
HOOFDSTUК VII. 

DE PARТIJ DER BOLSJEWIКI IN DE PERIODE VAN Dь; 
VOORBEREIDING EN НЕТ VOLTREKКEN V AN 

DE SOQIALISTISCHE OKTOBER-REVOLUTIE. 

(Van April 1917 tot 1918) 

1, - De situatie iп het land па de Februari-re
volutie. - De partij treedt uit de il.legaliteit еп 
gaat tot de openlijke politiekf: arbeid over. -
Lenins aankomst in Petrograd. - Lenins April
stellingen. De oriёntering van de partij ор de 
overgang naar de socialistische revolutie. 

De geЬeurte:1issen en de houding van· de Voorlopige Rege
..;n.g- bevestigd-�n van dag tot dag de juistheid van de lijn der 
bolsJewiki. Zij tooпden steeds duidelijker, dat de Voorlopige 
Regering niet vббr, maar tegen het vo]k was, niet voor de 
vтede, maar voor de oorlog, dat zij noch vrede, noch grond, 
noch broou wild� en kon geven. De verhelderende werkzaam
heid van de bolsjcwiki vond een gunstige bodem. 

Terwijl de arbeblcrs en de soldaten de tsaristische regeri11g 
hadden omverge\\-orpen en de wortels van de monarchie had
den vernktigd, t1eigde de V oorlopige Regering met Ьeslistheid 
naar het l.ehoud van de monarchie. Ор 2 Maart 1917 stuurde 
Z\J in het geheirn Goetsjkcrv en Sjoelgin naar den tsaar. De 
bourgeoisie wilde de macht aan den broeder van Nicolaas 
Romanow, Michael, overgeven. Maar toen Goetsjkow ор een 
meeting van spoorwegarЬeiders zijn redevoering eindigde 
met de uitroep: "Leve keizer Michael", eisten de arbeiders dat 
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Goetsjkow onmiddell�k zou worden gearresteerd en gefoui1- 
leerd en zeiden zij verontwaardigd: "Lood om oud fjzer!" 

Het was duidelUk, dat de arbeiders het herstel van de mo� 
narchie niet zouden toelaten. 

Terщjl de arbeiders en de Ьoeren, die de revolutie hadden 
voltrokken en hun Ыоеd hadden vergoten, het staken van de 
oorlog verwachtten, brood en grond wilden verkrtjgen en 
vastberaden maatregelen in de strjjd tegen de ontreddering eisten, 
Ыееf de Voorlopige Regering doof vooг deze eisen, die de 
levensbelangen van het volk betroffen. Deze regering, die uit de 
meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de kapitalisten 
en de landheren bestond, dacht er zelfs niet aan om de eisen van 
de boeren ten aanzien van de overdracht van de grond in te 
willigen. Щj was evenmin in sta.at om aan de werkers brood te 
geven, omdat men blervoor noodzakeЦikerwijze de beiangen van 
de grote gra.anhandelaars moest aantasten en met аПе mogeHjke . 
middelen het graan blj de landheren en bjj de koelakken in Ьeslag 
moest nemen, waartoe de regering niet wilde besluiten, omdat щj 
zelf met de belangen van deze klassen was verbonden. Zij was 
evenmin in staat om vrede te geven. Verbonden met de Engels-
Franse imperialisten, dacht de Voorlopige Regering er niet alleen 
nie't aan om de oorlog te staken, maar poogde zij integendeel van 
de revolutie gebruik te maken om Rusland meer aktief aan de 
imperialistische oor]og te doen · deelnemen, teneinde haar 
imperialistische plannen tot verovering van Konstantinopel, van 
de Zeeёngten en van Galiciё te kunnen verwezenljjken. 

Het was duideHjk, dat er aan bet goede vertrouwen van de 
volksmassa's in de politiek van de Voorlopige Regering вpoedig 
een einde moest komen. 

Het werd duideHjk, dat de dubЪele macht, die na de Fe
bruari-revolutie tot stand was gekomen, zicb niet meer lang 
zou kunnen handhaven, want de loop van de geЬeurtenissen 
eiste, dat de macht ergens ор een plaats zou worden gekon
centreerd: of binnen de muren van de Voorlopige Regering, 
of in de l1anden van de Sowjets. 

De kompromis-politiek van de mensjewiki en van de sociaal
revolutionairen genoot wcliswaar voorlopig nog steun on
der de volksmassa's. Er was nog steedв een niet gering aantaJ 
arbeiders en er waren nog тг.еr soldaten en boeren, die 
geloofden, dat ,.spoedig de Konstituante zal komen en 
alles 
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zich ten goede zal keren", die meenden, dat de oor1og nict 
werd gevoerd om veroveгiнgen te makeн, шааr uit 11oodzuak ter 
verdediging van de staat. Zulke mensen noemde Lenin, zich ter 
g·oeder trouw verg·issende landsverdedig·ers. Onder а1 deze menseн 
\Verd de sociaal-revolutionaire-mensjewisUst;he politiek van 
beloften en overrediпgen voorlopig nog a]s de juiste politiek 
beschouwd. Maar het was duideЦjk, dat de beloften en de 
overredingen niet !ang zoudeп kunнen toereiken, want de loop der 
geoourtenissen en de houding van de V 001·lopige Regering 
brachten aan het licht en toonden van dag tot dag aa.n, dat 
de kompromis-politiek van de sociaa1-revo1utionairen en 
mensjewiki een politiek van uitstel en van bedrog van 
goedvertrouv1ende mensen was. 

