
IIOOf,'DSTUK VI.

DE PARTIJ DER BOLSJEWIKI IN DE PERIODE VAN DE
IMPERIALISTISCHE OORLOG. DE TWEEDE

REVOLUTIE IN RUSLAND.

(Van 1914 tot Maart 1917).

L - Het ontstaan en de oorzaken van de im-
perialistische ooilog.

' Op 14 e7 ) Juli 1914 kondigde de tsaristische regering de
algemene mobilisatie af. Op 19 Juli (1 Augustus) verklaarde
Duitsland Rusland de oorlog.'- Rusland trad iu de oorlog.

Reeds lang voor het begin van de oorlog hadden l*nln,
de bolsjewiki, zgn onvermijdelfrkheid voorzien- Op de inten-
nationale kongressen van de socialisten was Ifnin opgetreden
met zijn voorstellen, die er op gericht wanen om de rrvolutio,
narre gedragsliin van de socialisten, in het geval dat de oorlog
uitbrak, te bepalen.

lrenin wees er op, dat oorlogen onverm['deljjke begeleiders
va.u het kapitalisme z[n. De roof van yreemd grondgebied, het
veroveren en uitplunderen van koloniën, de inbezitneming var
nieuwe markten, zijn herhaaldelflk de oorzaak geweest vaa
veroveringsoorlogen varr kapitalistigche staten. De oorlog la
voor de kapitalistische etaten een eveu natuurlijke en gewettlg-
de toestand, als de uitbuiting van de arbeidersklasse.
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In het biizonder werclen oorlogen onvermfldelgk. toea het
kapitalisme aan het eind van de XIXe en in hlt bigin van dc
XXe eeuw definitief tot d€ hoogste en laatste trap van zijn
ontwikkeling, het imperialisme, was uitgegroeid. Onder hlt
lmperialisme verkregen de machtige verenigingen van lrapl.
talisten ($e monopolies) en de banken de doorslaggeveude in-
vloed ln het leven van de kapitalistische st&ten. Het flnan-
cierskapitaal rverd de baas [n de kapitalistisehe staten. Het -)
financierskapitaal eiste nieuwe markten,,de inbezitnemtng van t

nieuwe koloniën, van nieuwe plaatsen voor de uitvoer van I

kapitaal, van nieuwe vindplaatsÀn van g"ondstoffen. -i
Maar reeds aan het einde van de XIXe eeuw bleek het gehele

grondgebied van de aardbol tussen de kapitalistisehe staten
te zijn verdeeld. Intussen heeft de ontwikkeling van het kapita- - -t

lisme ln het t[jdvak van het lmperialisme uiterst ongelijkmatig
en Bprongsgewijze plaats: landen, die vroeger op de eerste
plaats stonden, ontwikkelden hun lndustrie betrekkelljk lang-
zaam; andere landen, die vroeger achterlijk waren, halen hen
met snelle sprouger in en stleven hen voorbiJ. De ekonomischo
en rnllltalre kraehtsverhoudingen tussen de lmperiallstische
staten wljzigden zich. Het streven ontstond naar een nleuwe
verdeling van de wereld. De strijd om de nieuwe verdeling van
de wereld deed onvermiidelijk de imperialistische oorlog ont-
staan. De oorlog van 1914 was een oorlog yoor de hervordeling ]

van de wereld en van de iuvloedssferen. Hij werd lange tijd !
door alle imperialistische staten voorbereid. De schuldigen aan
deze oorlog waren de inrperialisten van_alle landen.

In het bijzonder werd dezc oorlog voorbereid docr Duitslanrt
en Oostenrijk enerzijds en door Frankrijk, Engela.nd en het van
her afhankelijke Rusland anderzijds. In 1907 ontstond de drre-
voudige overeenkomst of de Entente, het verbond van Enge-
land, Frankrfk en Rusland. Het andere imperialistische ver-
bond werd gevormd door Duitsland. Oostenrijk-Hongarije en
Italië. Italië trad echter bii het begin van de oorlog van 19'14
uit dit verbond en sloot zich later bij de lJntente aan. Duitsland
en Oostenrijk-flongarlje tverden door Bulgar§e en Turkite igesteund. 2

Zich op de imperialistisehe oorlog voorbereidende. streefde
Duttsbhland er naar Engeland en Frankrijk kolouiën te ont-
rukken, Rueland de Oekraïne. Polen en het Oostzeegebied aí te
Demeu. Duitsland bedreigde de heerschapp{ van Engeland in
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het Na,bfe Oosten hgeland vreesde de toenemende bewape-
niug ter zee vÈn Duitschland.

Het tsaristische Rusland streefde naar de verdeling vau
Tur§je, droomde over de verovering van de zeestraat van de
Zwarte- naar de Middellandse Zee tee Dardancllen), over Íl€
inbezitneming van Konstantinopet. Tot de plannen van de
tsaristische regering behoorde ook de inbèzitneming van
Galicië, een deel van Oostenrijk-Hongarije.

Engeland strcefde er nasr, door middel van de oorlog zsn
gevaarli;'ke konkurrent Duitslaud te verslaa.u, wiens waren
voor de oorlog op de wereldmarkt de Engelse waren steeds
meer begonnen te verdringea Boveudien vas Engeland van
plan om aan Turkiie Mesopotamië en Palcsttna te ontnemen en
zich stevig in Egypte vast te zetten.

I)e I'ranse kapitalisten steefden er naar, op Duitsland het
aan kolen en Szer riike Saarbekken, benevens Elzas-Lotharin-
gen, dat Duitsland Fran§jk in de oorlog van 1820-1871 had
afgenomen, te verovereu.

Derhalve leidden de zeer gmte tegenstellingen tussen de
twee groepen van kapitalisHsche staten tot de imperialistischo
oorlog.

Deze roofoorlog om de herverdeling van de wereld raakte
de belangen van alle tmFerialisdsche landen eu derhalve wer-
den in het verdere verloop Japan, de Verenigde Staten van
Amerika en eeu reeks van andere steten eria betrokken.

De oorlog werd een wereldoorlog.
De imperialistische oorlog werd door de bourgeoisie in het

diepste geheim, achter de nrg van haar eigea volken, v@r-
.bereid. Toen de oorlog uitbrak, trachtte iedere imperialfutische
regeering te bewijzen, dat niet dj haar buuman had asn-
gevallen, maar dat zig zr-l[ was aaugevallen. De bourgeoisie be-
dr"oog het volk en hield de werke§ike doeleinden van de oorlogi
zijn imperialistisch veroverings-karakter, venborgen. Iedere
imperialistische regering v€rklaarde, dat de oorlog ter verdedi-
ging van het eigen vaderlalrd werd gevoerd.

De opportunisten van de IIde Intemationale hielpen de
borrrgeoisie, het volk te bedriegen De sociaal-demokraten van
de [Ide Ínternationale verrieden laaghartig de zaak van het
socialisme, de zaak van de internatiouale solidariteit vau het
proleta.riaat. Zij traden niet alleen Diet tsgen de oorlog op,
maar hielpen integendeel de bourgeoisie om de arbeiders en de
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boeren van de oorlogvoerende staten onder de vaan y&r de ver--
dediging van hr t vaderland tegen elkaar op te hitsen.

Ruslaud trr.d niet tuerrallig aau de kant van de llntente,
aan de kant vau I'r'ankrijk en Engeland, ia de oorlog. Het is
noodz.akel[jk in het oog te houden, dat de belangrijkste takken
van de industr'ic, van Rusland voor 1914 zieh in handen van
het buitènlandse kapitaal bevonden, ia hoofdzaak van het
Franse, Engelse en Belgische kapitaal, d.w.z. van de landen
van de Entente. De belangrljkste bedrijven van de metsal-
industrie van Rusland bevonden zich ia banden var Erranse
kapitalisten. De metaalindustrie in haar geheel was btina voor
drie kwart (voor 72 procent) afhankelijk van het buitenlandse
kapitaal. De steenkool-industrie van het Donets-bekken ver-
toonde een zelfde beeld. Ongeveer de helft van de petroleum-
produktie bevond zich in handen van het Engels-Xlanse kapi-
taal. Een aanzienlijk deel van de winst der Russische in-
dustrie ging naar het buitenlagd, in hoofdzaak n&&r de
Engelsch-Franse banken. Al deze omstandigheden, plus de
milliarden-leningen, die de tsaar in Frankrijk en Engeland had
gesloten, smeedde het tsarisme aan het Engels-F ranse imperia-
lisme vast, en hadden Rusland, dat tribuutplichtig wan aan
deze l'anden, tot hun half-kolonie gemaa"kt.

Toeu de Russische bourgeoisie de oorlog begon, rekende zd
er op, dat zij haar positie zou verbeteren, dat zij uieuwe
merkten zou veroveren, zich aan de oorlogsleveranties zou ver-
rijken en tegelij'k, gebruik makend vsD de oorlogstoestand, dc
revolutionaire beweging zou onderdrukken.

