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DE PANTIJ DER BOLSJEWIKI IN DE JAREN VAN DE
OPLEVING VAN DE ARBEIDERSBEWEGING VOOR
DE EERSTE IMPERIALISTISCHE OORLOG.
(1912-1914).

1.
- Opleuing uan de rcuolutionaire beweging in
de jaren 1912-1914
De zegepraal van de reaktie van Stolypin bleek niet van
lange duur. Een regering, die behalvq de knoet en de galg,
niets aan het volk wilde geveu, kon niet duurzaam zijn. De
oaderdmkklngsmaatregelen werdeu zulk een alleilaags verschifnsel, dat zij ophieldeu het volk schrik aan te jagen. De
vemoeidheid, die in de eerste jaren van de nederlaag van de
revolutie over de arbeiders was gekomen, begou te verdw[jnen.
De arbeiders begonnen zich opnieuw tot de strijd te verheffen
IIet bleek dat de voorspelling van de bolsjewiki, dat er noodzakelljkerwljze een nieuwe revolutionaire opleving zou korren,

iuist was geweest. Reeds in 1911 ging het aantal stakers de
100.000 te boven, terwijl dit aantal in de vorige jaren niet
meer dan 50- 60.000 had bedragen. De Praagse Partd-

konferentie van Januari 1912 had reeds het begin van een opin de arbeidersbeweging vastgesteld. De werkelijke
stiigende lijn van de revolutionaire beweging begon echter m
de maanden April en Mei van 1912, toen er politieke massastakingen uitbraken, in verband met het schieten op rle
arbeiders aan de lrena.
Op 4 April 1912 werden er t§dens de ?taking .qt 4e -Ijg
goudvelden in Siberië op bevel van een t§óristi.iché gend.ffierïé:ófficter meer dan 500 arbeiders geclood en gewond. Het

leving
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schleten op een ongewapende menigte mljnwerkers van dc
Lerra, die vreedzaam naar de s' .ïristratie gingen om te
onderhandelen, bracht het gehel- land in beroering. Der,e
nieuwe bloedige misdaad van het tsar.istische absolutisme was
geschied ter wille van de eigenaars van de Lena-goudvelden,
I')ngelse kapitalisten, om de ekonomische stnking van de mflnwerkers te breken. De Engelse kapitalisten en hun Russische
Itompagnons ontvingen, ten koste van de meest schaamteloze
uitbuiting der arbeiders, van de Lena-goudveldeu waanzinnige
winsten,
meer dan 7 millioen roebel. Zij betaalden
- jaarlí$ks
de arbeiders
uiterst geringe lonen en leverden hun ondeugdelijke, bedorven levensmiddelen. De arbeiders verdroegen de
verdrukking en de kwellingen niet langer en traden tcn getale
van 6000 man in staking.
Het proletariaat in Petersburg, in Moskou en iu aile indu::trie-centra en -distrikten antwoordde op de schietpartij aan
ck' Lena met massa-stakingen, demonstraties en meetings.
.,Wy stonden zo verbluft €n w&ren zo geschokt, dat wii niet
tcrstond de juiste woorden konden vinden. ttrelk protest w[i
ook zouden uitbrengen, het zou slechts een zwa.kke weerklank
zijn geweest van de geestelijke bewogenheid, die ieder van ons
doorleefde. Niets zal ons helpen: geen tranen en geen protes'

tcrr. maar alleen de

georgelniseerde massa-strljd",
- zo
s"hreven de arbeiders van een groep ondernemingeu in hun
lcr;'rlutie.
l)e hevige verbolgenheid van de arbeiders werd nog sterker,

toen de tsaristische minister Makarow in antwoord op een
v-aag van de sociaal-demokratische fraktie in de Staatsdoema,
naar aanleiding van de schietpartij aan de Lena, brutaal-weg
verklaarde: ,,Zo was het en zo z.al het zlin!" Het aantal deelzr€rl€Ís aan de politieke proteststakingen tegen het bloedbad
onder de arbeiders aan de [,ena steeg tot 300.000.
De Lena-dagen verstoorden gelijk een orkaan de atmosfeer
van ,,rust", die het Stolypin-regiem had geschapenZiehier wat kam. Stalin naar aanleiding hiervan in 1912 m
de Petersburgse krant de ,,Zwjezda' í,,De Ster") sehreef:
,,De schoten aan de [,ena braken het ijs van het stilzwijgen en - de stroom van de volksbewegiug kwam :n

gang. HiLj kwam in gang!.. Al datgene wat er aan
kwaadaardigs en verderfelijks in het huidige regiem
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nelwedg wAq. nl (lillg..no, watrr.aan l.et zwa,ar.bept.oef.le
Itusland leed. rlrt ;rlles vloeide in één feit, in Ce
gebeurtenissen airn tle Lena semen. Dat is de reden,
lvaarorri juist de schoten aan rle Lena als een signaal
voor de staltiugen rn dt' dern"ns'r!'o.ties dienden".
Tevergeefs hadden de iikwidatoren en de Trotskisten de
revolutie'dood verklaarti. De geheurLenissrn aan de Lena
toonden, dat de revoiutionaire krachter. levend waren, dat er
zich in de arbeidersklasse een geweldige masse revolutionaire
energie had opgehoopt. De stakingen van de eerste Mei van
het jaar 1912 omvatten ongeveer 400.000 arbeiders. Deze
stakingen droegen duidelijk een politiek karakter, zij hadden
plaats onder de bolsjewistische revolutionaire leuzen: de
demokratische republiek. de S-urige arbeidsdag, de konfiskatie
ven de gehele grond der landheron. Deze fundamentele leuzrn
wal'en er op berekend. om niet alleen de brede massa'§ van .le
arbeiders, maar ook de boeren en de soldaten voor de revolutionaire aanval op het absolutisme te verenigen.

,,De grootse Mei-staking

van het proletariaat

t'an

geheel Rusland en de daarmee verbonden straatdemonstraties, revolutionaire proklariraties en revolutionairö
redevoeringen voor de massa's arbeiders toonden duidellik aan, dat Rusland een periode van slijgende revolutionaire oeweging is binnengetreden" - sr:hreef Lenin in
het artikel ,,De revolutionaire opleving". r Verz. \Terken,
Deel

IV, blz. 165).