De Voorlopige Reg·e11.ng Ьepe1·kte zich niet steeds tot de 
politiek van de V�l'holen str\jd tegen de revolutionai1·e bewe
ging 1.�an de massa's, tot de politiek van komblnaties tegen 
de revolutie achter de schermen. Zij deed nu en dan pogingen 
om open}jjk tot de aanval t.egen de de;rnokratische vrijhedc11 
over te ga.an, pogingen om de "discipllne te herstellen", voor
al onder de soldaten, pogingen ст 11orde te scheppen", d.w.z. 
om de revolutie binnen de door de bourgeoisie gewenste per
ken te houdeп. Maar hoeveel moeite zij zich hiervoor oolt ge
troostte, het gelukte haar niet en de volksmassa's maakten met 
vurige ijver de demokratische re-chten - de vrijheid van het 
woord, van dr11kpers, van vereniging en vergadering, van de
monstraties, tot werkelijkheid. De a·rЬeiders en de soldaten 
trв,chtten ten volle gebruik te maken van de voor het eerst 
door hen veroverde demokratische rechten, om aktief aan het 
politieke leven van het land deel te nemen, om de tot stand 
gekomen toestand te begтijpeu en te overdenken en een bes1uit 
te nemen, hoe men verder moest ha11delen. 

Na de Februari-revolutk traden de org·anisaties van de bol
sjewistische partij, die illegaal onder de moeiЩkste verhou
dingen van het tsarisme hadden gewerkt, uit de illegaliteit 
en begonnen hun poJitiek en organisatorisch werk openlijk te 
verrichten. Het ledental van de organisaties der bolsjewiki 
was in die tijd niet groter dan 40-45.000. Maar dit waren in 
de strijd geharde kaders. De partijkomitees werden gereor
ganiseerd volgens de beginselen van het demokratische cen
tralisme. Voor alle partijorganen werd van onderen tot boven 
de verkiesbaarheid vastgesteld. 
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De ove1·gang van de partij naar een legale toestэ.ш. \Ye:r
wekte m�ningsverschillen in de partij. Kamenjew . en t::nige 
funktionarisse11 van de Moskouse organisatie, b.v. Rykow, 
Вoebno,v en Nogin, stonden ор het half-mensjewistische stand
punt van de voorwaa1· elijke ondersteuning van de Voorlopige 
Regering en van de politiek van de landsverdedigers. Stalin, 
die zoeven· uit de baШngscliap wаз teruggekoord, Molotow en 
anderen verdedigden tezamen met de meerderheid van de 
partij, de politiek van wantrouwe.a in de Voorlopige Regering, 
traden tegen de landsverdedigingspolitiek ор en riepen ор tot 
de aktieve strijd voor de vz·ede, tot de strijd t gen de impeгia
listische oorlog. Een deel van de parttifunktionarissen weifel
de en bracht zijn politielre achterlijkheid, als gevolg van het 
langdurige verЫijf in de gevangenis of in ballingschap, tot 
uitdrukking. 

De afwezigl1cid v·an den leider d�r parЦi, 1,enin, deed zich 
gevoelen. 

Ор 3 (16) April 1917 kee1·de Lenin, na een langdurige bal
ling�hap, naar Rus1and terug. 

De aankomst va.n Lenin had voor de partij, voor de revolu
tie een geweldige betekenis. 

Nog uit Zwitserland, tоев hij pas de €€rste berichten over 
de revolutie had 011tva11gen, sch1·eef Lenin aan de parЦj en 
aan de arbeidersk]я.sf-c vю1 Rнs]and in z�n "Brieven uit de 
verte": 

,,Arbeiders ! Gij heЬt i11 de burgeroorlog tegen het tsaris
me wonderen van pro1etarisch- en volksheroisme verricht, gij 
moet wonderen blj de organisatie van het proletariaat en het 
gan&:: volk verrichten om uw overwinning in do tweede 
etappe van de revolutie voor te bereiden" (Lenin, Verz. 
Werken VI, 19.) 

Lenin k?t·am ор 3 April 's nachts in P(:trograd aan. Ор het 
Finse station en ор het p]ein voo1· het station waren duizenden 
arЬeiders, soldate11 en matrozen Ьijeengekomen om Lenin te 
ontmoete11. Een onbeschrijfelijke geestdrift greep de massa's 
aan, toen Lenin de wagon verliet. Zij namen Lenin ор lшn 
handen en droegen zo hun 1eider naar de grote zaal van het 
station, waar de mensjewiki Tschjeidw en SkoЬelew in naam 
van de Petrogradse Sowjet "Ьegroetings''-redevoeringen Ьegon-
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nen uit te spгel;:en, waarin zij ,,de l10op tot uitdrukkiпg bi·acll
te11", dat Lenin met l1en een "gcmeenschя.ppelijke taaJ" zou 
vinden. Maar Lenin luisterde 11iet naar hen, hij gi11g langs 
hen heen naar de masaa van aгbeiders en вoldaten en hieid 
van een pantserauto af ztin beroemde 1·edevoering, waarin blj 
de massa'в opriep tot de strijd voor de oYer\\'1.nning \.'an de 
socialistische revolutie. ,,Leve de socialistische revolutie !" -
zo eindigde L.enin zijn eerste redevoering na de lange jaren van 
z\jn ballings�liap. 

Na zijn aan�omst in Rusland gaf Lenin zicl1 met l1eel zijn 
energie aan het revolutionaire werk. Ор de dag na zijn aan
komst hield Lenin een referaat over de oorlog en de revolutie 
ор een vergadering van bolsjewiki en daarna herhaaide hij 
de stellingen van zijn referaat in een vergadering, waar behal
ve bolsjev;iki ook mensjewiki aanwezig waren. 

Dit waren Lenins beroemde April-steШngen, die a.an de 
partij en aan het proletariaat de duidelijke revolutionaire Цin 
voor de overgang van de burgerlijke naar de sociaiistiscl1e 
revolutie gaven. 

Lenins stellingen hadden een geweldige betekenis vnor de 
revolutie, voor het verdere werk van de parЦj. De re\rolutie 
Ьet .. .)kende de grootste ommekee1· in het leven van het land cn 
de partij had in de nieuwe verhoudingen van de strijd, na de
omverwerping var1 het tsarisme, een nieuwe oriёntering nodig,
ten einde stoutmoedig en vastbe1·aden ор de nieuwe weg voort 
te scl1rUden. Deze 01·iёntering gaven Leriins steШngen aan de 
partij. 