Het tsaristische Rusland trad onvoorbereid in de oorlog.
De industrie van Rusla.nd was b[i die van de andere kapitalis-
tische landen sterk ten achter gebleven. In die iadustrie over-
heersten oude fabrieken en bedrijven met een versleten uitrus-
ting. De landbouw kon, b[j het aanwezig ziin van het half-
feodale grondbezit en van massa's tot armoede vervallen en ge-
ruineerde boeren, niet als een stevige ekonomische grondslag
voor het voeren van een langdurige oorlog dieneu.

De tsaar steunde in hoofdzaak op de feodale landheren. De
grote landheren van de ,,Zwarte Honderd" beheersteu in en
blok met de grootkapitalisten het land eu de Staatsdoema. Zij
ondersteunden ten volle de binnenlandse er buitenlaadse
politiek van de tsaristische rcgering. De Russische imperiallsti-
sche bourgeoisie had haar hoop gevestigd op het tsaristirbc
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ebsoluttsme als op een gepantserde vulst, dle haar enerzflds rle
verovering van oieuwe markten en van nieuw grondgebie«l kon
verzekeren en aaderz$ds de revolutionaire beweging vaa de
arbeiders eo de boereu kon onderdrukken.

De part$ van de liberale bourgeoisie - de kadetteu - dle
zich als oppositie voordeed, ondersteunde zonder voorbehoud
de tsaristische regering op het gebied van de bultenlandse
politiek.

De kleinburgerlijke partijen van de sociaal-revotutionairen
en de mensjewiki hielpen van het eerste begin van de oorlog,
terwiil zij zich achter de vlag van het socialisme verscholen, de
bourgeoisie het volk te bedriegen, het imperialistische, roof-
zuchtige karakter van de oorlog te verbergen. Zij propageer-
den de nood:,akeliikheid van de bescherming, van de verded-
ging van het burgerlijke ,,vaderland" tegen de ,,Pruisische bar-
baren", ondersteunden de politiek van de ,,godsvrede", el
hielpen de regering van den Russischen kelzer de oortog te
voéren, evenals de Duitse sociaal-demokraten de regering vaa
den Duitsen keizer hielpen om tegen de ,,Russische barbaren"
oorlog te voeren.

Alleen de partlj der bolsjewiki bleef getrouw aan het grootse
vaandel van het revolutionaire internationalisme, bleef stand-
vastig op het Marxistische standpunt varr de vastberadeo strijd
tegen de imperiahstische oorlog. De bolsJewistische part[i uam

I van de eerste dagen van de oorlog af het standpunt in, dat
de oorlog niet begonnen was ter verdedi§ing van het vaderlandn

i maar om weemd grondgebied in bezit te nemen, om vreemde
I volken uit te plunderen in het belang vau de landheren en rle

kapitalisten. dat de arbeiders tegen deze oorlog vastberaden
mo€srten strljden.

De arbeiderxklasse ondersteuude de partii der bolsjewiki.

\ Wet ls waar had de burgerl{ik-patriottische roes, die tn het
begin van de oorlog de intellektuelen en de koelakken'lagen
van het boerendou had aangegrepen. ook een zeker deel van de

arbeiders aangetest. Maar dat waren ln hoofdzaak de ledeu
van het bandieten-,,Yerbond van het Russlsche volk" en sGn

deel van de sociaal-revolutlonair en mensjewistlsch gezinde

arbeiders. Z{l weerspiegelden natuur:Sk de stemming var de

arbeidertklasse rriet en konden dat niet doen. Deze elemente,n
rartn dan ook juist de deelnemers aan de chauvtnisdrcàe
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manlfestaties van de bourge.risie, die lu de eerrte dageu nan de
oorlog door de tsarislische regering werden georganiseerd.

2. - Ouergang oan de pattíjen det IIde lntq-
nationale naar de zijde uan hun impedalistischc
regeringen. Uíteenuallen uan de IIde Internationale
in afzonderlijke sociaal-chauuinistbche partijen.

Lenin had herhaaldelijk gewaarschuwd voor het oppos-
tunisme van de IIe Internationale en de onstandvastigheid
van haar leiders. Hlj had steeds gezegd, dat de leiders van de
IIe [nternationale alleen in woorden tegen de oorlog w&rea es
dat in geval de oorlog uitbrak, zlj hun standpunt ontrouw zou.
den kunnen worden om naar de kant van de imperlalistische
bourgeoisie over te lopen, dat zij voorstanders vatr de oorlog
zouden kunnen worden. Reeds de eerrte dageu van de oorlog
bevestigden datgene, wat Lenin had voorzien.

In 1910 was op het Kongres van de IIe ïnternationale ln
Kopenhagen het besluit genomen, dat de sociallsten ia de
parlementen tegen de oorlogskredieten moestèn stenlmea.
T{dens de Balkan-oorlog in 1912 had het Internationale Koa-
gres van de IIe Internationale te Baz*,l verklaard, dat tle
arbeiders van alle landen het als een misdaad beschouwen om
op elkander te schieten, teneinde de winsten van de kapltallsten
te vergroten. Zo stond het in woorden in de resolutie.

Toen evenwel de donder van de imperialistische oorlog ronr-
melde en het nodig was, deze besluiten tot werkel$kheld te
maken, bleken de leiders van de fle Internationale verraders
van het proletariaat, dienstknechten van de bourgeoisie te {iu
en werden zij voorstanders van de oorlog.

In Augustus 1914 stemde de Duitse sociaaldemokratie ln de
Riiksdag voor de oorlogskredieten, voor de ondersteuning van
de Imperialistische oorlog. Hetzelfde deed de overweldigende
meerderheid van de socialisten va^rr E rankr{ik, Engeland, BelSlö
eu de apdere landeu.

De IIe Internationale hield op te bestaan. Zif vlel ln wer}e'
$kheid in afzonderliJke, elkaar bestr$dende socissl+hsuvldtB'
tcbe part$eu uiteen-
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De leltlers van de soclallstlsche paÉiien verrieden het prole-
tariaat, grngen aaar het standpunt van het sociaal-chauvinisme
en van de verdediging van de imperialistische bourgeoisie over.
Zij hielpen de imperialistische regeringen de arbeider-sklasse te
bedriegen en haar met het grf van het nationalisme te ver-
giftigen. Deze sociaal-verraders begonnen onder de vlag van
de verdediging van het vaderland de Duitse arbeiders tegen de
X'ranse, en de Engelse en de tr'ranse arbeiders tegen de Duitss
arbeiders op te hitseu. Slechts eea onaanzienliike mintlerheld ia
de IIe Internationale bleef op het intemationalistische sta^nd-
punt staan en ging tegen de stroom in, wel is waar niet vol-
komen zeker en niet geheel vast omlijud, maar dan toch tegen
de stroom in.

Alleen de part[i der bolsjewiki hief terstond en zonder te
aarzelen het vaandel van de vastberaden str[id tegen de im'
perlallstische oorlog omhoog. In de door l-€nin in de hertst
van 1914 geschreven stellingen over de oorlog wees hii er op,
dat de val van de Ife Internationale geen toevalligheid was.
De opportunlsteu, tegeu wie de beste vertegenwoordigers van
het revolutionaire proletariaat reecls lang geleden hadden ge-

waarschuwd, hadden de IIe Internationale te gronde gerichl
De partiieu vau de IIe Internationale waren ook vóór de

oorlog aangestoken door het opportunisme. De opporfirnisten
propa.geerden openliik het opgeven van de revolutionaire striid'
z{ propageerden de theorie van het,,vreedzaa^m ingroeien van
frèt- kapitalisme in het socialisme". De IIe Internationale
wenste nlet tegen het opportunis,me te striiden, zii was vmr de

vrecle met het opportunisme en gaf dit de gelegenheitl sterk te
wordeu. De IIe Internationale werd, doordat zfi tegenover het
opportunisme een politiek vaa verzoening bleef voerrelr' zelf op-
portunlstisch.

De lmperialistische bourgeoisie kocht voor nekening van haar
winsten uit de koloniën, uit de uitbuiting van de achterlflke
landen, systematisch, door middel van een hoger arbeidslmn
en andere kleine geschenken, de hoogste laag van de geschoo-lde

arbeiders om, de zogenaamde arbeidersaristokratie. tlit dezc

laag van de arbeiders war§n niet weinig leiders van de va^k'

,uÈotgirg"o en v&n de koöperaties, gemeenteraads- en parle-

mentsàfgóvaardigden, funktiouarisseu van de pers en vCt 
--d!

gociaal-demokratische organisaties afkomstig. Op het ogsnbUL

tlat tle oorlog uitbralr werden deze mensen, die vreestlen hru
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pmitie te verliezen, tegenstanders van de revolutie. werden dJ
de heftrgste verdedigers van hun bourgeoisie, van hun impe-
rialistische regeringen.

De opportunisten werden sociaal-ehauviaisten.
De sociaal-chauvinisten, de Russische mensjewlki en dc

sociaal-revolutionairen daarbii inbegrepen, propageerden de
klassenvrede tussen de arbeiders en de bourgeoisie in het bin'
nenland en de oorlog tegen de ander.e volkeu buiten hun eigen
land. Zij bedrogen de massa's ten aanzien van de werkel[ike
schuldigen aan de oorlog en verklaerdeu, dat de bourgeoisie vau
hun land niet schuldig was aan de oorlog. Vele sociaal-chauvi'
nisten werden ministers van de imperialistische regeringen van
hun landen.