De likwida.loren, die zich ovet' de revolutit.rlaire geest varr
rle arbeiders bezorgd maakten, traden tegen de stakingsstrijd
op, noemden hem ,,stakingsroekeloosheid". De likwida.toren ea
huu bondgenoot Trotski wiltien de revolutionaire strijd van
het proletariaat vervangen door een,,verzoekschrift-kam-

pagne". Zij stet.lan de arbeiders voor, om een stuk papier' een
,,peLii-ic", te or,.; 'rtekenen met het verzoek om ,,rechten" (over
het opheffen van de beperkingen van de vakverenigingen, de

stakingen enz.), teneinde daarna dit stuk papier naar 'le
Staatsdoema te brengen. Het gelukte aan de likwidatoren ul
het §eheel slechts 1300 handtekeningeu b{ieen te brengen' ter'
wijt zich om de revolutionaire leuzen. opgesteld door cle bols.ie195

wiki, honderdduizenden arbeiclers aaneensloten.
De arbeidersklasse schreed-. voorwaarts op de door
bols'iewiki gewezen rveg.
De ekonomische situatie
het volgende beeld.

in het land bood in dcze

de

periode

De stilstand in de industrie werd reeds in 1910 opgevolgd
door eerr verlevendiging, €€u uitbreiding van de produktie in
de voornaamste takken van de industrie. Bedroeg de produktie
van gietijzer in 1910 186 millioen poed * ) en in 1912 256
millioen, in 1913 was zi 283 millioen poed. De steenkolendelving bedroeg in 1910 1522 millioen poed en in 1913 reeds
2214 millioen poed.
Tegelijk met de groei van de kapitatistische industrie had er
een snelle toeneming van het proletariaat plaats. Een b[jzonderheid van de ontwikkeling van de industrie was de verdere
koncentratie van de produktie in grote en zeer grote ondernemingen. Werkten er in 1901 in de grote ondernemingen met
500 en meer arbeiders 46.7 Vo van het totaal aantal arbeiders,
ln 1910 werkten er in de ondernemingen van dat type reeds
54 Vo, d.w.z, meer dan de helft van alle arbeiders. Dat was een
ongekende koncentratie van de industrie. Zelfs in zulk een
ontwikkeld industrieland als Noord-Amerika werkte er in die
tijd slechts ongeveer een derde gedeelte van alle arbeiders in
de grote ondernemingen.
De groei en de samentrekking van het proletariaat in de
grtlte ondernemingeu maakten Ce arheiderskla,sse ven Rusland'
biJ het he.gtaau van ztrll; een revolutionaite partil als de part§
der bolsjewiki, tot de allergrootste kracht in het poiitieke
leven van het lancl. De barbaarse vormen van uitbuitinB der
arbeiders in de on'"rnemingen, verbonden met het ondrlagl$ke politie-regiem van de tsaristische ra.bauwen, verleenden
aan ellre belangrijke staking een politiek karakter, en de ver'
strengeling van de ekonomische en de politieke striid schonk
aan de massastakingen een bijzondere revolutionaire kracht'

In de voorhoede van de revolutionaire arbeidersbeweging
marcheerde het heldhaftige proletariaa,t van Petersburg, na
Petersburg kwamen het Oostzee'gewest, Moskou en het gou'
verrremeo[ Moskou, vervolgens het lVolga-gebled en het
Zuiden van Rrtslancl. In 1913 greep de beweging het \Mestell.ik
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gebied, Polen en de Karrkasus aan. Er staakten volgeus rle
offieiële etjfers in 1912 in het ge}eel 7?ï.f!00 en volgens andere
meer volledige gcgr,r'ens, mcer :iiiil cen rnillioen arbeiders, in
1911i votgens (g ,rfficii'r gegevirns 6§i.000 err volgeos meer volledige gegevens i.27".'.ri:t0 arl:eiriele. Lr de eerste helft van 1914
np-rnen er ree,.ls onger'€er anderhalf millioen arb€iders aan dG
stakingen deel.
Derhalve brachtei: de revoÍutiouaire opleving van de jaren
1912-1914 en de ornvang van de stakingsbeweging het laad

nader tot de situatie, die in het begin van de revolutie van
1905 had bestaan.
De revolutionaire massa-stakingen van het proletariaat had'
den de betekenis van een algemene uolksbeweging. Zij waren
tegen het absolutisme gelieht. De stakingen vonden sympathie
b§ de overweldigende meerderheid van de werkende bevolking.
De fabrikanten en bedrijfseigenaars wreekten zich wegens de
stakingen op de arbeiders cloor het afkondigen van uitslui'
tingen. In 1913 wierpen de kapitalisten iu het gouvernement
Moskou 50.000 texrielarbeiders op straat. In Petersburg werden
in Maart 1914 op één dag 70.C00 arbeiders ontslagen. De
arbeiders van de aiidere oodernerr"iugen en iu de andere takken

van industrie ottderlteundeu htlr gtakenrie eu

uitgesloten

kameladen met geldin:rrmelingen op grote schaal err soms door
solidariteitsstakiugen.
De stiiging van de arbeidersben'eging en di' rr-rassx-staktngen
schudden ook de boerenmasa's wakker en betrokken hen lq de
strijd. De boeren verhieven zich opuieuw tot de strijd te6ea
de landheren, verwoestten de bezittingen valt de landheren en
de bedrijveu van de koelakken. In de jaren 1i910--1914 hadden
€r meer dan 19.000 boerenakties plaats.
Ook onder de troepen begonnen er revolutionaire akties. In
1912 had er een gewapende aktie plaats onder de troepen in
Toerkestan. Er broeiden opstandea op de Oostzee-vloot en in
Sebastopol.

De revolutionaire stakingsbeweging eu de demongtraties,
geleid door de botsjewistische partil, toonden aan, dat rle
erbeidemklasge niet voor paÉiële eisen, niet voor ,,hervor'
Dlnggn" strijd voerde, ma&r om het volk van het tsarisme te
bewiiden. Het land ging een nieuwe revolutie tegemoet.
Teneinde dichter b[i Rusland te ziin, verhuisde Lenin in de
,ourer van 1912 van Parijs naar Galicië (een deel van het
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oude Oostenrijk). Hier hadden onder zijn voorzitterschap twte
konferenties van de leden van het Centraal-Komitee met rle
verantwoordelijke funktionarissen plaats: een konferentie in
Krakau aan het einde van 1912 en de andere in de herfst van
1913 in het plaatsje Poronino, iu de buurt van Krakau. Op
deze konferenties werden besluiten genomen, die de belangrijkste vraagstukken van de anbeidersbeweging betroffen: over

de revolutionaire opleving, de stakingen en de taak van de
paÉij, het versterken van de illegale organisaties, de sociaaldemokratische Doemafraktie. de partijpers. en de ziekenkassenkampagne.