D€ April-stellingen van Lenin ga ven het geniale plan voor
de strijd van de partij voo1· de overga11g van de burgerHjk-de
mokratische revo1l1tie naar de socialistische 1·evolutie, voor de 
overgan.g van de eerste etappe va11 de revolutie naar de tweede 
eta.ppe, de etappe van de socia.1iвtiscl1e 1-evoiutie. Door haar 
gehele vooraf gaande geschiedenis was de partij tot deze grote 
taak voorЬereid. Reeds in 1905 had Lenin in zijn brochure 
,,'Гweeёrlei taktiek van de sociaal-demokratie in de demokra
tische revol11tie" gezegd, dat het p1·oletariaat na de ofuver
werping vai1 het tsarisme over zal ga.an naar het voltrekken 
van de socialististhe revolutie. Het nieuwe in de stellingen 
bestond hierin, dat щj een theoretisch gemotiveerd en kon
kreet p1an gaven, om met de overgang naar de socialistische 
revolutie te Ьeginnen. 
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Ор ekorюmisch gebled kwamen de overgangsmaatregeien 
11eer ор de nc1.t.ionalisatie van de gehele grond in .het landr 

met konfiзkatie van de grond der 1andheren, ор de samenstel
ling van alle ba.nken tot een nationale bank en d� lnvoering 
va.n kontrole dяarop van de kant van de Sowjet van ArЬei
dersafgev·Э:ardigden, ор de invoering van kontrole о� de maat
s�happeЦike prod1J ktie en ор de verdeling van de produkten. 

Ор politiek geb�ed stelde Lenin de overgang �, n de parle
mentaire repuЫiek naar de republlek van de So\!? etJ. voor. Dit 
was een belangrijke stap vo rult ор het gebied van de theorie en 
de p1·akЦjk van het Marxisme. Tot ор · dit tijdвtlp hяdden de 
Marxistische tr.eoretici de parlementaire repuЫiek als de beste 
overgangsvorm naar het socialisme beschouwd. Thans stelde 
I.,enin voor om de parlementaire repuЫiek te vervangen door de 
:epuЫielt van de Sowjets als dc doeJшatigste vo.crn 1

1an politieke 
organisatie van de maatschappU gedurende de 
!)Vergs.ngsperiode van het kapitalisme naar het socalisme. 

,,Het e·genaardige vai1 het huidige r.aoment in Rusland, 
werd er in de stellingen gezegd, ligt in de or..1ergang van 
de eerste etappe Yan de revolutie, die de bourgeoisie aan 
de macht heeft gebracht, ten gevolge van het onvoldoen• 
de klassebewustщjn en de onvoldoe11de georganiseerdhe1d 
van het proleta1·iaat naar haar tweede etappe, die de 
mac11t in handen van het proletariaat en de armste lagen 
van de boeren moet geven", (Lenin, Ver-L. Werken VI, 29). 

en verder: 
"Geen par1ementaire repuЪliek, - de terugkeer yan de 

Sowjets van Aгbeidersafgevaardigden naar de parlementaire 
repuЫiek мu een stap achtf'ruit betekenen - maar de repuЫiek 
van de Sowjets van A1·Ьelders-, Landaтbeiders- en 
Boerenafgevaardigden over het gehele land, van onderen tot 
boven".

(Lenin, ''erz. ,verken VI, 30). 
De 001�1ogt zelde Lenin, bHjft ook onder de nieuwe, Voorlopige 
Rege1ing een roofoorlog, een iшperialistische oor1og. Het is de 
taak van de pa&-tjj, dit r1an de massa's ulteen te zetten en hun aan 
te tonen, dз.t men de oorlog niet door een n!et• gewelцdadige, 
doch werke1tik demokratische "-rede 1tan beeind!gen, zonder de 
bourgeoisie omver te werpen. 

T1Jn aanzien van de Voorlopige Regering stelde Lenf.n de 
leuze ор: ,,Generl�i steun aan de Voorlopige Regering!" 
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Lenin wees ег verder in de stellingen ор, dat onze partti 
zicl1 in de Sowjets voorlopig nog iп de minderheid bevond, 
dat daar het Ыоk van de meш�jewiki en de sociaal-revolutiQ• 
nairen, dat · de burgerlijke invloed ор J1et p14oletariaat over
l11·acht, overheerste. De1·halve \Yas het de taak vai1 de partij: 

"Aan de massa's uitoon te zetten, dat de Sowjets van 
ArЬeidersafgevaardig·den de enig mogelijke vorm vн.11 
een revoiutionaire regering zijn tn dat daarom onze 
taak, zolang deze regering zich aan de invloed van de 
bourgeoisie onderwerpt, alloon kan zijn de geduldige, 
systematis.che, standvastige, zich vooral aan de prakti
sche behoeften van de massa's aanpassende uiteenzetting 
van de fouten hunner. taktiek. Zoiang wij in de miпderheid 
zijn, kritiseren wij en zetten wij de fouten uitoon, terw�] 
wij tеgеЦГ Prtijd de noodzakelijkheid van de overgang van 
de gehele staa.tsmacht aan de Sowjets van Arbeidersaf
geyaardigden propageren". (terzelfder plaatse, Ыz. 30). 

Dit h€teкende, dat Lenin niet tot de opstand tege11 de Voor
lnpige Rege ·ng opriep, die ор het gegeven ogenЫik het ver
trouwen van de Sowjets genoot, niet de omverwerping van 
cle7..e regering eiste, maar er naar st eefde, om door verhel
<lering·swerk en de kracht der overreding de :meerderheid in de 
Sowjets te veroveren, de politiek van de ..,owjets te verand�- 
1·en en do01· middel V8ll de Sowjets ·de samenstelling cn Пi\ 
1юJitiek van de rege1·i11g te \vijzigen. 