Niet minder gevaarl!'k voor de zaak van het proletariaat
waren- de verborgen sociaal-chauvinisten, de zogenaamde
centristen. De centristen: Kautsky, Trotski, Martow en anderen
rechtvaardigden en verdedigden de openliike socissl-chsuvlnis-
ten en verrieden dus het proletariaat teza.men met de sociaal-
chauvinisten, waarbij qi hurr verraad deden schuil gaan achter
,,linkse" frazen over de str[d tegen de oorlog, die er op berekend
waren om de arbeidersklasse te bedrie.gen. Metterdaacl ourder'
steunden de creutristen de oorlog, wart het voorstel van d€

centristen om niet tegen de oorlogskredieten te stemmea en
zich te beperken tot stemonthouding bij de stemmirg over de

oorlogskrredieten, betekende een ondersteuning val: - e oorlog.
Z[i eisten evenals de socisal-chauvinisten het apgeveu t'au de

klassenstrijd tljdens de oorlog, om hun imperialisËsche regering
b$ het voenen van de oorlog niet te hinileren. De centrist Trotski
stond ten aanzien van alle zeer belangrijke waagstukken van
de oorlog en van het socialisme tegenover Len!:r, tegenover de

bolsjewistische part{.
Lenin begon van de eerste dagen van de oorlog af de kraehten

biieen te brengen voor de stichting van een nieuwe, de IIIe Iater
nàtionale. Reeds in het manifest tegen de oorlog in November
1914, stelde het Centraal'Komitee van de bolsiewistische parq
de taak om de IIIe Internationale op te richten, in plaats vaa
de IIe Internationale, die smadelfik was ineengestorl

In Februari 1915 trad in Londen op de konferentie van dc
socialisten van de landen der Enteute iin opdracht van Lenin,
Litwinow op. Litwinow eiste, dat de socialisten (Vanderveldg
Sembat, Guesde) uit de burgerlske negerlngen van België ec
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fran$I ,oltden tredeq alsmeite de vollerfige. breuk met ttc
lmpori,alktea, het weigeren om Eet hen samen te werken. t{[
ctste var alle socialisten de vastberaden strsd tegen hun hpj
rlalistische regeringen en de veroordeling van het itemmer vàor
de oorlogskredleten. Maar de stem van Litwinow bleef op deze
Lonferentie de gtem van een eenling.

Begin §eptember 1915 kwam in Zimmerwald de eerste kon-
ícrentie van de laternationalisten bijeen. Lenin _noemde dezc
Lonfereutie een ,,eerste stap" in de ontwikkeliag van de interr
natiouale beweging tegeu de oorlog. Lenin vormde op dezc
konferentle de Zimmerwaldse ,,linkerz[jde". Maar in deze linkon
{ide van Zi.mmerwald verdedigde alleen de part$ der bolsjewiH
66[ lsnln aan het hoofd, het enig juiste, tot het einde toe kon-
sekweuta standpunt tegen de oorlog. De linkerzijde van Zim-
uemrald publiceerde tn de Duitse taat het tiidschrift ,,de Voor.
bodo", waarin artikelen van Leniu werden opgenomen.

In 1916 gelukte het om to het Zwitseree dorp Kienthal de
twecde konfqrentie vau internationatisten bijeen te roepen. Zll
wordt de tweede konferentie van Zimmerwald genoemd. Tegen
dte t[id haddea zich in bljna alle landen groepen van lnter-
natlonallsteu afgescheiden, deed zich de afscheiding yan dc
íateraationalistische elementen va,u de sociaal-chauvinisteu,
duidel$ker kennen. En wat het voornaamste was, de magsa'6
zelf hadden zich tn die tijd, onder de invloed van de oorlog ea
van de daardoor veroorzaakte rampen, naar links ontwikkeld-
IIct nanlfest van Kienthal werd uitgewerkt als het resuttaat
van een vergelijk tussen de verschillende groepen, die op de
konferrentie de strijd hadden gevoerd. Het was een stap voonrit,
vergeleken met het manifest van Zimmerwald.

Maar ook de Konferentie van Kienthal aanvaardde de íunda-
ryentele stellingen van de politiek der bolsjewiki niet: het om-
zetten ven de imperialistische oorlog in de burgeroorlog, de
nederlaag van de eigen imperialistische regeringen in de oorlog,
de organisatie van de fIIe lnteruationale. Niettemin bevorderdc
de konferentie van Kienthal het afscheiden van de lnternatlo.
aalistlsche elementen, uit wie zich later de Kommunistische, dc
IIIe Internatiotrale heeft gevormd.

I,euln bracht kritiek uit op de niet-konsekwente internatlona.
Itgten onder de linkse sociaal-demokraten, zoals Rosa Luxem-
burg en Karl Liebknecht. maar tegelgkertijd hielp hij hun, eeo
Jutst standpunt ln te nemen.

tn
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3 - Theorie en taktiek uan de bolsiewlstische
partl m de oraagstukken uan de oorlog, de wede
en de reuolutie.

De bolsjewiki waren niet eenvoudig paeifisten (voorstanders
van de vrede). die naar de vrede hunkerden en zich tot bot
propageren van de vrede beperkten, zoals dit de meerderhcid
van de linkse sociaal-demokraten deed. De bolsjewikl waren
voor de aktieve, revolutionaire strid voor de vrrcde, de oulv€r-
werping van de macht der oorlogszuchtige imperialistische !
boulgerisie daarbij inbegrepen. De bolsjewiki verbonden de zaak
vantde vrede met de zaak van de overwinning der proletarisehe
revolutie en waren van mening, dat het zekerste middel om €en
einde aan de oorlog te makeu eu een reehtvaardige vrede, een
vrede zonder annexaties en oorlogsschattingeu te verovenen, dc
omverwerping van de macht der tmperialistlsche bourgeolrlc
was.

Tegen het verloochenen van de revolutie tloor de men§Jewlkl
en de sociaal-revolutionairen en de verraderl[ke leuzo van het
bewaren van de ,,godsvrede" tijdene de oorlog, gtelden dc
bolsjewiki de leuze op van ,,het omzetten uan de imperialistisch" - I
ootlog in de burgeroodog". Deze leuze betekende, dat de wpr'
kers, "tle ge*.p"tlde arbeiders en boeren, gestokeu in het golds' -'/

tenpak daarblJ inbegrepen, de \papens t€gen hun elgen
bourgeoisie moestpn richten en haar maeht omv€rwerpen' ln-
dien zij zich van de oorlog wilden bevrfrdeu en eeD r€cht'
vaardige wede bereiken.

Tegenover de politiek van de mensjewiki en de sociaala'evo'
lutionairen van de verdediging van Éet burgerHike vaderland,
stelden de bolsjewiki de politiek van .de nedetlaag uan de eigen I
rcgering in de imoerialistische oorlog". Dit betekende' dat het 

I
no"odzaËe$k was tegen de oorlogskróeten te gtemnen, itlegalc l
revolutionaire organisaties in het leger te vormeu' de ver'
broedering van de soldaten aan het frout te ondersteunen' Dgvo'

lutionaire akties van de arbeiders en de boeren tegen de oorlog
te organiseren en die in de opstand tegen de elgen imperiatistl'
sche. regering te doen overgaan.

Dé bolsjewiki waren van mening, dat voor het volk de milt'
taire aederlaag van de tsaristische regering in de imperialisti'
sche oorlog het kleinste kwaad zou 4in, want deze zou de
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overslnnlng ven het volk op het tsarisme en de suksesvolle
striid van de arbeidersklasse voor de bevrljding uit de kapitalis-
tische slavernij en de imperialistische oorlogen vergemakkelljkeq.
Daarb[i was Lenin van mening, dat de politiek van de nederlaag
van de eigen imperialistische regering niet alleen, d'oor de
Russische revolutionairen, maar ook door de revolutionaire par-
tiien van de arbeidersklasse van alle oorlogvoerentle landen
moest wordea gevoerd.

De bolsjewiki waren niet teget íedere oorlog. Zij waren alleen
tegen de veroveringsoorlog, tegen de imperialistisehe oorlog. De
bolsjewiki u/aren van mening, dat er twee soorten van oorlogen
ztir:

aXde rechtuaatdige oorlog, die geen veroverings- maar een

bevrijdingsoorlog is, die zich teu doel stelt hetz!' de verdediging
van het volk tegen een buitenlandse aanval en tegen pogingen

op het te knechten, of de bewijding van het volk van de
slavern$ van het kapitalisme, öf tenslotte de bevrijding van de

koloniën en de afhankelijke landen van de onderdmkking door
de imperialisten, - en

b) de onrechtvaardíge oorlog, die een veroveringsoorlog is
cn de tnbezitnemi4g, de knechting van vreemde landen, van
vreemde volken ten doel heeft.