2.
Het óolsjerai.sÍi.sche dagblad de ,.Prawda".
De -bolsjewisÍiscfre fraktie in de IVe Staatsdoema.
Een machtig li/apen in de handen van de bolsjewistische
part[i ter versterking van haar organisaties en om invloed b[i de
massa's te veroveren, ,was het bolsjewistische dagblad de
,,Pr8wda", dat in Petersburg verseheen. De ,,Prawda" was
volgens de aanwijzing van Lenin, opgerieht op initiatief van
§ftslin, Olminski en Poletajew. De arbeiderskrant voor de
massa, de ,,Prawda", onstond tezamen met de nieuwe opleving
van de revolutionaire beweging. Op 5 Mei (volgens de oude
tijdrekening 22 April) 1912 verscheen haar eerste nummer.
Dat was een echte feestdag voor de arbeiders. Ter ere van het
verschijnen van de ,,Prawd&" werd er besloten, voortaan de
5e Mei als feestdag van de arbeiderspers te beschouwen.
Nog voor de ,,Prawda" verscheen het bols.jewist.ische weekhlad de ,,Zwjezda" (,,De Ster"), bestemd voor de vooraallstaandé arbeiders. De ,,Zwiezda" speelde een grote rol in de
Lena-dagen. In dit weekblad verscheneu een aatltal politieke

strijd-artikelen van Lenin en Stalin, die de arbeidersklasse
voor de strijd mobiliseerden. Maar onder de verhoudingen van
de revolutionaire opleving was een weekblad al niet meer vol'
doende voor de bolsjewistische partlj. Er was een dagelijks
verschijnende politieke massa-krant uodig, die op de meest om-

vangrijke lagen van de arbeiders was berekend. Zulk een krant
was nu juist de ,,Praltrda".
In dez,e periode speelde de ,.Prawda" een buitengewoon
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gl'ote rol, f)e ,,Prawda" won tlc brede rr:assa's van tle arbcidersklasse voor het bolsjewisme. Met het oog op de voortdurendc ltolitievervolgingen, boeteu, inbestagnemingen wegens
het opnemen van artikelen en korrespondenties, die de censuur
niet behaagden, kon de ,,Frawda', slechts bestaan met de
aktieve .ondersteuning van tienduizenden vooraanstaande
arbeiders. De geweldige geldboeten konden door de ,,prawda',
alleen worden betaald, dank zij de geldinzamelingen op grote
schaal onder de arbeiders. Niet zelden kwam een aanmerkelijk

deel van de oplaag der in beslag genomen nummers van de
,,Prawda" toch bij de lezers terecht, daar de vooraanstaande

arbeiders nog 's nachts op de drukkerij kwamen en pakjes
kranten rneenamen.
De tsaristische regering verbood in twee en een half jaar
acht maal de ,,Prawda", maaÍ met de ondersteuniug van de
arbeiders b'egon de krant telkens weer te versch{nen onder
nieuwe namen, die op de oude naa'm leken, b.v. ,,Za Prarrdoe",
,,Poetj Prawdy", ,,Troedowaja Prawda" *).
Terwijl de ,,Prawda" gemiddeld in een dagelilkse oplage
van 40.000 exemplaren verscheen, ging de oplage vau het

Licht',) de 1í-16.000
exemplaren niet te boven.
De arbeiders beschouwden de ,,Prawda', als hun eigen
arbeiderskrant, hadden in haar groot vertrouwen en luister-

mensjewistische dagblad ,,Loetsj" (,,Het

den nauwlettend naar haar stem. Ieder exemplaar va^n de
,,Prawda" ging van hand tot hand, kwam tieutallen lezers ten
nutte, vormde hun klassebewustzijn, voedde hen op, orgeniseerde hen en riep hen ten strijde.
lVaarover schreef de ,,Prawda" ?
Ín ieder nummer vatl de ,,Prawda" werden tjentallen korrespoudenties van arbeiders opgenomen, waariu z$ een beschrijving gaven vàn het arbeidersleven, vau de beestachtige
uitbuiting, van de verschilleude kwellingen en chicaoes van
rle kant der kapitalisten, hun administra.teults en werkbaz,en.
Dit was een scherpe, rake ontmaskering van de kapitalistische
toestanden. Niet zelden bracht de ,,Prawda" mededelingen
over zelfmoorden van hongerende werklozen, die eraan wanhoopten, werk te vinden.

*)

,,Voor de Waarheid", ,,De Weg der Waarheid",

Arbeiderswaarheid".

-

,,De

V ert.
199

De ,,Prawda" schreef over de nodeu en de eisen van de arbeiders van verschlllende fabriekeu en takken van industrie
en teschreef, hoe de arbeiders voor hun eisen streden. Biirla
in ieder numÍqer werd er over stakingen in verschillende oudernemlngen gesehreveu. AIs er grotè, hngdurige stakingen
plaats hadden, organiseerde de krànt de arbeiders van de
andere ondernemingen en takken van industrie om aarr de
stakers door middel van geldinzamelingen hulp te verlenen.
Somg werden er voor de stakingsfondsen tienduizenden roebels
b[jeengebracht, voor die tljd geweldige sommen gelds, indien
meu in aanmerkiug neem! dat de meerderheid vàn de arbeiders paar eeu 70, 80 kopeken per rlag ontving. Dit voedde
de arbeiders op in de geest van de prctetarische solidaritert
en T_ het bewustzijn van de eenheid van belangen van allo
arbeiders.