Dat was ie oriёntering ор de vreedzame ontwikkeling vан 

de revolutje. 
Lenin eiste vэrder, de "vuile was" weg te werpen, de nааш 

van sociaal-demokratische partij ор te geven. Ook de partije11 
van de Пе Internationale en de Russische mensjewiki noem
<:len zich sociaal-demokraten. Deze naam was besmeurd, ge
Rchandviekt do,1r de op,portunisten, door de verraders van hёt 
soc.iя.lisme. Lenin stelde voor om de bolsjewistische parЦj 
komrnunistische partij te noemen, zoals Marx en Engels hпп 
11axtij hadden genoemd. Deze naam is wetenschappelijk juist, 
omdat l1et einddoel van de bolsjewistische partij het Ьereike11 
van l1et koшmunisme is. Recl1t.streeks van het kapitalisme, kan 
de mensheid alleen naar het socialisme overgaan, d.w.z. naar 
het gemeenschappelijke bezit van de produktiemiddelen en naar 
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de verdeling van de produkten volgc11s de arbeid van iedere 
pE:rsoon. Lenin zeide, dat 011zt> partij verder ziet. H�t socialisme 
moet noodzake1ijkerwijze geleidelijk tot bet kommunisme 
t1itgroE>ien ор welks vaandel geschreven staat: ,,Van ieder volgens 
zijn bekwaamheid, аа11 ieder volgens zijn behoeften". . 

Tenslotte eiste Lenin in zijrJ stellingen de vorm.ing van een 
nieuwe Internationale, van de IПе, de Kommunistische 
Internationale, vai1 �en Iпternationale, vrij van oppor'cunisme en 
snciaal-chauvinisme. 
Lenins stellingen verwekten een gehuil van woede onder de 

bourgeoisie, de mens jewiki en de sociaal-revolutionairen. 
De mensjewiki wendden zich tot de arЬeiders met een oproep, 

die met de waarsclшwing begon, dat de "revolutie in gevaar is". 
Het gevaar Ьestond volgens de mening van de mens jewiki hierin, 
dat de bolsjewiki de eis van de overgang van de macht aan de 
Sowjets van ArЬeiders- en Soldaten- af gevaardigden .hadden 
gesteld. 

Plechanow nam in zijn krant de "Jedinstwoн (De Eenheid") een 
artikel ор, waarin h\j Lenins redevoering .,het ijlen van ееп 
koortslijder" noemde. Plechanow beriep zich ор de woorden van 
den mensjewiek Tjscheidze, die verklaa.rd had: ,,Alleen I�enin zal 
buiten de revolutie staan bЦjven, maar wij zullen onze eigen weg 
gaan". 

Ор 14 Apri! had de Pet1·ogradse algemene stadskonferentie 
van de bolsjewild plaats. Щ-j keш·de Lenins stellingen goed 
en maakte ze tot de grondslag va.n haar werk. 

Enige tijd later keптden ook de plaatsel.ijke organi�,ties 
van de paгt\j Lenins stellingen goed. 

Ve gehele partij, uitgezonderd enige enkelingen van het type 
Kamenjew, Rykow en Pjatakow, nam Lenjns stellingen met 
oпtzagltike genoegdoening aan. 

2. - Het begin van de krisis van de Voorlopig�
Regering. - De April-Konfuenne Рап de rнrtij
der Ьo!s;eшiki.

Terwtjl de Ьolsjewiki zicb ор de verde.r·e ontwikkeling van de 
revo1utie voorbereidden, ЫЕ>еf de Voor]opige Regering haar 
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tegen het volk gericl1t weгk verrichte11. Ор 18 April 1917 
vertlaarde de minister van buitenlandse zaken van de 
Voorlopige Regering Miljoekow, aan de Geallieerden, dat 
"het streven van het gehele volk er ор gericht was, om de 
wereldoorlog tot de beslissende overwinning door te zetten en 
dat de Voorlopige Regering van zini; was, de verplichtingen, 
die met betrekking tot onze bondgenoten ware11 aanvaard, te11 
volle na te komen". 

De Voorlopige Regering legde dus een eed van trouw af aan de 
tsaristiзche verdragen en beloofde om ook verder zoveel Ыоеd 
van l1et• volk te vergieten als de imperialisten voor het bereiken 
van het "zegevierende einde" nodig hadden. 

Ор 19 April werd deze verklaring ( ,,de nota van Miljoekow") 
onder de arbeiders en de soldaten Ьekend. 

Ор 20 April riep l1et C,entraal-Komitee van de parЦj der 
bolsjewiki de massa's ор om tegen de imperialistische politiek 
van de Voorlopige Regering te protesteren. Ор 20 en 21 April 
(3-4 Mei) 1917 gingen de arbeiders- en soldatenmassa's, 
aangegrepen door verontwaai·diging over de "nota van Шljoe
kow", ten getale van niet minder dan 100.000 man, naar de 
demonstratie. Ор de vaandels pr�kten de leuzen: ,,PuЫiceert de 
geheime verdragen!" ,,Weg met de oorlog!", ,,Alle macht aan de 
Sowjets !" De arbeiders en de soldaten marcheerden van de 
voorsteden naar het centrum van de stad, waar zich de Voorlopige 
Regering bevond. Ор de Newski-Boulevard en ор andere plaatsen 
haddeп botsingen met enkele groepen van de bourgeoisie plaats. · . 

De openhartigste kontra-1·evolutionairen, zoals generaal 
Kornilov.r, riepen ор om ор de demo·nstranten te schieten en 
gaven zelfs desbetl'effende bevelen. Maar de 
troepenafdelingen, die zulke Ьevelen ontvingen, weigerden ze 
uit te voeren. 