De oorlog van de eerste soort ondersteunden de bolsjewiki.
lilat betreft de cÈrlog van de tweede soort, waren de bolsjewiki
van menlng, dat men daartegen vastberaden moest stri$den tot
en met de revolutie en de omverwerping van de eigen imperia-
listische regering.

De theoretische werken van Lenin tfrdens de oorlog hadden

een geweldige betekenis voor de arbeidersklasse van de gehele

wereld. In de lente van 1916 schreef t enin het welk: ,,Het im'
periallsme als het hoogste stadium van het kapitalisme". Le'
nin toonde in dit boek aan, dat het imperialisme het hoogs'te

stadium van het kapitalisme is, het stadium, waarin het er el
toe gekomen is, van een ,,vooruitstrevend" kapitalisme tot een

parasltalr, verrottend kapitalisme te worden; dat het imperia'.
lisme het stervend kapitalisme is. Dit bétekent natuurl$k niet'
dat het kapitalisme vanzelf, zonder de revolutie van het prole-
tariaat zal sterven, dat het zelf tot op de wortel zal verrotten.
Lenin heeft steeds geleerd, dat het onmogeliik is, het kapitalis'
me zonder de revolutie vaa de arbeiderskla§§e omver te wen
pen. Daarom tocmde Lenin, toea hfi het imperialisme als het
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stervende kapitalisnrt rl(,.,r,t, r'clc, tevens in dit boek aan, dat
het ,,lmperialisme de vooravoud yan de sociale revolutie van
het proletariaat is."

Lenin toonde &an, dat de kapitalistische onderdrukking in
het tfdvak van h€t imperialisme steeds sterker wordt, dat on-
der de verlroudingen van het imperialisme de opstandighéId van
het froletariaat tegen de grondslagen van het kapitalisme toe-
neemt, dat de elementen van de revolutionaire uitbarsting bin-
nen de kapitalistische landeu aargroeien.

Lenin toonde aaa, dat tn het tiidvak van het imperlalisme
de revolutionaire krieis in de kolonlale en de afhankeliike la,n-
den zich verscherpt, dat de elementeu van de opstandigheld
tegen het imperialisme sterker worden, dat de elementen vau
aJ Uewïaingsoorlog tégen het imper{alisme aaàgroeien.

Icuin toonde aan, dat onder d.e verhoudingen van het impe'
riallsme tle ongel$kmatige ontwikkellng en de tegenstriidighe-
den van het 'kapitalisme zich blizonder verscherpen, dat de
str[jd om de markten voor de afzet van wareB en dc uitvoer.
van kapitaal, de strild om de koloniën, om de vindplaatseu
van de groudstoffea, periodieke imper{alistische oorlogen om
een nieuwe verdeling van de wereld onvemiidelSk maakt.

knin toonde aan,.dat juist tengevolge van deze ongellikma-
tigheid van de ontwikkeling van het kapitalisme lmperialisti- i
sche oorlogen plaats hebben, die de kraehten van het imperialis-
me verzwakken en de doorbraak van het front van het impe-
rialis,me daar mogelijk maken, waar het het zwakst bliikt te
{n.

Op grond van dit alles kwam Lcnin tot {e gevolgtnekking.
dat het breken van het imperialistische front door het pro^e-

tariaat ergens op één plaats of op verschillende plaatsen. zeer
wel mogelijk is, dat de overwinning valr het socialismé e€rst in -:
enige landen of zelfs in één, afzouderlijk genomen land thogelijk
is, dat een gel[jktSdige overwinui4g van het socialisme in.alle
landen, met het oog op de ongel$lrmatigheid van de ontwikke'
ling van het kapitalisme ln deze landen niet mogelijk is, dat het
socialisme eerst in één of in enige landen zal overwinnen en dat
ile overige laaden gedurende enige titl burgerliike landen zullen
bliiven.

Ziehibr de formulering van deze genlale gevolgtrektrinB, die
Lenin iu twee verschillende artikelen, geschreven in de periode
van de imperialistische oorlog, gemaakt heeft:

I

I

\
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l. - D" ongelfloatigheld van de ekonomlsche cn ile po-
litleke ontwikkeling ig een onvoorwaardelijke wet van Éet
kapitalisme. Hieruit volgt, dat de overwinning van het
socialisme aauvankelijk in enkele kapitalistische landen
of zelfs in één, afzonderlijk genomen kapitalistisch larrd
mogeliik ig. Overwonnen hebbend, zou het proletariaat
van dit land, na de kapitalisten onteigend eu de soclalisti-
sche produktie b[ zich zelf te hebben georganiseerd, tegen
de overige, kapitalistische wereld opstaan, de onderdruk-
te klassen van de audere landen tot zich trekken..." (Uit
Itet artikel, ,,Over de leuze van de Verenigde Staten vgn
Europa", geschreven in Augustus 1915. Zje Lenin, \er-
za^melde Werken, Deel V, blz. 157).

2) ,,De ontwikkeling van het kapitalisme voltrekt zich
in de verschillende lairden in de hoogste mate ongel$kma-
tig. Dit kai -onder de warenproduÍtte ook niet anden
zdn. Vandaar de onwrikbare gevolgtrrekking: het socialic-
me kan niet gelijktijdig in alle landen overwinnen. Het
zal eanvankelijk in één of enige Ianden overvlanar en de
overige landen zullen gedurende enige tld burgerliike of
voor-burgerlijke landen b\iven. Dit moet niet alleen on-
enigheden verwekken, maar ook rechtstreeks het streven
van de bourgeoisle ven de a:rderr landen om het zegc-
vieren.le proletarlaat ven de soeialistische ctaat t6 ver-
pletteren. In deze gevallen zou de oorlog van onzo kant
gewettigd en rrechtvaardig ziin. Dit zou éen oorlog voor
het socie lisme z!jn, voor de bewig'ding van de a^Edere vol-
keu van de bourgeoisie". (Uit het artlkel ,,Het milltaire
prograurma van de proletarische revolutie", geschreven
in de her{st van 1916) (Lenin, Komplete lVerken, Deel
)(IX blz.325).

Dit was een nkuu»e, komplete theorie van de eocialistische
revolutie, de theol{o van de mogel$kheld van de ovèrwlnning
van het sociallsme in afzonderlilike landen, van de voorwaarden
van z$n cverwinning, vaa de perspektieven van zilu overwln-
ning; een theorle wier grondslagen door Lenin reeds in 1905
in z[in brt;chure ,,Tweeërlei taktiek van de sociaal-demokratie
in de demokratische revolutie" wanen aangegeven.

Zii verschilde radikaal van het standpunt, dat onder de Marx-
isten gangbaar was in de periode van het ooor-impedalisfiscÍre
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kapltallsme, toeu de ltÍardsten van mening waren, dat de over.
winning van het socialisrue in een of ander afzonderl[jk lanrt
1l9t moSelijk was, dat de overwinning ven het socia[jme ge-
lfkt{dig in alle beschaafde landen zou plaats vinden. tenin
wierp op grond van de gegevens over hei imperialistiscàe ku-
pitalisme, ontvouwd in zijn praehtig boek ,,ilet imperialisnre
als hoogste stadium r'au het kapitali;me,,, dit stanilpunt als
verouderd omver en werkte een nieuw theoretisch standpunt
uit, hrachtens hetwelk een geliiktijdige overrvin-uing van het
socialisme ln alle landen niet mogelijlc en de overwinning van
het soctalisme in één, afzonderlijÈ génomen kapitalistiscf lanrl
mogelijk wordt geacht.

De onschatbare betekenis van Lenins theorie van de eocialis-
ilsche revolutie bestaat niet eukel hierin, det zij het Marsismc
met een nieui'e theorie verriikte en het ltÍarxisme verder onr-
wikkelde. Haar-betekenie ligt ook hierin, dat zij aan de pro-
letariërs van de afzonderlijke landen een revolutionair perapek-
tief geeft, hun initiatief b[ de aanval op hun eigen nationale
bourgeolsie tot ontplooiing brengt, hen leert, van de situatie van
de oorlog gebruik te maken om zulk een aanval te organiseren
en hun geloof in de overwinning vaa de proletarische revolutie
versterkt.

Dat was het theoretische en taktische standl-runt van de bol-
ljewild ten aauzien van de oorlogr de vrede en ,,ic r€volutie.

Op de grondslag van dit standpunt verricht;.:n de b'olsjewikÍ
iu Rusland hun praktisch werk. .

Ondanks de wredo vervolgingen door de politie, maakterr de
bolsjewistische Doema-afgevaardigden Badajew, Petrowski,
Moeranow, §amoilow en §jagow in het begin van de oorlog een
nondreig door een aantal organisaties en hielden { daar voor-
drachten over'het standpunt van de bolsjewiki ien aanzien
van de oorlog e! de revolutie. Ia November 1914 werd er.cen
konforeutic vsJl de bolsjewistlsche fraktie van de Staatsdoema
gchouden ter bespreking van het vraagstuk van het statrdpuut
ten opdchte van de oorlog. Op de derde dag werden alle be-
zoekers van de vergadering gearresteerd. Het gerecht veroor-
deelde alle afgevaardigdeu tot verlies van hun rechten en tot
bliivende verbauning naar Oost-§ib€riei. De tsaristrsche rege-
ring teschuldigde de bolsJewistische afgevaardigden vaD de
Staatsdoeua ven,,hoogvelrasd".