Op elke politieke gebeurteuis, op elke overwinning of nederlaag
reageerden de arbeiders dóor aan de ,,prawàa" brieven, begroetingen, protesten enz. te sturen. De ,,prawda.' belichtte in haar artikels de taak van de arbeidersËweging, uitgaande van het konseklyente bolsjewistische standpunt. Ueu

legale'krant kon niet ronduit tot omverwerping van het tsarisme oproepen. Men moest toespelingen gebruiken, die de
klassebewuste arbeiders goed begrepen en aan d.e massa'E
uitlegden. Als de ,,Prawd&', biivmrbeètd schreef over de ,,volledige en oubeknotte eisen van het jaar 1908,', rtan begrepen
de arbeiders, dat de revolutionaire leuzen vau de totsieàti
werden bedoeld, de leuzen: voor de omverwerpiug van het
tsarisme, voor de demokratische republiek, voór de konfrs.
katie van de grond der landheren, voor de aehturige arbeidsdag.

De ,,Prawda" organiseerde de vooraanstaande arbelders
aan de vooravond van de verkiezingen voor de We Doema.
Zij outmaskerde het verraderl§ke standpunt van de aanhangerB van het kompromis met de liberale bourgeoisie, de aaabangers van de ,,stolyplnse arbeiderspartii,,, de mensJewlld.
De ,,Prawda" riep de arbeiders op, te stemmen voor de aanàangers van de ,,onbeknotte eisen van het jaar 1g08,', d-w.a
yoor de bolsjewiki. De verkiezingen waren meermalen getrap.
te verkiezingen. Eerst werden er in de arbeidersvergaderiageo
yeÍtrouwenBmanneu gekozen, daarna kozen de vertrouwen*smanueÀ hiesmannen en eerslt deze kiesmanne[ nane! aar da
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verkiezingen van den arbeidersafgevaardigde voor de Doe-

ma deel. Op de dag van de verltiezingen publiceerde de ,,prawda" de $st van de bolsjewistische kiesmannen en beval z[i de
arbeiders aan voor deze lijst te stemmen. Men kon deze liist
uiet eerder publir-.eren, opdat de aangewez€n kandidaten geen
gevaar zouden lopen te worden gearrcsteerd.
De ,,PrÉÍrvda" hielp de akties van het proletariaat te organiseren. In de tijd van de grote uitsluiting in petersburg in
de lente van 1914, toen het niet doelmatig was oen massastaking af te kondigen, riep de ,,Prawda" de arbeiders tot
andere vormen van strijd op, tot massa-meetings in de bedr[iven, tot straatdemonstraties. De krant kon hierover niet
openliik schr$ven. Maar deze oproep werd door de klassebe-

wuste arbeiders b'egrepen, die Lenins artikel onder de

be-

scheiden titel ,,Over de vormen van de arbeidersbewegtng"
hadden gelezen. tn dit artikel stond te lezen, dat men op het
gegeven ogenblik de staking door een hoger vorm van de arbeidersbeweging mo€st vervangen, hetgeen een oproep tot het
organiseren van meetings en demonstraties betekende.
Zo werd de ,,Prawda" het middel, om de illegale revolutionaire rverkzaamhcid van de bolsjewiki met de legale agitatie
en organisatie 'usn de rrrbeidersma-<sa's te verbinden.

f)e ,,Prawda" schretf niet a.lleen over het ar.beidersleven,
over de arbeidersstakingen 3q -demonstraties. De .,Prawda"
lrelichtte systematisch het boerenreven, het hongerbestaan vàa
de boeren, tle uitbuiting van de hoeren donr de feodale landIteren, de roof van tle beste boerengrond door dc koels.kkenhoevenbezitters, als resultaat van de ,,hervorming" van Stolypln. De ,,Prawda" toonde de klassenbclyuste Rrbeiders, hoeveel
brandstóf er zich op het platteland had opgehoopt. De ,,Prawda" leerde het proletariaat, dat de taak van de revolutie van
1905 niet was vervuld, dat er eeu nieuwe revolutie te wachten stond. De ,,Prawda" leerde, dat het proletariaat iu deze
tweede revolutie als de echte aa.nvoerder en leider van het yolk
Eoest optredeu, dat het in deze revolutie zulk een Bterhe
bondgenoot. als het revolutionaire boerendom zou hebben.
De mensjewiki streefden er naar, dat het proletariaat zou
ophou{en aan de revolutie te denken De mensjewiki prenttea de arbelderg in: houdt er mee op over het volk, over het
hongerbestaan van de boeren, over de heerschappij va^n d€
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feodale lanclheren van cle ,,Zwat'te lfonderd" te denken, strijdt
alleen maar voor de ,,w$heid van koalitie", dient daarover
,,petities" bi de tsaristische regering in. De bolsjewiki aetten
aan de arbeiders uiteen, dat deze mensjewistische predikirig
van het pr[sgeven van de revoiutie, het prijsgeven van hct
bondgenootsehap met de boeren in het belang van de bour-

geoisie werd gehouden, dat de arbeiders met zekerheid het
tsarisme zouden overwinnen, indien zij de boeren als hun
boudgenoot naar hun kant overhaaiden, dat slechte herders
van het slag van de mensjewili als vijanden van de revolutie
moesten worden uitgeworpen.

Waarover schreef de ,,Prawda"
renleven"

?

in de rubriek ,,Het

Boe-

Nemen wii als voorbeeld enige korrespondenties uit 1913.
De korrespondentie ouder de titel ,,De agrarische kwestie"
berichtte uit Samara, dat van de 45 boeren uit het dorp
Nowochasboelat, in het distrikt Boegoelma, die beschuldigd
waren vau verzet tegen deu landmeter bij het afscheiden van
percelen van de geiaeenschappellike grond, een aanmerkelijk
deel tot langdurige gevangenisstraf was veroordeeld.
Een korte korrespondeutie uit het gouveruement Pskow
berichtte: ,,De boeren uit het dorp Psitsa (Ín de buurt van
het station Zawalje) hebben gewapende tegenstand geboden
aan. de veldwachters. Er zfrn gewonden. De oorzaak v&n 'le
botsing zfrn agrarische onenigheden. In Psitsa worden veldwachters samengetrokken, de vice-gouverneur en de procu'
reur zijn er ook heen vertrokken".
Een korresporrdentie uit het Souvernement Oefa berichtte
over het verkopen van boeren-landaandelen' over het feit'
dat de hongersnood eu de wet over het uittreden uit de
dorpsgemeenschap er toe medewerkten, om de boeren sueller-vau hun land te ontdoen. Als voorbeeld de choetor Borisowka. Hier z§u 27 hofsteden, die 543 desjatienen akkerland
bezitten. fijclens de hongersnood hebben 5 hofstedebezitters 31
desjatienen voor 25-35 roebel per desjatiene voor goed verkoÀt, terwijl de waarde van het land 3 tot 4 maal zo hoog
is. Ilier hebben 7 hofstedeu 177 desj- verpand en daarb[i 18'
20 roebel per desjatiene voor 6 jaar à L2% per jaar ontvangen. Indien men de zeer grote verarming van de bevolking
én de waanzinnig-hoge rente iu aanmerking neemt kan men
met zekerheid zeggen, dat de helft van de 177 desjatienen la

handen van den v.'rielrerRar zat moeten overgaan. want n&uwei$ks de heift var de suhuldenaars zal wel ia staat zijn, oru 6
.t,!ar lang zulk et,rr geu,'eldige som te lretalen,