F,en kleinc geoep van leden van het Petrogradse komitee van 
de partij ( Eagdatjew en andeгen) stelde tijdens de demonstra• tle 
de leuze ор van de onmiddellijke omverwerping van de Voor• 
lopige Regering. Het Centraal-Komitee van de partij der 
boleje\\riki veroordeeJde oi, scherpe \'\'1.jze de houding van deze 
.,linkse avonturiers'', daar l1et va11 meni11g was, dat deze Jeuze 
niet aktueel en onjuist was, de partij bij de verovering van de 
meerderheid der Sowjets in de weg stond en in tegenspraak was 
met de oriёntering van de parЦj ор de vreedzame ontwikkeling 
van de revolutie. 

De gebeurtenissen van 20-21 April betekenden het begin 
van de krisis van de Yoorlopige Regering. 
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Dat \Yas dc eeгste er11stige scl1eur in de kompromis-politiek 
van de mensjcwiki еп de sociaal-revolutionairen. 

Ор 2 Mei 1917 t1·aden Miljoekow en Goetsjkow onder de 
druk van de шassa � uit de Vo:.:>rlopige Regering. 

De eerste voorlopige koalitie, regering werd gevormd waar" 
in, пaast de vertegenwoordigers van de bourgeoisie, mensje \viki 
(Skobelew, Tseretelli) en sociaal-revolutionairen (Tsernow, 
Kere11ski, е.а.) traden. 

Derhalve hie1den de mensjewiki, die in 1905 van mening 
v.1ai·en, dat de deelneming van vertegenwoordigers van de eo 
ciaal-demokra tie aan een revolutionaire voorlopige regering on• 
toelaatbaar was, thans de deelneming van hun vertegenwoor 

digers aan een kontra-revolutionaire voorlopige regering voor 
tQelaa tbaз.r. 

Dat was de overgang van de menвjewiki en de sociaalArevolu• 
tionaii-en naar het kamp van de �ontra-revolutionalre Ьour• 
geoisie. 

Ор 24 April 1917 werd de Vlle Konferentie ( de April" 
Konf erentie) van de bolsjewiki geopend. Voor de eerзte 
maa1 sinds het bestaan van de parЦi kwam er een konferentie 
van de bolsjewiki openlijk btieen, een konfe1·entie, dle wat 
l1aar betekenis betreft, in de geschiedenis van de partij de 
plaats van een kongres inneemt. 

De Alru sische April-konferentie toonde de stormaфtige 
groei van de partij aan. Ор de konferentle waren 133 afge- 
vaardigden met beslissende en 18 afgevaдrdigden met raad
gevende stem aanwezig. Zij vertegenwoordigden 80.000 geor
ganiseerde leden van de partJj. 

De konferentie bespгak de parЦЩjn en werkte die uit uor 
alle fundamentele vraagstukken vап de oorlog en de revolutie: 
de tegenwoo1·dige toestand, de oorlog, de Voorlopige Regering, 
de Sowjets, het agrarische vraagstuk, het nationale vraagstuk 
enz. 

Lenin ontwikke]de in zijn referaat de opvattingen die hU 
reeds vroeger in zijn April-stellingen had uitgesproken. De 
taak van de pat·tij bestond hierin, om de overgang van de 
eerste etappe van de revolutie, ,,die de macht aan de Ьour
geoisie. heeft gegeven ... - пагr de tweede etappe te verwezen
lijken, die de macht in handen van het proietariaat en van de 
armste lagen van het Ъoerendom moet geven" (Lenin). De 
partij rnoet koers zetten ор de vooгbereiding van de socialisti-
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1che revotutle. Als de 001·зtkomende taak van dв partti stelde Lenin 
de leure ор: ,,Alle macht aan de Sowjet.s ! ". 

De leuze: ,,Alle macht aan de So\vjets" betekende, dat l1et 
noodzakelijk · \Vas een einde re maken з.аn de dubbele macbl, · 
d.w.z. aan de ve1·deling van de macht tussen de Voorlopige 
Regering en de Sowjets, dat het nodig was de gehele macht 
aan de Sow jets over te dragen en de vertegenwoordigers van 
de landheren en de kapitalisten uit de machtsorganen te ver-
drijven.

De konfer·entie stelde vast, dat het een van de belangrjjkste 
taken van de partij was, от ааг. de massa's onverpoosd de 
waarl1eid uiteen te zetten, dat "de Voorlopige Regering, wat haar 
karakter betreft, het orgaan van de heerschappij van de 
landheren en de bourgeoisie" was, en eveneens om het 
verderfe1ijke van de kompromis-politiek van de 
sociaal-revolutionairen en de mensjewiki te onthullen, die het volk 
met leugenachtige beloften bedrogen е11 het aan de slagen van de 
impeгialistische oorlog en van de kontra-revolutie Ыootatelden". 

Ор de Konferentie traden Kamenjew en Rykow tegen Lenin ор. 
Zjj praatten de mensjewiki na, dat Rusland nog niet rijp was voor 
de socialistische revolutie, dat in Rusland alleen een burgerlijke 
гepuЫiek mogelijk was. Zij stelden aan de pa.rЦj en de 
arbeidersk]asse voor, zich er toe te Ьeperken de Voor- 1opige 
Regeriпg te "kontroleren". In het wezen van de zaak stonden zjj, 
evenals de mensjewiki, ор· het standpunt van het handhaven van 
het kapitalisme, van het handhaven van de rnacht der 
bourgeoisie. 

Ook Zinowjew trad ор de Konferentie tegen Lenin ор en wel 
met betrekking tot de vraag, of de bolsjewistische partij in cte 
Verenigiпg van Zimmerwald moest Ыijven, dan wel met dc7,e 
Ve1·enigiнg moest breken en een n.ieuwe Internationale srheppen. 
Zoals de jare4 van de oorlog hadden aangetoond, had deze 
Vereniging, hoewel zij propaganda voor de vrede maakte. toch in 
feite niet met de burger1ijke landsverdedigers gebrnkeн. Daarom 
<!гопg Lenin е1·ор aan, om onmiddeШjk uit. dezc Verenigiнg te 

tredeп en ecn nieuwe, de Kommunistische Internationale te 
organiseren. Zinowjew stelde voor om bij de Zinimf>t•,vaidE'! :1 te 
Ыijven. Lcnin veroordeelde dit otreden vап Ziпowje\v ор energieke 
w\jze en noemde zijn taktiek "aarts-opportunistisch en schadeЦjk". 
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ne April-Konferentie besprak eveneens het agrarischc en 
l1et па tionale vraagstuk. 