Voor het gerecht ontrolde dch een duideliik beeld van de
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xrerkzaamheid van de Doema-afgevaardigden, een beeld, dut
ouze partij eer aandeed. De bolsjewistische afgevaardigden ge-
droegen zich moedig voor het tsaristische gerecht en maakten
het tot een tribune ter ontmaskering van de veroveringspolitick
van het tsarisme.

Anders gedroeg zich Kamenjew, die eveneens in deze rechts-
zaak was betrokken. Uit lafheid verlooohende hij bij het eerste
Sevaar de politiek van de bolsjewistische partij. Kamenjew
verklaarde voor het gerecht, dat hii het met de bolsjewiki
niet eens was ten aanzien van het waagstuk van de oorlog en
verzocht als beyijs hiervoor den mensjewiek Jordanski als ge-
tuige te horen.

De bolsjewiki voerden een omvangrifke aktie tegen de mili-
tair-industriële komitees, die in dienst yau de oorlog stonden,
tegen de pogingen van de mensjewiki om de arbeidere aan de
invloed van de imperialistische bourgeoisie te onderwerpen.
I)e bourgeoisie had er een levensbelang bij om de imperialis-
tische oorlog voor allen als een algemene volksoorlog voor l.e

stellen. De bourgeoisie verkreeg tijdens de oorlog een grote in-
vloed op de staatszaken en rlchtte haar eigen Al-Russische or-
ganisatie op: de verbonden van de Zemstwo's en de steden. Het
was er haar om te doen, ook de arbeiders aan haar leiding en
invloed ondergeschikt te maken. De bourgeoisie had hiervoor
een middel uitgedacht: het oprichten vall ,,arbeidersgtoepen"
bij de militair-industriële komitees. pe mensjewiki grepen dit
denkbeeld van de bourgeoisie aan. Het was voor de bourgeoisie
voordelig om in deze militair-ladustriële komitees veÉegen-
woordigers van de arbeiders te betrekkeur, die onder de arbei
dersmassa's konden agiteren voor de noodzakellikheid om de
produktiviteit vàn de arbeid op de granaten-, kanonnen-, w3-
peu-,'llatronen- en andere faLlrieken en bedr$ven, clie voor de

verdediging werkten, te verhogen. ,,Alles voor de oorlog, allen
in de oorlog", - fl41 was de leuze vaa de bourgeoisie. In wer-
kelijkheid betekende deze leuze: ,,Verdien zo veel mogel$k geld

aan de oorlogsleveranties en de verovering van weemd
grondgebied". De mensjewiki namen een werkzaam aandeel aan
deze door de bourgeoisie op touw gez'etLe pseudo-patriottische
zaak. Zfi hielpen de kapitalisten en agiteerden krachtig onder
de arbeiders om deel te nemen aan de verkiezingen van de ,,ar-
beidersgroepen" blj de militair-industriële komitees. De bolsje- -,
wiki waren tegen dit plan. Zij waren voor de boycot van de mi-
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Iitairlndustriële komltees en volbrachten deze boycot met suk-
ses. Maar een gedeelte van de arbeiders nam ondàr leiding van
deu bekendeu mensjewiek Gwozdjew en den provokateur Àbro_
simow, toch deel aan de werkzaamheid van de militair-indrr_
striële komitees. Toen de gevolmachtigden van de arbeiders ia
September 1915 bijeenkwamen voor de definitieve verkiezingen
voor de ,,'arbeidersgro€pen" vau de militair-industriële komi-
tees bleek het, dat de meerderheid van de gevolmachtigden te-
gen deelaeming aan de verkiezingen was. De meerderheid van
de vertegenwoordigers der arbeiders nam een scherpe resolutie
aau tegen de deelneming aau de militair-industriële komitees
en verklaarde, dat de arbeiders zich tot taak stelden om voor
de wede en voor de omvenrerping van het tsarisme te str[iden.

De bolsjewiki voerden eveneens een grote aktie in het leger
<.n op de vloot. Zij zetten aan de soldaten en de matrozeu uit-
een, wle schuldig $raren aan de ongekende verschrikkingen van
de oorlog en aan het liiden van het volk, eu dat de revolutie
voor het volk de enige uitweg uit de imperialistische oorlog
was. De bolsjewiki vormden cellen in het leger en op de vloot,
aa^u het front en in het achterland, en verspreidden vlugschrif-
ten met een oproep tegen de oorlog.

In Kroonstad werd door de bolsjewiki het ,,Hoofd-Kollektief
van de Kroonstadse militaire organisatie" opgericht, dat rn
nauwe verbinding stoud met het Petrogradse Komitee van de
partij. Er werd bg het Petrogradse partfrkomitee een militaire
orgauisatíe voor het werk onder het garnizoen gesticht. In
Augustus 1916 rapporteert de chef van de Petrogradse geher-
me politie, dat bij het ,,Kroonstadse Kollektief de 2aken zeer
grondig en konspiratief georganiseerd ziju en dat de leC:n al-
len zwi;'gzame en voorzichtige mensen zijn. Het Kollektief heeft
ook vertegenwoordigers aan de wal".

De partn agiteerde aan het front voor de verbroedering l.us-
sen de soldaten van de str{dende legers en legde er de nadruk
op, dat de vijand de wereldbourgeoisie was en dat men alleen
een elnde aan de oorlog kon maken, door de imperialistische
oorlog in de burgeroorlog om te zetten en de wapens tegen
zijn eigen bourgeoisie en haar regering te richten. Steeds vaker
herhaalden zich de gevallen, dat bepaalde troependelen weiger-
den oó tot de aanval over te gaan. Zulke feiteu hadden er
reeds in 1915 en vooral in 1916 pÍaam.

Een bijzonder omvangrijke aktie voerden de bolsjewiki in
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de legers'aan het Noordelijke front in het Oostzee-gebied De
opperbevelhebber van het leger van het Noordelijke frout, ge-
neraal Roezski berichtte iu het begin van 1917 aan het hoofd-
kwartier over het geweldige revolutionaire werk, dat de bol-
sjewiki aan dit front verrichtten.

De oorlog was Ren ontzaglijke ommekeer in het leven van
de volken, in het leveD van de internationale arbeidersklasse.
Hii zette het lot van de staten, het lot van de volken, het lot
van de socialistische beweging op het spel. Daarom wss hii te-
vens de toetssteen, de proef voor alle partlfen en stromingen,
die zich zelf sociallstisch noeryrden. Zullen deze partilen en stro-
mingen trouw aan de zaak'vau het soclalisme, aan de zaak
van het interrationalisme blijven, of zullen z[j er de voorkeur
aan geven de arbeidersklasse te verraden, hun vaandels qp te
rollen en ze aar- de voeten van hun uationale bourgeolsie neer
te werpen, - zó stond toen de waag.

De oorlog heeft aangetoond, dat de partijen vaJr de tre In-
ternationale de toets niet hebben doorstaan, de arbeidersklasse
hebben verraden en hun vaandels voor huÀ elgen, natlonale lm-
perialistische bourgeoisie hebben neergehaald-

Deze partijen, die in hun midden het opportunisme aankweek-
ten en opgevoed waren in het doen van koncessies aan de op-
portunisten en de natlonalisten, konden ook nlet anders op-
treden.

De oorlog heeft aangetoond, dat de partf van de bolsJewiki
de euige rflas, die de proef met ere heeft doorstaan en tot het
einde toe aan de z,aak van het iocialisme, aan de zaak vao het
prol etarische intertationalisme trourv is gebleven.

Dat is ook begrnpel§k: alleen een partiJ van het nieuwe ty'
;re. alleen een partij, opgevoed in de geest van de onverzoenldke
str$d tegen het opportunisme, alleen een partij vr[i van oppor-
tunisme en nationalisme - alleen zulk een partiJ kon de grote
beproeving doorstaan en trouï{, blfiven aan de zaak va,n de ar-
beidersklasse, aan de zaak van het soelalisme en het ilterna'
tionalisme.

De bolsjewistische partij was Juist zulk een part{i.
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tí. * Nederlaaq uan de l.sarisfísche troepen aan
hct. frant. - De, ekotwmische ontredderíng. -,,
Rtisis van het tsadsme. -

De oorlog duurde reeds drie jaar. De oorlog maaide millioeneu
mensenlevens weg, gesneuvelden, gewonden, overledenen ten
gevolge van de door de oorlog veroorzzlakte epidemieëu. De
bourgeoisie en de landheren verrijkteu zich aan de ggplgg, maar
de arbelders en de boeren hadden steeds grotere nood te ver-
dragen en ledeu steeds meer gebrek. De oorlog verwoestte de
volkshuishouding van Rusland. Ongev.eer 14 rnilloen gsorde
werkers waren in het leger gemoblliseerd, aan het bedrijf ont-
ru}L De fabrieken en bedr$ven werden stop gezet. De uitzaal
vsn traan werd ingekrompen, er waren geen werkers genoeg.
Dc bevolking en de solalaten aan het fmnt leden honger, hadden
geen schoelsel en geen kleren. De oorlog putte alle hulpbron-
nen van het land uit.