In z,ijn arltkni ,,i,\' gr.otr lilnd61,.r.:cieren en het kleine boereugrondbezrt rir lluslarrrJ",. g^pui.iiceerd in de ,,Pr.awda", tocnde
Lenin aanschouweli;k aau de arbeiders en boeren aan, welk
eeu geweidigc rijkdom irari laud zieh in handen van de parast'
taire landherpn berr.,nd. 30.000 zeer grote landheren bezaten
alleen al ongeveer 70 mill. desjatieuen grond. Evenveel grond
behoorde er àan de 10 niillioen boerenhofsteden. Iedere grotc
landheer bezat gemiddeld 2300 desjatienen, elke boerenhofstede, de koelakkenhofsteden daarbij inbegrepen, gemiddeld ?
desj., terw§l de 5 millioen minvermogende boerenhofsteden,
d:rt wil ?ngtsen de helft van alle boeren, per hofstede niet
I..'er Can één tot twee desj. grond bezaten. Deze feiten bewezen aanschouwelijk, dat de ellende en de honger van de
lrrrër€il in iret grootgrondbezit van de landheren wortelden, itt
tl. o1,.."51tt"elen van de liifeÍgenschap, waarvan de boeren zich
alleen door middel van een revolutie, geleid door de arbeidersklasse, konden bevrijden.
Door bemiddeling van arbeiders, die met het platteland
waren verbonden. dnrng de ,,Prawda" in het dorp door, wekte aij de voorhoede der boeren tot de revolrrtionaire strijd op.
ln de periode van de oprichting van de ,,Prawr;e" her«rnden zich de illegale sociaal-demokratische org,anisat:í,is geheei
en al in handen van de bolsjewiki. De legale vornlen viin organisatie -- de Doema-fraktie, de 6,eps, dc verzekeringskassen, de vakverenigrngen waren evenwel nog niet volledig op
de mensjewiki veroverd. Flr w'as een vastbt'raden strijd van
de bolsjewiki voor nodig om de likwidatoren uit de

legale

organisaties van de arbeidersklasse te verdrijven. Deze strijd
werd, dank zij de ,,Prawda" met de overwinning bekroond.

De ,,Prawda" stond in het middelpunt van de str$d voor
het partijwez,('t1. v()or het trerstel van de revoluti<»raire /na.\sirpartij der arbeiders. Dc .,Prawda" smeedde de leqale organisaties om de rllegale haarden van de bols.ltwistrst:he partU
aaueen en richtte dc arbeidershreweging op eén beiraald dr,el
* op de voorbereiding van de revolutie.
f)e,,Prawda" had een ontz.a.glijk grorrt rrantal arlierdarskorrespoudenten. Aller:lr rn de loolr van één Saar wer.tlerr er
in de ,,Prawda" meer dan 11.00U arbeiderskorrespondenties
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gcpubllceerd. Maar de ,,Prawda" was nlet alleen door brleven
en korrespondenties met de arbeidersmassa,g verbonden. Iedere dag kwamen er talrfike arbeiders uit de bedrijven op de rrdaktie. Bii de redaktie van de ,,Prawda" was een aanzienlijk
deel van het organisatie-werk vau de paÉdi gekoncentreerd.
I:[ier werden b$eenkomsten georganlseerd van de vertegen.
woordigers van de plaatseliike partiicellen. hler liepen berlchten binnen over het partijwerk op de fabrleken en tn de bedr[iven, van hieruit werden de part$-direktieven van het Petersburgse Komitee en het Centraal-Komitee van de partfl
doorgegeven.

Alg het resultaat van twee en een half Jaar hardnekklgc
str{d tegea de likwldatoren voor het herstel van de maatàlc
revolutionalre arbcidertpartiJ bereikten de bolsJewiki. dat tn

de zomer van 1914 oier oijfden van de aktleve erbelders vau
Ruslard aanhangers van de bolsJewistlsche part$, vau dc
,,Prawdlstische" takilek waren. Daarvan getulgt bifvoorbeeld
het feit, dat er vau het totale aantsl van 7.000 arbclderr,
ttoepon, die ln 1914 geld voor de arbelderskrartan lnzan lden, 5.600 groepen geltl voor de bolsjewlstlsche pen €a
alechts 1.400 groepen geld voor de mensjewistische pers b{eenbrachten. Daartegenover stond, dat de mensJewikl velc
,,rijke vrienden" onder de liberale bourgeolsle em onder het
burgerliJke intelleH hadden, die meer dan de helft van de
geldmiddelen gaven, die voor het in etandhouden van de mensjewistische krant nodig waren.
De bolsjewiki werden toen ,,Prawdisten" genoemd. Met dc
,,Prawda" groeide een geheel geslacht van het revoluttonarre
proletariaat op, dat later de socialistische Oktober-revolutie
volbracht. Achter de ..Prawda" stonden tienduizendeu en honderdduizenden arbeiders. [n de jaren van stijgende revolutionaire beweging (1912-1914) werd het hechte fundament ge-

legd van de bolsjewistische massa-partti, dat generlel vervolgingen door het tsarisme in de periode van de imperlalistische
oorlog konden verwoesten.

I ,,Dó ,,Prawda" vau 1912 was het leggen van bet fundai ment voor de overwinning van het bolsjewisme in 1917'

'(Stalin).