Naa.r aan1eidiпg van Lenins referaat over het agrarische 
v1·aag·�tllk паm de Konf'erentie het Ьesluit over de konfiskatie 
vап de groпd d.:r Jandheren met de overd1·acht daarvan ter 
bes�blkkiнg· van de boerenkomitees en over de nationalisatie 
vап de gel1ele grond in het land. De bolsjewiki riepe11 de 
Ьoercn ор tot de st1·ijd voor de grond en bewezen aan de 
Ьоегешпаs::за's, dat de partij van de bols jewiki de enige re
volutionaire partij was, die de boeren metterdaad hielp om de 
landl1eren ten val te brengen. 

Grote Ьetekenis had het referaat va.n kam. Stalin ove1· het 
nationale vraagstuk. Lenin en Stalin hadden reeds voor de re
vol11tie, aan de voo1·avond van de imperialistische oorlog, de 
grondslagen van de politiek van de partij der Ьolsjewiki voor 
l1et nationale vraagstuk uitgewerkt. Lenin en St.alin zeiden, 
dat de pro1etarische partij de nationale bevrijdingsbeweging 
van de onderdrukte volken, gericht tegen het imperialisme, 
moet ondersteunen. In verband hiermede verdedigde de bol
sjewistische partij het recht van de naties ор zelfЬeschikking, 
de afscheiding en het vormen van zelfstandige staten daarЬij 
inbegrepen. Dit standpunt verdedigde kam. Stalin als referent 
van het Centraal-Komitee ор de konferentie. 

Tege_n Lenin en Stalin trad Pja takow ор, die tezamen met 
Boecharin reeds in de oorlogsjaren ten aanzien van het na
tionale vraagstuk een nationaal-chauvinistisch standpunt had 
ingenomen. Pjatakow en Boecharin waren tegen het recht van 
de naties ор zelfbeschikking. 

De vastЬeradcn en konsekwente positie van de partjj ten aan
zien van het nationale vraagstuk, de strijd va.n de partij voor dc 
volledige rechtsgelijkheid van de naties en voor het vernieti
gen van alle vormen van nationale onderdrukking en natio
nale niet-rechtsgelijkheid verzekerden haar de sympathie en de 
steun van de ond.:-rdrukte nationaliteiten. 

Ziehier de tekst van de resolutie over het nationale vraag
stuk, aangenomen door de April-Konferentie: 

,,De politiek van de nationale onderdrukking, die een erf e
nis van het absolutisme en de monarchie is, wordt ge
steund door de landheren, de kapitali�ten en de kleine 
bourgeoisie, ten Ьehoeve van de bescherming van hun 
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nationa1e 1anddager1. De arbetders, die 1n een plaats wo
nen en zelfs zij, die in dezelfde bedrtjven werken, worden 
door de kultureel�nationale autonomie kunstmatig ver
deeld, naar gelang z:tj tot deze of gene "nationale kultuur" 
behoren, d.w.z. de kultureel-nationale autonomie versterkt 
de verhinding van de arЬeiders met de burgerl\jke kul
tuur van de versci1Шende naties, terwijl de sociaal-demo
kratie tot taak heeft, de inte1·naUonale k,lltu�r van het 
wereldproletariaa.t te ve1·sterken. 

De partij eist, dat er in de konstitutie al::: g1·ш1dЬeginsel 
wordt opgenomen, dat alle voorrechten, welke dan ook, 
van een van de naties, alle overtredingen van de rechten 
der nationale minderheden, we1ke dan ook, ongeldig worden 
verklaard. 

De belangen van de arЬeiderzk1asse eisen de aaneenslul
t.ing van de arbeiders van alle nationa.liteiten van Rus
land in unitaire proletarische organisaties, zowel ор het 
gebled van de politiek en de vakЬeweg:lng, a.ls van de 
kooperatie, de opvoeding enz. АПееn zulk een aaneenslui
ting in unitaire organisaties van arbeiders der verscblllen
de nationaliteit, zal het proletariaat de mogelijkheld geven 
om in de strijd tegen het internationale kapitaal en tegen 
het burgerlijke natlonalisme de overwinning te behalen". 
(De K.P.S.U. (Ь) in resolutieз. Deel I

t 
Ыz. 239-240). 

Ор de April-konferentie werd dшз de opportпnistische, antfq 
Leninistiscbe lijn van Kamenjew, Zinowjew, Pjatakow, Boe
charin. Rykow en hun \veinige geestverwanten ontms.зkerd. 

De Konferentie ging eenstemmig met Lenin mede, nam met 
betrekking tot alle belangrijke vraagstнkken een duidelijke 
stelling in en zette koers ор de overwinniпg· va.n de socialisti
sche revolutie. 

3. - De sukses.sen van dc bolsjewistische partij in
de hoofdstad . .- Het mislukt offensief van de
troepen 11ап de Voorlopige Regering аап het front.
- Het neerslaan van de ]izli-demonstraties van de
arbeiders еп de soldaten.

Ор de grondslag van de besluiten van de April-konferentie 
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veгrichtte de partij een geweldig werk om de massa's te win-: 

nen, om ben · tot str\jdvaardig·heid ор te voeden en te organise
ren. De lijn van de partij oostond in deze periode hierin, om 
door geduldige uiteenzetting van de bolsjewistische politiek 
еп door de ontmaskering van de kompromis-politiek van de 
шensjewiki en de sociaal-revolutionair·en, deze partijen van de 
massa's te isoleren en de meerderl1eid in de Sowjets te ver
overen. 

Behalve hun werk in de Sowjets verrichtten de bolsjewiki 
с'-�в geweldig ,werk in de vakverenigingen en in de fabrieks
eв bedrjj,f_1;komitees. 