Het tsaristische leger leed de ene nederlaag na de andere.
De Duitse artillerie deed een hagel van granaten op de tsaris-
tieche troepen neerkomen. Het tsaristische leger had gebrek
aan kanonnen, aan granaten, en zelfs aan geweren. Soms kwam
er op iedere drie goldateu één geween Reeds tijdens de oorlog
was het verraacl van den tsaristischen urinister van Oorlog,
Soechomlinorv, aan het licht gekomen, die met Duitsehe spion'
nen in verbinding bleek te staan. Soechomlinow voerde de op'
dracht van de Duitse spionnagedienst uit: de voorziening van
het front met granaten te saboteren, het front geen kanonnen,
geen geweren te doen toekomen. Sommige tgaristlsche ministers
eu generaals werkten diep iu het geheim het Duitse leger in
de hand: tezamen aet de met de Duitsers verboncleu tsarlna
leverden zd aan de Duitserg militaire geheimen uit. Het is niet
te verwonderen, dat het tsaristische leger verslagen werd en
genoodzaakt was terug te trekkeu. Tegen het jaar 1916 waren
de Duitsers er reeds in geslaagd, Polen en een deel van het
Oostzeegebied te bezetten.

Dit alles verwekte haat en verbittering onder de arheiders,
de boeren, de soldaten en de intellektuelen tegen de tsaristische
regering; het versterkte en verscherpte de revolutionaire be'
wegÍng va^n de volksmass&'s tegen de oorlog, tegen bet tsaris'
mg zowel in het achterland als aan het front, zowel in het
centrum als la de grensgebieden.
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Ook de Russische imperialistische bourgeoisie begon door
ontewedenheid te worden aangegrepea. Zij werd verbitter.d
door de omstandigheid, dat aan het tsaristische hof avontu-
riers van het slag van Raspoetin de boventoon voerrrrn, die
kennelijk op het sluiten van een afzonderlijke vrede met L)uits-
land aanstuurden. Z[i geraakte er steeds meel van overtuigd.
clat de tsaristische regering niet in staat was om de oorlog met
sukses te voeren. Z[j vreesde dat het tsarisme, om zfin toestand
te redden, op een afzonderlijke.vretle met de Duitsers zou kun-
nen ingaan. Daarom besloot de Russische bourgeoisie een pa-

leisrevolutie te voltrekken, teneinde tsaar Nikolaas II af te
zetten en in plaats van hem Michael Romanow, die met de
bourgeoisie was verbonden, op de troon te plaatsen. Daarmede
wilde zlj twee vliegen in één klap slaan: teu eerste, de macht
aaa zich te trekkeu en de voortzetting van de imperialistische
uorlog verzekeren, ten tweede, door een kleine palelsrevolutie
het uitbreken van e€n grote volksrevolutie voorkomen, wa&r-
v&n de golven steeds hoger sloegen.

Ds §uss;"h. bourgeoisie werd in deze ten volle door de En-
gelse en Franse regerlngen ondersteund, Ztj zagen, dat de
tsaar niet in staat was orn de oorlog voort te zetten. Zli vrees-
den, dat de ,.saar door een afzonderl[jke vrede met de Duitsers,
aan de zaak een einde zou maken. Indien de tsaristische rege-
ring een afzonderlijke \rede sloot, zouden de regeringen van
llngeland 6rr Frankrijk iu Rusland een bondgenoot in de oorlog
verliezen, die aan z$n frout niet allem krachten van den te-
genstander vasthield, maar die. ook in Frankr$k tienduizen-
den uitgezochte Russische soldaten in het veld had gebracht'
Daarom verleenden zd steun aan de Russische bourgeoisie bij
lraar pogingen om een paleisrevolutie te voltrekken.

De tsaar bleek dus geisoleerd te dn.
'ferwijl de tegenslageu aan het front aanhielden, werd de

ckononrische ontreddering steeds groter. ln de dagen van Ja-
nuari en f,'ebruari 1917 had de ontrecldering op het gebied van
rlo voorziening van levensmiddelen, grondstoffen en brandstof
h"t toppunt van haar ontwikkeling en haar grootste scherpte

bereikt. De aanvoer van levensmiddelen in Petrograd eu Mos-
l;ou hield bijna op. Het ene bedrijf na het andere werd gesloten'
Het stopzett.en van de bedrijven deed de werkloosheid toene-
mt'n, Bijzoncler ondragelijk werd de toestand van de arbeiders.
Steeds grottre massa's van het volk kwamen tot de overtui-
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ging, det er slechts een uitweg uit de oudragelSke toestand
was: de omverwerping van het tsaristische absolutisme.

Het tsarisme beleefde klaarblgkelijk zijn doodskrisi§.
De bourgeoisie dacht de krisis door middel van een paleis-

revolutie tot oplossing te brengen.
Maar het volk loste de krisis op zljn manier op.

5. - De Februari-reuolutie. - Val van het tsa-
ttsfitë. - Vorming uan Sowjets pan Arbeidecs- en
Soldatena[gevaardigden. - lnstelling van een
Voorlopige llegering. - De dubbele macht -

Het jaar 191? begon met de staking van 9 Januari. Tijdenl
de staking hadden er in Petrograd, Moskou, Bakoe en Nizjni-
Nowgorod demonstraties plaats, wqarbii er ia Moskou arr do
staking van 9 Januari ongeveer een derde van alle arbeidert
deelnam. Een demonstratie van 2000 man werd op de Twers-
kaja-boulevard door de bereden politie uit elkaar gejaagd. In
Petrograd sloten zich blJ de demonstratie op de Wiborgse
chaussee soldaten aan.

,,Het denkbeeld van de algemene staking, - rapporteerde de
Petrogradse politie - kriqigt van alsg tot dag nieuwe aanhan-
gers en wordt even populair als het h 1905 is geweest".

De mensjewiki en de sociaal-revolutionairen tra lrtten de bc.
ginnende revolutionaire beweging binnen de door de bourgeol-
sie gewenste perken te brengen. Tegen de dag van de opening
van de Staatsdoema, de 14e Februari, stelden de mensjewiki
voor een betoging van de arbeiders naar de Staatsdoema te o:-
ganiser.en. Maar de arbeiders gingen met de bolsjeuriki mee

niet naar de Doema, maar ter demonstratie.
Op 18 Februari 1917 begon in Petersburg de staking der ar-

beiders van het Poetilow-bedrijf.. Op 22 Eebruari staakten de

arbeiders van de meeste grootbedrÍqjven. Op de internationale
vrouwendag, 23 Februari (8 Maart) gingen op de oproep van
het Petrogradse komitee der bolsjewiki de arbeidsters de straat
op, om tegen de honger, de oorlog en het tsarisme te demon'
strere4. De demonstratie van de arbeidsters werd door de ar-
beiders met een algemene stakingsaktie in Petrograd onder'
steund. De politieke staking begon uit te groeieu tot een al-
gemene politieke demonstratie tegen het tsaristische stelsel.
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Op 24 E'ebruarl (g Maart) werd de demonstratle met ver-
nleuwde kracht weer opgeuomen. Er staakten reeds ongeveer
200.000 arbeiders.

Op 25 Fobruari (10 Maart) greep de revolutionaire bewe-
g{ng alle arbeiders vau Petrograd aàn. De politieke stakingen
in de distrikten gingen over iu de algemenà poltieke staktg
in geheel Petrograd. Overal waren er de.monstraties ea hadden
er botsingen met de politie plaats. Roven de arbeidersmassa's
wapperden rode vaandels met de leuzen: ,,Weg met den tsaar.'!
,rWeg met de oorlog',, ,,Brood,, !

.[:a de morgen van de 26e F''ebruari (11 Maart) beginnen de
politieke ataking eu demonstratie tot pogingen tot opstand uit te
groeien. De arbeiders ontwapeneu de politie eu de gend.armerie
en w&penen zich zelf. Evenwel, de gewapende botsiug met de po-
litie eiadigde met bet uiteen schieten van de demonstxade op
het Znamjonski-plein.

Generaal Chabalow, de bevelhebber van het petrogradse mi-
Iitaire distrikt verklaerde, dat de arbeiders op 28 Febnrari
(13 Maa^rt) weer aan het werk moegten gaan, anders zouder
z$ naar het front wordeu gezondeo. Op 25 Februsri (10 Masrt)
had de tsaar aan geueraal Chabalow het bevel gegeven: ,,It
gebied morgeu reeds de wanordeliikheden iu de hoofdstad tc
doen ophouden".