Een ander legaal orgaan van de partij voor geheel Rusland
was de bolsjewistisehe fraktie in de IVe Staatsdoema.
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In

1912 had de regcring tle'erkiezingen \.oor
de fVe Doema
(

uit-geschr rrven.

)r,zo lrartij hechtt" g";tu betekenis
aau het
a,tr) rlo verkie.,rngen. Ëa--Ào.,.al_demokratischc
I )oema-flaktr,. t.n clc
krant à; ..prrrA" I waren de voor-

deelnernen

rr4anrsiLe Jeg;r r,. :.1.,,,,
lnrntr:n \.oi,1. galrual Rusland, door mirtdel waa,rvan de bols.tervististi,,: parlii haar revolutiouaire
akue onder de massa's ten uitvoer legde.
De bols.lewistische partij trad b[ de verkiezingen voor de
Doema zelfstandig, onder Èaar eigen teur";
op eu richtte hasr
slageu tegelijk tegen de regeringipartiien en tegen
de liberare
bourgeoisie tde kadett_en). De-vàrfriËringsf.ampaga.e
van de
bolsjewiki werd g;evoerd onder de leuzen uL au demokratisr:he
republiek, de actrturige arbeldsdag, de koufiskatie van
dc
grond der landheren.
De verldezlngen voor de rve Doema haddeu in de herfst
van-1912 plaats. Begin Oktober poogde de regering,
die ontavreden was met het verloop van -de vertiezinó, ln 6en
reeks van de grootste fabrieken in petersburg, de rechten
rren
de arbeiders bif de verkiezlngen te acnenden. I"-;Ë";;
hierop riep het Petersburgse komitee ven ouzo pgrtfl, op

voorstel van kam. Staliu, de arbeiders van de grootstebedr$ven
om één dag het werk neer te leggeu. De regering, dle -zich
-op
ln
een-moeilijke positie geplaatst *g, *"" S"oódra"kt de tcnrgtocht te aanvaarden en de arbeiders kregen de mogelijkheid om op de vergaderingea diegenen te kiezen, die zii íens.
ten. De arbeiders brachten iu overweldigende meerderheid hul
stem uit voor de ,,Opdracht', aan de vertrouwensmannett err
a1n
afgevaardigde, die door kam. Stalin was opgesteld. De
-den
van de Petersburgse arbeiders aan hun arbeiderssf"opdracht
gevaardigde" herinnert aan de nict vervulde taken van het jaar
1905.

1...IVii zijn van mening, - stoncl er in de ,,Opdraeht', _
dat Rusland aau de vooravond staat var uaderende
massa-bewegiugen, die misschien dieper zullen gaan dan
die ia het jaar 1g05... De voorvechtster vau deze bewegingen zal, evenals in het Jaer 1g05, de meest vooraanstaande klasse van de Russische maatschappl$, het Russische proletariaat zgn. Zijn bondgenoot kà- a[een het
zwaarbeproefde boerendom zljn, dat het grootste belang
heeft bij de bevrijding van Rusland',.
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De ,,Opdracht" z,ette uiteen, dat de toekomstlge akties ven

het volk de vorm van een strljd aan twee fronten

moesten

aannemen, zowel tegen de tsaristische regering als tegen de

liherale bourgeoisie, die een overeenkomst rnet het tsarisríe
zoeht.

Lenin heehtte grote betekenis aan cie ,,Opdracht", die de
arbeiders tot de revolutionai-re strijd opriep. En de arbeiders
trrl.woordden in hun resoluties op deze oproep.
De bolsjewiki behaalden de overwinning bS de verkiezingen
en voor de arbeiders van Petersburg werd kam. Badajew in de
Doema gekozen.
De arbeiders kozen voor de Doema, afzonderiijk van de overige lagen van de bevolking (in de zogeuaamde arbeiderskurie).

Van de I afgevaardigden van de arbeiderskurie waren er 6
partij: Badajew, Petrowski, Moer&norv, SamoÍlow, Sjagow en Maliuowski (die later eeu provokateur bleek te ziin). De bolsjewistische afgevaardigden warcn ult de grootste industriële centra afkomstig, waar zich
niet minder dat 4/5 van de arbeidersklasse bevond. Euige
likwidatoren wanen eve[wel niet door de arbeldert, d.w.z.
niet in de arbeideÉkurie gekozen. Derhalve bleken er in de
Doema 7 likwidatoren tegen 6 bolsjewild te zSn. Eerst vormden de bolsjewiki en de likwidatorea in de Doema één gemeenschappelijke sociaal-demokratische fraktie. Na een hardnekkige strijd tegen de likwidatoren, die het revoluHonaire
werk van de bolsjewiki hinderden, traden de bolsjewistische
afgevaardigden in Oktober 1913, op aanw§zing van het Centraal-Komitee vau de bolsjewistische partij, uit de verenigde
eociaal-demokratische fraktie en vormdea zij een zelfstandige

Ieden van de bolsjewistische

jewistische fraktie.
De bolsjewistische afgevaardigden hieltlen in de Doema revolutionaire redevoeringen, waarin zij de absolutisti§che orde
aan de kaak stelden, stelden aan de regering wagen over de
represaille-maatregelen tegen de arbeiders, over d€ onmerrse'
lÍjke uitbuiting van de arbeiders door de kapitalisten.
Zij traden in de Doema eveneens op naar aanleiding van
het agrarische vraagstuk, riepen in hun redevoeringeu de
boeren op tot de strijd tegen de feoilale landher.en, en ontmaskerden de paÉfi der kadetten, die tegen de konfiskatie van de
grond der landheren en de overgave daarvan aan de boeren

bols

we3.
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frp rlol ic,r'il1i 6i",r'1('n iu d€ Staats-Doema een wetsontwer?
r,\er d('aehturig('arb€idsdag in. dat in de Doema van dc
..Zr ar t., Honrierd" natuurlijk niet werd aangenomen, maar
dat een grote ngitatonsche rol spe€lde.

[\'

bols.jewistische Doema-fraktie was nauw verbondeu met

Irel (lentraal-Konritee van de partij, met Lenin, en

oultviJrg

vurr h<,rn aanwijzingen. Wanneer kameraad Stalin in Petersburg
verblij{' hield. leidcle hij rechtstreeks de Doema-fraktie.
Dc bolsjewistische afgevaardigden beperkten zich niet tot het
werk in de Doema maar ontwikkelden een grote aktivitcit bui-

ten dit lichaam. Zij gingen naar de fabrieken en de bed{iven,
reisden naar de arbeiders-centra van het land om daar Í?feraten te honden, hielden geheime vergaderingen, waar zt de
besluiten varr de partij uiteenzetten en richtten nieuwe partij'organisaties op. De afgevaardigden wisten op kundige w!jze de lega.le werkzaamheden met het illegale, geheime werk te
verbinden.