Еёn -Ъijzonder omvangrijk we1·k werd door de bolsjewiki in 
l1et leger venicht. Er werden oveгal militaire organisaties 
opgericht. Aan de fronten en in het achterland werkten de 
bulsjewik: ()nverpoosd aan het 01·g·aniseren van de soldaten en 
<le matrosen. Een bljzonder grote rol speelde de 
bolsjewistische fro11t-k1·ant "Okopnaja Prawda" (,,De 
Waarheid der Loopgr·aven") Ъij het revolutioneren van de 
soldaten. 

Dank zij dit propagandistisch en agitatorisc·h werk van de 
bolsjewiki brachten de arbeiders reeds in de eeгste maanden 
van de reyolutie in vele steden herkiezingen van de Sowjets 
ten uitvoer, vooral. van de distrikts-Sowjets, zij wierpen de 
m�nsjewiki en de sociaal-revolutionairen er uit en kozen in 
hш1 plaats aanhangers van de bolsjewistische partij. 

Het werk van de bolsjewiki leverde prachtige resultaten ор, 
v1 юl'al in Petrograd. 

Van 30 Mei tot 3 Juni 1917 had de Petrogradse Konferen
tie van ,ie fahrieks- en bedl'ijfskomitees plaats. Ор deze Kon• 
TfT€'пtie giпgen l'eeds drie kwart van de afgevaardigden met 
fi<· bo18jewiki mec. Het Petrogradse proletariaat was bljna in 
zi:jл gehee1 voor· dc bolsjewistische leuze - ,,Alle macht aan 
d<"' Sowjets !" 

Op 3 (16) Juni 1917 kwam het Ie Alrussische Sowjet-Kongrel!I 
bl.it··en. [Je bolsje,чiki wareп nog in de minderheid, щj hadden O(J Llet 
Kongres iets meer dan 100 afgevaardigden tegenover
700.fIOO mensjevviki, sociaal-revolutionairen en anderen.

De bolsjewiki stelden ор het Iste Sowjet-Kongres hard
nekkig de verderfelijkheid van de kompromis-politiek met de 
Ьон r-geoisie aan de kaak en legden het imperialistische karak
te,· ,1an ie oorlog Ыооt. Lenin hield ор het Kongres een re• 
tfe,1neгiщ�. waнl'in Ыj dc juistheid van <1е bolsjewistische Цjn 
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aantoonde en verklaarde, dat alleen de Sowjet-macht brood 
aan de wer.ke1-s en de grond aan de Ьоегеn kon geven, de vrede 
tot stand kon brengen en het land uit de ontreddering voeren. 

In die tijd had er in de arbeidersdistrikten van Petersburg 
een massa-kampagne plaats om een demonstratie te organi
вeren en· ejsen aan het Sowjet-Kongres voor te leggen. Met 
de wens om een eigenmac.htige demonstratie van de arbeiders 
te voorkomen en er ор spekulerend om de revolutiunaire stem
mшg der massa's voor zijn eigen doeleiш·1en te gebruiken, be
sloot het Uitvoerend Кomitee van de Petrogradse Sowjet de de
monstratie in Petrograd ор 18 Juni (1 Juli) vast t-e stellen. De 
mensjewiki en de sociaal-revoiutionairen rekenden er ор, dat de 
demonstratie onder anti-Ъolsjewistisch� leuzen zou plaats heb
Ьen. De bolsjewistische part� bereidde zich energiek ор deze de
monвtratie voor. Kam. Stalin schreef toen in de 19Prawda" dat 
,. ... het onze taak is te bereiken, dat de demonstratie in Petro
grad ор 18 Juni onder onze revolutionaire leuzen plaats heeft''. 

De denюnstratie van 18 Juni 1917, die &an het graf van je 
voor de revolutie gevaJlen slachtoffers plaats had, werd tot 
een echte monstering van de krachten van de Ьolsjewistische 
partij. Z\j toonde de groe·ende revolutionaire sternming van de 
ma.5sa's en hun toenemend vertrouwen in de bolsjewistische 
partij. De leuzen van de men.Cijewiki en sociaal-revol1.1tionairen 
over het vertrouwen in de Voor-]opige Regering, en de nood
zakeЦjkheid om de oorlog voort te zetten, gingen te loor in 
de geweldige massa van bolsjewistiscl1e leuzen, 400.000 man 
demonstreerden met vaandels, waarop de leuzen: ,,Weg met 
de oorlog!", ,,Weg met de tien kapitalistische ministers !" ,,Al
le macht aan de Sowjets !" geschreven stonden. 

Het was een volledige mislukki11g voor de mensjewiki, 
de sociaal-reYolutionairen en voor de Voorlopige Regering, in 
de hoof dstad. 

De Voorlopige Regering, die van het Ie Sov;jet-Kongres 
steun had ontvangen, besloot evenwel de imperialistische po
litiek voort te zetten. Juist ор de dag van de 18е Juni joeg 
de Voorlopige Regering, die daarmede de wil van de Engels
Franse imperialisten ve1·vulde, de soldaten aan het. front in h�t 
offensief. De bourgeoisie zag in dit offensief de enige mogeltik
heid om aa.n de revolutie een einde te maken. De bourgeoisie 
hoopte, in geval het o-ff ensief sukses had, de gehele macht in 
baar handen te nemen, de Sowjets te verdringen en de Ъо1-
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11jewikf te verpJetteren. Btl een mlslukking kon men de gehe1e 
echuld ор die2.elfde bolsjewiki afwentelen en hen ervan Ьeschul-
digen, c1;1t ztj het leger tot ontiblnding hadden gebracht. 

