberale kadetten-bourgeoisie op
zijtte te dringen, de boeren van haar invloed te bew[ideu, de
landheren te verpletteren, de revolutle tot het elnde door tc
zetten en de weg voor het socialisme te zuiveren.

De revolutie toonde ten slotte aan, dat de werkende boeren,
ondanks hun weifelingen, toch de enige belangrtke kracht
waren, die in etaat was om een boudgenootschap mct dc
arbeiclersklasse aan te gaan.

In de R.S.D.A.P. streden tijdens de revolutle de liin na^n dc
bolsjewiki en de lítjn van de mensjewild tegea elkaar. Dc
bolsjewiki zetten koers traar het tot ontplooiing br,eagen van
de revolutie, naar de omverwerping van het tsarisme door
middel van de gewapende opstand, uaar de hegemonie va;r dc
arbeidersklasse, de isolatie van de kadetten-bourgeoisle, het
bondgenootschap met de boeren, naar de vorming van een
voorlopige revolutionaire regering uit vertegenwoordigers van
de arbeiders en de boeren, naar het doorzetten van de revolutie
tot bet zegevierende einde. De mensf,e3qlk! ëa_qrentegea, 6ltet
kogls &Aql__!_e!_i!Erimpen van dè revolutle. Inplaats van de
o4gverwerping van het tsarisme door middel vau de opstand,
stplden zij voor het tsarisme te hervotuen eu te ,,verbeferra",
inplaats van de hegemonie van het proletariaat stelden { dc
hegemonie van de liberale bourgeoisie voor, inplaats van het
bondgenootschap met de boeren, het bondgenootschap met de
kadetten-bourgeoisie, inplaats van de voorlopige revoludonalre
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regering. tle Staatsdoema als het middelpunt van de ..revolu-
tionaire krachten" van het land.

Zo zakten cte-ryens"jtilglf,i naal.het-,moeras van -de kompromis-
l)()
v|oetl- op -dc..-iulb§ enal n
!:nl-..{ q -b9}J§sgi§g;itie3xMe§§tn§e

l)e bo'lsicwiki bleken tle enige revolutionair-Marxistische
kr:rr:ht in de partij en in het land te zijn.

I{ct is te hegrijpen, dat de R.S.D.A.P. na zulke ernstige
monningsverschillen in feite in trvee part[jen bleek te zijn uit-
een gevallen, de partij der bolsjewiki en de partij der mensje-
wiki. Hot TVe Partdkongres veranderde niets aan de feitel$ke
stantl van zaken iri de partli. Het bewaarde slechts de formele
oenheid 'r'an cle partij err versterkte die enigszins. Het Ve Partij-
kongres tleed oor stap v<loruit naar de daadwerkel§ke eenheicl
van de paltij, waarbii deze eenheid zich voltrok onder het
vaantlel van het bolsjewisme.

Toerr het Ve Partijkongres de slotsom trok uit de revolutio-
naire bcrveging. veroordeelde het de politieke Iijn van het
merrsJeu'isnre als kompronris-politiek en keurde het de bolsje-
'n'istische lijn goed als rle revolutionair-Marxistische lijn. Daar-
nrcde hevestigde het nog eens weer datgeue, wat r'eeds door de
gr'hcle loop van de ct:r'ste revolutie was bevestigd.

De revolutie had getoond. dat de bolsjewiki wisten aan te
valltn, wanncer dr. sitnatie dit eiste, dat zij geleerd hadden rn
de voorste gelederen aan te vallen en het volk naar de storm-
aarrval te leiden. Maar cle revolutie had bovendien getoond,
dat de bolsjcwiki eveneeus ordelijk de terugtocht konden aan'
vaardeu. wanneer de situatie een ongunstig karakter aan-
neemt. lvanneer de revolutie afneemt, dat de bolsjewiki geleerd
hadderr op de .luiste lvijze terug te lrekkeu, zonder paniek en
zonder overbodige opwinding, met het doel de kaders te
bewaren, kachten te verzamelen en nadat aj neh. in overeen-
stemming met de nieuwe situatie opnieuw hadden gegroepeerd,
wederom tot de aanval op den vijand over te gaan.

' l,[en lian den v[jand niet overwinnen, indien men het niet
ivcrstaat, op de juiste wdze aan te vallen.

i Men kan bij een nederlaag niet aan een verplettering ont-
komen, indien men de kunst niet verstaat op de juiste wiizc

, terug te trekken, zonder paniek, zonder in verwarring tQ

I geraken.
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