Maar men kon de revoltie niet meer ,,doen ophoudeu',.
Op 26 Eebruari (11 Maart) overdag opende het 4e peletou

van het res€rve-bataljnn vao bet Pawlpwaki-reglment bet mur
en wel niet op de arbeiders, rnaar op afdelingea bereden politie,
die met de arbeiders een yuurgevecht warcn arrrgegaan. De
strijd om de troepen ontwikkelde zich uiterst energlek en hard-
nekkig, vooral vaa de kaut van de arbeidsters, dle zích recht-
streeks tot de soldateu weudden, zich met hen verbroederden,
hen opriepen het volk te helpen om het door hen gehate tsa.
risUsche absolutisme omver te werpeu.

De lelding van het praktische werk van de bolsJewistlsche
part{i lag tn die tgd ia handen vau het zich in petrograd bevla-
dende Bureau vaa het Centraal Komitee van oÍize partl Det
kam. Molotow aan het hoofd. Het bureau van het C€lrtrasl-
Komitee gaf op 26 Februari (11 MaaÉ) een manlfest ult met
de oproep om de gewapende str{d tegea het tsaridme voort tr
zetten en een Voorlopige Regering in te stellen-

Op 27 Februari (12 Maart) weigerden de troepen tn petro*
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gra(l oi,) de arl,cidcrs te schieten en begonnen zij uaar de kant
vau het in Í)I)slalrd gekomen volk over te gaan. In de morgen
van 27 t'el:ruari waren er nog maar 10.000 in opstaail geko.
men soldaten,-maar 's avonds bedroeg hun aantal reeds meer
dan 60.000.

De in opstand gekomen arbeiders en soldaten begouneu de
tsaristische ministers en generaals te arresteren, de revolutlo-
nairen uit de gevangenissen te bevrijden. De bevrfde polltleke
gevangenen sloten zich bij de revolutionaire str!íd aaÍL

In de straten hadden er nog vuurgevechten plaats met poli-
tie-agenten en gendarme§, die zich met machlnegewenen op
de zolders van de huizen hadden genesteld. Maar de snelle
overgang vaJc de troepen naar de kant van de arbeiders be'
sliste het lot van het tsarlstische absolutisme.

Toen de tijding van de overwinnlng der revolutle ln Petro-
grad dch in de andere steden en aan het front verbreldde, b+
gonnen de arbeiders en de soldatei overal de tsarlstlsehe anb'
tenaren af te zetten.

De burgerlijk-demokratische Eebruari-revolutle had oven
wonneD.

De revolutie had overwonnen, omdat de arbeidersklasse de
voorvechtster van de revolutie was en aan het hoofd stond van
de beweging van de millioeuen-massa's der boeren, gestokea ln
het soldatenpak - ,,voor vrede, brood en vr{iheld". De hege.
monie van het proletariaat was de voonraarde geweest yoor
het slagen van tle revolutie.

,,De revolutie werd door het proletariaat voltrokken, het
legde heldhaftigheid aau de dag, het vergoot dn bk ed'
het sleepte de breedste massa's van de werkers en van
de armste bevolking mee..." schreef Lenln to de eerste da-
gen van de revotutie. (Komplete Werken. Deel )O( blz.
23-24',).

De eerste revolutie van 1905 had de snelle overrinnlng van
de tweede revolutie van 191? voorbercid.

,,,Zonder de drie jaren van de grootste klassengevechten
en revolutiouaire energie van het Russische proletariaat
in de jaren 1905-1917, vÍas de zo snelle tweede revolutie,
suel ia de ziu vau het voltooien van haar eersÍe étappe,
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h alele dagen, nlet mogel[ft geweest", - zeide Lenl'
(te mlfdei plaatse, bla 13.)

Beeds in de eerste dagen van de revolutie ontstondeu er Sow-
Jetr. De zegevienende revolutie steunde op de Sowjets van Ar-
belders- en Soldatenafgevaardigden" De in opstaud gekomea
arbeiders en soldat€n vormdeu §owjets van Arbeiders- en Sol-
datenafgevaardigden. De revolutie van 1905 had getoond, dat
de Sowjets organen van de getvapende opstand zijn en tege\i-
keru$d de kiem van een nieuwe, revolutiouaire macht. IIet denk-
beeld van aà Sowjets leefde in het bewustzijn van de arbelders-
massa's en zii maakten het reeds op de drag na de omverwerping
van het tsarisme tot werke$kheid, evenwel met dit onder-
scheid" det er in 1905 alleen Sowjets van aróeiders-afgevaar-
4tgden werden gevormd, maar dat er in 1917, op Initiatief van
de bolsJewikl §owjeis van arbeiders- en soldafen-afgevaar-
digden ontstonden.

Tenriil de bolsjewiki de strijrl va,n de massa's in de strateo
recbtstreeks leidden, maakinu de partiien van het kompromis,
de mensjefuiki en de sociaal-revolulionaireu zich van de zetels
ln de SowJets meester en brachien zi| daar huu meerderheid
tot stand. Dit werd ten dele door de omstandigheid bevorderd,
dtt de meeste leiders van de bolsjewisttsche partil dch tn de
gevangenissen eu in ballingschap bevonden (Lenin bevond zicb
in de emiSratie, Stalin en Swerdlow in de Siberieslg lclling.
schap), terwijl de mensjewikl en de sociaal-revolutionairen ln
vriiheid in de strater vaa Petrograd wandelden Derhalve kwa-
men er aan het hoofd van de Petrogradse Sowjet eu vsn haar
Uitvoerend Komitee vertegenwoordigers te staan van de par-
t§en van het kompromis: mensjewiki en sociaal-revolutionalren.
ïletzelfde was in Moskou en in eeu reeks van andere steden het
geval. Slechts in lwanowo-Woznesensk, Krasnojarsk en enkele
andere steden hadden direkt b{ het begin de bolsJewiki dc
meerderheid in de Sowjet.

Het gewapende volk - de arbeiders en de soldaten, die hun
vertegenwoordigers rn de Sowjet stuurden, beschouwden deze
ats een orgaan van de volksmacht. Zij dachten en geloofden,
dat de Sorvjets van \rbeiders- en Soldateuafgevaardigden alle
eisen van het revolutionaire volk zou inwilligeu en ta de eer-
ete plaats wede zou sluiten.

Maar het al te grote vertrouwen van de arbeiders en soldaten
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bakte hun een leliike poets. De soclaal-rrevoluttonatren cn dr
mensjewiki dachten er zelfs niet aa,rr om een einde aan de oor-
log te maken en de vrede te veroverren. Zf, waren van plan, dc
revolutie te gebruiken om de oorlog voort te zetter. Wat dc
revolutie en de revolutionairc eisen var het volk betreft, wa-
ren de s.ociaal-revolutionairen en de mensjewiH van mening,
dat de revolutie reeds geëindigd was en dat de ta"ak thans hieF
in bestond om haar te verarkeren en over te gaa,n tn het spoor
van het ,,Dorm&le" konstitutiouele bestaan, teza"men met de
bourgeoisie. Daarom nam de sociaal-revolutlouatr-mensJewirti-
sche leiding van het Petrogradse SowJet alle van haar afhan-
gentle maatregelen om de kwestie vau het beËllntltgea van dt
oorlog, van de wede, te verdoezelen en de macht aan ds bout
geoisie over te dragen.

Op 27 Eebruari (12 Maart) 1917, vormden de liberalc afgc'
vaardigden van de Staatsdoema, volgens een achter de rcher.
men gemaakte afspraak met de sbciaal-revolutlonaire €E Een-
s.iewistische leiders, het Voorlopige Komitee'van de Staetsdoe'
ma, met den voorzitter van de fVe Doema, den landheer en
monarchist Rodzjanko aan het hoofd. En enige degen later
werden dit Voorlopige Komitee van de Staatsdoema eu de 60'
ciaal-revolutionair-mensjewistische leiders van het Uitvoercnd
Komitee van de Sowjet vau Arbeiderg- en Soldatenafgevaar-
digden het eeus, achter de rug van de bolsJewild, over het
vormen van een nieuwe regering van Rugland, de burEprlijke
Voorlopige Regering met aaJr het hoofd vorst Lwow, die tsaar
Nikolaas II nog voor de X'ebruari-revolude als mlnister'pre-
sident van zijn regering op het oog had gehad. In de Voorloplge
Regering werden de leider van de kadetten MilJoekow, de lel-
der vau de Oktobristen Goetsjkof en andere op de voorgrond
staande vertegenwoordigers van de klasse der kapitalisten op'
genomeu en als veÉegeuwoordiger van de ,,demokratie" dc
sociaal-revolutionair Kereaski.

Zo geschieilde het, dat de sociaal-revolutionaire etr mentjer
wistische leiders van het Uitvoerend Komitee va^u de Sowiet,
de macht aan de bourgeoisie overdroegen en dat de Sowiet
van Arbeiders- en Soldatenafgevaardigden, toea z[ dit verna,m,
met meerderheid van stemmen, ondanks de protesten van ds
bohjéwiki, het optredear van de sociaal-revolutionaire €tr r!€tl'
sjewistische leiders goedkeurde.