3. - De ouerwinning uan de bolsjewiki in de
legale
organisafies. Verdere gtoei Dan de rcoo.
lutionabe beweging. De uoorauond van de
imperialistische oorlog.

De partij van de bolsjewiki leverde in die tijd een t.rcutrceld va.rr de leiding v?n alle vormen en uitingen van de
klassensh'ijd van het proletariaat. Zij bouwcle illegale organi

saties op. Zij gaÍ illegale vlugschriften uit. Zii verrfchtte
geheim revolutionair werk onder de massa's. Tegelllk maàhte
àj nch steeds me€r meester van de verschillende legale organisaties van de arbeidersklasse. De part{ streefde er naar, de
vakverenigingen, de volkshuizen, de avonduniversiteiten, de
klubs, de verzekeringsinstellingen te veroveren. Deze legate
organisaties hadden lange tijd als toevluchtsoorden voor de
Iikwidatoren gediend. De bolsjewiki streden hardnekkig om
de legale verenigingen tot steunpunten van onze partii te
ma,ken. Doordat zi op }nrndige wfiza het illegale met het
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Iegalc werk verbonden, veroverden de botsjewlki

in de beide

hoofdsteden de meerderherd in de vakverenigingeu. Een b{zonder schitterende overwinning behaalden àe lolsjewiki in
1913 bij de verkiezingen voor het bestuur van dé metaalbewerkersboud in Petersburg: op een vergaciering waar 8000
metaalarbeiders aanwezig waren, stemden uauweli;=ks 150 man
voor de likwidatoren.
Hetzelfde moet gezegd wordeu van een legale organisatie
als de sociaal-demokralische fraktie yau de IVde Staatsdoema.
Hoewel de mensjewiki 7 afgevaardigden in de Doema hadden
en de bolsjewiki 6. vertegeuwoordigde het mensjewistische
zevental, dat in hoofdzaak in distrikten was gekozen, waar
weinig arbeiders rvoonden, nauwelijks 1/5 deel van de arbeidersklasse, terw§l het bolsjewistische zestal, dat in de voor-

naamste industriële centra van het land was gekozen t tn
Petersburg, Moskou, Iwanowo-\iloznesensk, Kostrona, Jekaterin.slaw, Charkow) meer dan r15 deel van de arbeidersklasse
van het land vertegenwoordigde. De arbeiders beschouwden het
zestal (Badajew. Petron'ski e.a.) als hun eigen afgevaardigden,

en niet het zevental.
I-Iet gelukte aan de bolsjewiki de iegale organisaties te verover'eu, omdat zij, ondanks de woeste vervolgingen van het
tgartsme en de ophitsing van de likwtdatoren etr de Trotskrsten. hun illegale partii en de strenge discipline in hun gelederen wisten te ha,ndhaven, omdat z[ standvastig de belangeo
van de arbeidersk'asse verdedigden, nauw met de massa'§ verb-rnden waren en een onverzoenlijke str[jd tegen de vijanden
van de arbeidersbeweging voerden.

De overq'inning rran de bolsjewiki en de nederlaag van de
n',nsjewiki in de legale organisaties strekten zich op deze
w[jze over de gehele linie uit. Zowel ten aanzien van 'Je
agitatie o1r de Doeura-tribune, als van de arbeiderspers en .le
andcre legale organisaties werden de mensjewiki op de ach-

tergrrn{

gedrongen. Aangegrepen door de revolutionaire
lreweging. sloot zich de arbeidersklasse ondubbelzinnig rondonr de bolsjewiki aaneen en liet zij de mensjewiki in de steek
'Ien laatste maakten de mensjewiki ook op het gebied vaa
het nationale vraagstuk bankroet. De revolutlonaire beweging
in de grensgebieden van Rusland eiste een duidel[fk program op het gebred vao het nationale vraagstuk. Maar

de
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mensjewikl bleken in

het geheel geen prograln te

hebben, trdlen men de ,,kulturele autonomle" van dc
,,Bc€Dd", die niemand kon bevredigen, niet meetelt. Alleen de
bolsjewiki bleken een Marxistisch program voor het nationale vraagstuk te bezitten, het program, dat lu het artikel vau
lrrm. Stalin ,,Het Marxisme en het nationale waagstuk" en in
Lenins artikelen ,,Over het recht van de naties op zelfbeschlkklng" en ,,Kritische opmerkingen naar aanleiding van het
nationale waagstuk" was ontvouwd.
Het is niet te verwondereu, dat het Augustus-blok na zulke
nederlagen van het mertsjewisme iu alle voegen begon to
kraken. Samengesteld uit elementen van verschillende kleur,
kon het de druk van de bolsjewikt niet weerstaan en begon
het ia stukken uiteen te vallen. Geschapen voor de str{Jd tegen
de bolsjewiki, viel het Augustus-blok epoedig onder de slagen
va:r de bolsjewiki uiteeu. Eerst traden de aanhangers van de
,,Wperjod" (,,foorwaarts") (Bogdanow, Loenatsjarsld e.a.)
uit het blok, toen de Letten en daarop liepen de overigen naar
alle kanteu uit elkaar.
Nadat de likwidatoren Ín de strijd tegen de bolsjewlki de
uederlaag hadden geleden, wendden q iicln om hulp tot de
IIde Internationale. De IIde Intemationale kwam hun te
hulp. Onder het mom van de ,,verzoening" van de bolsjewiki
met de likwldatoren, onder het mom van het sluiten van rle
,,vrede in de partii". eiste de IIde Internationale van de bolsiewlki, dat zii hun kritiek op de kompromis-politiek van de
llkwidatoren zouden stakeu. Maar de bolsJewiki ÍrÍrren otrver'
zoenlljk: zij weigerden zich aan de besluiten van de opportunistische IIde I-nternationale te onderwerpen en gingen op
geen enkele koncressie in.