Zo werd de nieuwe staatsmacht in Rusland gevormd die, zo'
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elc l.cDln nldc, dt vtrtrgcawootdlgerr ,,van de bourgeolsle ea
dc rerburgerl[fktc laailheren" bestoud.

l[aar uaast de burgerldike regerlng bestond een andere
uac,bt, dc SowJet van ArbeiderE- en Soldatenafgevaardigdet.
De soldatenafgevaardigden tn de Sowjet waren in boofdzaak
voor dc oorlog gemobiliseerde boeren. De Sowjet van Arbei-
ders- ea Soldatenafgevaardigden was het orgaan van het bond'
genootrchap van de erbelders en de-boeren tegen de tsarlstl-
sehe mncht en tegelïk het orgaan va,n huu macht' het orgaan
van de dlktatuur van de arbeidersklasse en de boertn.

Op dezc wflze ontatond er een elgenaardige verstrengellng
van tresmachten, twee dlktaturen: van de diktatuur van de

bourgeolste tn de vorm van de Voorloplge Regering en van de

dlktatuur van bet proletarlaat en de boeren tn de vorur van de

SowJet nau Arbeiders- eu Soldatenafgevaardlgden.
& outstond *n, dubbele macht.
Waanrtt valt het tc verklaren, dat de mensjewiki en de so'

elaat-revolutlonalren aanvankel{ik «le meerderheid ln ile SowJets

haddco?
ïÍaanrlt valt het te verklaren, dat de zegevierende arbelilers

cn boeren vttJwillig de macht aan de vertegeuwoordlgers van
de bourgeolsle overgaven?

Leuln verLlaarde dlt hlemede, dat er millioenen BenBeB w8'
r,en outwaalt en ln de poltttek werdeu betrokken, die geen

crrarlng op pollttek gebteö bezaten. Dit waren voor een gloot
gedeette kÍetne baasies, boere!, arbelders, dle nog kort gele'
àen boer",ea waren geweest, rneBgen die ln het midden stontleu

tussen de bourgeolste en het proletariaat. Rusland was toetr'
maalE het klelnÈurgerlflkste van alle grote Europese landen'&
tn dit land ,,sleurde dà reusachtige kleinburgerllJke golf alles

&ee, verdrukte zií het klassebewuste proletarlaat nlet alleen

door haar getatstèrkte, maar ook ldeologtsch, d.w.z besmette

zii, grecp tfi n", ultgebrelde krlngen rran arbeiders met kleln'
Uirge"fifue 

-opvattingen op polifiek gebled aan". (Kompletc

!9erken, De€l J§q bla 11ó).
Deze golf van het klelnburgerliike element bracht nu ook

de klelnburgerl{ke partflen van de mensJewlki en de soclaal'rc'
volutiouelnen ean de oppervlakte.

Lenln wees er op, dat de andere oorzaak de veranderlng S'
dens de oortog ln de samenstelllng van het proletariaat was' het
ontoereikeutiJ hiassebewustzfln ón de onvoldoende geor1pnl'

rcerdheld vau het proletailaàt ta het begln van de revolutle'
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I[dens de oorlog hadden cr aanmertcffie vcmnderlng.n h dh
samenstelling van het proletarlaat zelf, plasts gehad. OuSÈ,
veer 40 procent van het kader van de arbeiden wamu voor het
Ieger gemobiltseetd. Er waren tn de Jaren van de oorlog vch
klelne eigenaars, handwerkers, wlnkeliem, elementeu aaa wic
de proleterische psychologie weemd war, ln dc beihflven t+
recht gekomen, met het doel oon zich e8n de mobilisade tc out,
trekken.

Deze klelnburger§ke lagen van de arbetders waren au oot
de voedingsbo'dem voor de kleinburqer{ihe politiel ds men-
sjowiÈi eu de soeiaal-revoluHonelren.

Dat wes de reden, waarom de ln de poMe& onervaroo grotc
massa'6 van het volk, meegesleurd door ile gotÍ van hct Hetrr.
burgerl{ke element en bedwelmd werd door de eerstc Ëuk!e!.
!€n var de revolutte, zicb iu de eerrta naandeo van de $Bvolu-
tle in gevangenachap bleken to bevtndea b[ de part$eu van bet
kompmrÍls en hua toestemming gàven om aau de borrgeoldc
de stsatsraecht af te staan, ln de naleve verouderstelltn& itst
de burgerl$ke macbt de SowJets nlet mu verhlndelsa, bun
werk te verrlshten.

De bolsJewisttrchc part$ gtond voor rtc taek, on door gdul-
dige voorllchtlngsa"rbeld onder de nasea'! het tapcr{altstlschc
karakter van de Voorloplge Regerlng bloot tc lcggcu, àqt vcr
raad va,rr ds soclasl-revolutlonalren o, dc n'srsJcwlld ta ont-
nasheren er aa^n te tonen, dat het ntet nogelsk zou {a vr,edc
te verkr$gen, zonder de Voorlcpige Regertng door eea reg?
ring van de Sowjets te vervangen

En de part{ van de botsJewiki zette dch met hepl haar
energie aan dlt werk"

Zii rtchtte haar Iegale persorgan€n weer op. Breds v{f da-
gen ua de Februari-revolutle begon het dagblad de,,Prawda,
iu Petrograd te versch$nen en eaige dagpu tater ln Morkou ,,dc
§ocÍaal-Demokraat". De partii be$nt aan hot hoofd van dc
nalga'B te treden, die zich varr hun goed vertrouwen IB ds ti-
berale bourgeoisie, en In de nensJewild er sociaal-revolutloual-
ryn Saao bewiideur. Zg z,et geduldtg aan de soldaten, aau ds
boeren de noodzake[ikheid ulteen, orr gemeenschappet$k met
de arbeidersklasse op te tredea. Zti zet voor hen uiteen dat dc
boersn, zonder de verdere ontwlkkellng van de levolutiB, aonde.r
het vervangen van de burger[ike Voorlopige Regering door eea
regering van de SowJets, vrede noch grond zulleu verkr{igen
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EORT" §AMENGEVATTE GEVOIJCIIB,EI{IíNGEN.

De tmperlalistische oorlog ontstood krachteus de onge§t-
r,iatige ontwlkkeling van de kapitalistische landen, krachtenr
de verbreklng vau het eveawicht tussen de voonraemste mo-
gendheden, krachteng de noodzakel[ikheid voor de imper{allsten
om tbt een nleuwe verdeling van de werelll door middel van de
oorlog over'te gaan en een nieuw krachtsevenwicht te schep.

P€nr
De oortbg zou niet ztrlk een verwoestend karakter hebben

r^entertomen en zou'dch misschien zelfs ln het gebeel nlet met
arlk een traqht hebben outplooid, indien de pa^rtflen van de IIc
Internetionale de zaak van de arbcidersklasse niet hadden ver'
raden, lrtlieur { de besluiten van de kongressen w.r dc IIc
Iutémationale tegen de oorlog uiet hadden geschonder, tdien
zii besloten hadden om aktief op te treden en de erbeldersklBs'
re tegen hrm elgen imperialistische regeringen, teg-n de aan'
rtiehters ven de oorlog in beweging te brengen

Oelbots5ewtstische partfr toonde zich de enlge prolehrischc
partS, die de zaa,k vq,n het soclalisme en he[ laternationalismc
trouw bleef en de burgeroorlog tegen haar eigen imperlalisti'
rche regeriug organiseerde. AIle overige partiien van de IIe In-
ternationale, die door hun leidende kriagen met de bourgeolslc
waren verbonden, toonden zich bii het imperialisme ln gemn-
geuschap te bevintlen, llepen naar de kant van de tmperlaltsten
o'iÏ 

oo"ros, die een weerspiegeling var de algemeue Lrisir
van het kapitalisme was, verscherpte deze Lrisis en verznrakte
het wereldkapitalisme. De arbeiders van Rusland en de paÉfi
der bolsjewiki waren de eersten in de wereld die er ln slaag-
den, gebruik te ma,ken van de zwakte van het kapitaliome' dlc
het front van het imperialisme brakeu, den tsaar omverwlen
I)en elr de Sowjets van Arbeiders- en Soldatenafgevaardigden
schiepen.

Bedwehnd door de eerste suksessen van de revolutie en ge-

rustgesteld door de verzekeringen rran de mensjewlH eu de
soclaal-revolutlonairen, dat va"n au af alles goed zou 834D,
werden de brede mas§a's van de kleine burgerii en de soltlaten'
en ook de arbeidcrs, van vertrouwen in de Voorlopige Bege-

ring vervuld en verleenden di haar steun.
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Da bolsjewisttsche part{ stond voor de taak, om aen de tloor
de eerste suksessen bedwelmde arbeiders- en sol«lateumassa,s
uiteen te zetten, dat zi nog ver van de volledige overwlnaiag
vau de revolutie wareu veffiderd, dat zolang de macht zich in
handen van de burgerl[ike Voorlopige Regering bevond en tn
de SowJets de kompromis-politici, de mensjewiki ea de soclaal-
revolution'alren, de baas waren, het volk noch nrede, noch
8tond, noch brood zou kr{gen, dat het voor de volledige
overrlnning noodzakel$k was om een stap vocluii. te doen en
de macht aan de Sowjet in handen te geven
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