De overurinning van de bolsjewiki in de legale organisaties
dit ook niet zqn, Zii was geen toeval,
niet alleeu omdat alleqn 6. bolsjewiki een juiste Marxistische
ttreorie, een duidel$k program en eeu in de str$d gestaalde
revolutionaire proletarische part[i bezaten. Zii was bovendien
teen toeval, omdat de overwinning van de bolsjewiki de groei
va"u de revolutionalre opleving weerspiegelde.
wa.s geeD toeval eu kon

De revolutionalre beweging van de arbelders ontwikkelde zlch
gteeds. verder, zii greep nieuwe steden en gebieden aan. Met
het arinbreken van het jaar 1914 begonnen de stakingen van
de arbeiders niet alleeu niet in kracht te verminderen; zij
ontwjlkeldeu zich integendeel met nieuwe krachL De stalrlngen
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wcrden steeds hardnehkiger, grèpen stceds groter.e aantallen
arbeiders aaJr. Op g Januari ataakten er 250.000 arbeiders, van
wie 140.000 ln Petersburg. Op 1 Mei staskten.er meer dam een

half millioen, van wie in ÉtersUurg -""" h* 250.000. Dé
bii de staliagen een buitengewone hardnekkigheid aan de ailag. Irr het bedrff Oboechow in petersburg
duurde de staking langer den twe€ maanden, op het bedriif
van Les,sner ongeveer drie maanden. Een vergiftiging op trote
schaal ia een aantal onderneuringen in petersburg had een
arbeiders legden

I

.'.f

stakiug van 115.000 a^rbeiders ea bovendien demonstraties ten
gevolge. De beweging bleef in kracht toenemen. Iu toteal
staakteu er in de eerste helft van 1914 (het begin van Juli
daarb[j inbegrrepen) 1.425.000 arbeiders.
In Mei begon de algemeue staking van de a,rbeiders in de
petroleumindustrie van Bakoe, die de aandacht van het gehele
proletariaat van Rusiand trok. De stakiag verliep op georganiseerde wijze. Op 20 Junt had er in Ba.koe een demongtratie
van 20.000 arbeiders plaats. De politie nam de scherpste maatregelen tegen de arbeiders van Bakoe. Alg teken van protest
en uit solidariteit met de arbeiders van Bahoe begon de
staking in Moskou, die naar andere gebleden oversloeg.
Op 3 Juli had er

in het Poefllow-bedriif !a Petersburg naar

aanleiding van de stqlíng te Bakoe een meeting plaats. De
politie schoot op de arbeiders. Het PetersburgBe proletariaat
werd door een geweldige verontwaardigtng aangegrepen. Na
een oproep van het Petersburgrc komitee vaJr de part{i tratlen
op 4 Juli in Petersburg als teken van protest 90.000 arbeiders
in staking, op 7 JuIi gtaakten er 130.fi)0, op 8 Juli 180.fi)0, op

Juli 200.000 arbeiders.
Alle bedrijven geraakten in opwiading, er hadden oveial
meetings en demonstraties plaats. Het kwam tot pogingeq om
barrikaden op te ri'chten. Ook in Bakoe en in Lodz werden
barrikaden opgericht. In een aantal plaatseu schoot de politie
op de arbeiders. De reger-urg nerr ,,buitengewone" ma.a,tregelen om de beweging te onderdrukken, de hoofdstad werd
in een legerkamp veranderd, de ,,Prawda" werd verbodeil
11

Maar in die tiid trad er een nieuwe kracht van internationale
aard op het toneel, de imperiralistische oorlog, die de loop van
de gebeurtenissen moest wijzigeu. Juist tfdens de revolutlo'
naire gebeurtenissen in Juli kwam in PetersbulE de Etagse
van
preaideut
lolpqefÉ aan, orn met den tsaar over het begin
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lle kouiende oorlog te onderhardelen. Enlge dagen later ver.
klaar& Duitslend aan Rusland de oorlog. De tsaristlsche

regering maalrte van de o+rlog gebruik om de bcilsjewi-stische
organlsetles te verpletterea en de arbeidetrsbeweging te oaderdrukken. De st1iging qan de revolutionaire beweging werd
onderbrolen door de wereldoorlog, waarin de tsaristische
regering rediltng voor de revolutie zocht.

KORT §ÀMENGEVÀTIE GgYOI4TREKKTNGEN.

In de jarea van de nieuwe revolutionaire opleving (19121914) stond de partfi der bolsjewikt aan het hoofd van de
arbelderpbewegiag en voerde 4 dte oader de bolsjewistische
leuzen naar een nieuwe revolutie. De par{j wist de verbindirg
van het illegale werk met het legale werk te bewerkstelligen.
Na de tegenst+nd van de likwidatoren en hun vrienden,
ds Tlotskistetr en de ,ptzorwlsten" te hebben gebroken,
beheerste de bolaJewistische partS alle vornen van de legale

beweging en mealtte z[ de legale organisaties tot steurpunten
van haer revolu{onair werk
In de striid tegen Ce viianden vau de arbeidersklasre en hun
rgenten in de arbeidssbewegíng, versterkte de partij traar eigen
gelederen en bneidde zfi haar verblndingen met di: erb,eiderstlasa€ ult" Voor de revolutionaire agitatte maakte ziJ op grote
rche*l van de Doema-tribune gebnrik, di schiep in è ,.Prawd8" èen prachtige arbdderskraut noor de massa en voedde een
nleuw geslacht rran revolutlonaire arbeiders, de ,,Prawdisten",
op. Deze a,rbeiderslaag bleef in de jaren van de imperirrlistische
oo:Iog tnouw aan het vaandel van het intemationalisroe en de
proletarisphe nevolutie. Zdj vormde later ook de kem van le
bolsJemtstlsche pa.rtfl in de dagen van de Oktober-revolutle van
1917.

Aan de vooravond van de imperialisHsche oorlog reldde de

partfl de revolutionalre a.tties va,n de arbeldersklagse. Dat
ranen voorpooten-gevechten, die door de imperlslistischc
oorlog werden afgebroken, mear die daarna, drie jaren later.
Íeldon hervat, om het tsaÍiEme omver te werpen. De bolsJervlsdlche parq trad de moei§ke periode var de imperialistische
oorloS binnen met de va^andels van het proletarisehe intercstlonaUsne oatPloold.
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