Er v1e1 niet aan te twijfelen, dat het offensief zou misluk
ken. En het mlslukte inderdaad. De vermoeidheid van de sol
daten, het felt dat zij het doel van het off enslef niet begre
pen, het wantrouwen tn de bevelvoerfng tegenover wie de 
8oldaa.t vreeщd stond, het gebrek aan granaten en artilierie, -
dit alleз letdd� tot de mislukldng van het offensief aan het 
front. . • 

De tljding vs.n het offeneief aan het front en daarop van 
de mtвlukkfng van de.t offenelef, bracht de hootdstad in op
windfng. De verontwaardlging van de arbelders �n de solda" 
ten kende ge�n grenwn. Het Ые�k, dat de Voorl()p1ge Rege• 
ring, die een vredeиpolitiek verkondlgde, het volk ha.d Ьedro
gen. Het Ыееk, dat de Voorlopige Regerlng voor de voort
zetting van de Ьnperialiвtische oorlog wав. Het Ыееk dat het 
Alnн1sisch6 Centrale Uitv�rende Komitee van de Sowets en 
de Petrogrв.d� Sowjet het misdadige optreden van de Voorlo
pige Regering niet wilden of ntet konden tegengaan �n zelf 
achter haar aan 1ukkelden. 

De revolutlonaire verontwв.ardiging van de Pet1·ogradse 
arbeiderв сщ •юldaten trad buiten de perken. Ор 3 (16) Jult 
'Ьegonn�n er 1pontaan demonetratlee in Petrograd, 1n bet Wy
borgвe distrikt. Zij duurden de gehele dв.g. De al:1.:onde� \tjke 
demnмяtraties groei•�"Эn в.аn tot een machtlge gewa.pcnde de
monstrн.ti� ош··еr de leuze ve.n de overgang van de macht aa.n 
de Sowjets. Dв bolsjewiвtieche partij wв.s tegen een gewapend 
optreden ор <'1a.t moment, daar zij van menlng wав, dat de re
volutionaiгe kriвi11 nog niet rijp was geworden, Jat het leger 
en de pro·,incie nog niet bereld waren om een opstand 1n de 
hoofdr1tad te ondr ""Bteunen, dat een getsoleerde en voorbarig-:, 
opstand in de hoo�·dstad de kontr·a-revolutionaire verplettering 
va.n de vooi·hoede ,,an de revolutie alleen maar ,;ou kunnen 
vergemakke.ltjken. Maar toen het duidelijk werd dat het niet 
moge!tik ,va,�, de masзa's van de demonвtratie af te hou• 
den, beвlp.>t de partij o:rn aan de demonвtratie deel � nemen, 
met het dtJ�l hanr een vreedzaam en georganiвeerd karakter te 
vcrJenen. Dit gelukte aan de partij der bolejewikl en honderd• 
dtiizenden demonetranten Ьeg-a.ven zich na.ar de Petrogradse 
So,,,jet en nядr l1et Centrale Uitvoerende Komitee van de Sow-
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jete, waar щJ van de Sowjetв eititen, dat zij de macht in ha.11- 
den zouden nemen, met de imperia.liвtische bourgeolsle zou• 
den breken en een в.ktieve vredespolitlek voeren. · 

Ondanks het vreedzame karakter van de demonstratie liet 
men reaktionaire troepenafdelingen van "jonkers" (leerlin- 
1en der officieraвchole11) en officter.en tegen de demonstranten 
oprukken. De etraten vв.n Petrograd werden met het Ыоеd van de 
arbeiders en soldaten overstroomd. Om de  в.rbeiderэ neer te 
s1a.an, werden van het front de m.eeвt achterl\jke, 
kontra-revolutionairc, troependelen opgeroepen. 

Nadat ztt de arЪeiders- en 8oidatendemonstratie neerge• 
вlв.g,n hadden, etortten zi1ch de menзjewikl en de soolaal-re• 
volutlonairen. in bondgenootschap met de bourgeolвte en de 
witgardistische generaals, ор de bolsjewistische partij, Het 
ieЬouw va.n de redв.kt!e van de "Prawda" werd verwoest, de 
"Prawda", de "So1dв.ten-Prawda" en een a.antal andere 
Ъolвj�wietlsche kre.nten werden verboden. Ор straat werd de 
1.rbetder Woin,,-w doo!' .,jonkere" vennoord, alleen omdat hU 
de "Llstok Prв.wdy" (,,Het Ыаd van de Pz--awda") verkocht. 
De ontwв.pening van de Roodgardieten nam een aanvang. De 
:revolutlonв.ire troepenafdelingen van het Petrogradвe garni
zoen werden uit de hoofdstad verwijde1·d en naar het front 
gestuurd. Er hadden in het achterland en aan de tronten ar
restatles plaats. Ор 7 Jult we-rd het Ьevel uitgevaardigd om 
L-enin te arresteren. Er werd een a.antal ор de voorgrond staande 
funktionarissen van de bolsjewistische partij gearresteerd. De 
df".1kke!11 "Troed" (,.De ArЪetd''J waвr de bolвjewistische uit
l'&Ven werden gedrukt, werd verwoest. In een mededeling van 
d-en prokureur van het Pett·ogradee gerecht!hof werd gezegd, 
dat er tegen Lenin en een aantal andere bolsjewiki rechts
lnga11g ,vas verJeend \vegens "hoogverraad" en het organise
ren van een gewapende opstand. De b .... эclщ1diging tegen Lf'
nin was in de staf van generaal Denik.in, ор grond van ge• 
tuigenissen van spi,onnen en provokaieurs, gefabricee.rd. 

De voorlopige koalitie-regering, waartoe zulke о.р de voor
rrond �taande vertegenw•oordigeГi) van de mer1sjewiki en 
aociaal•"volutionairen аlв T�retelli en Skobelew, Kerenski �n 
Тsjernuw behoorden, wав d us in het moeras van bet openЦjke 
imperialieme en van de openHjke kontra-reYolutie terecht gf'• 
ko:rnen, Inplaatв van een v�deзpoJtiek w:is z\j een polltiek vнn 
h-et 'YOOrtzett�n vвn de oorlog gaan voeren. Inplaats van ,ie 
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demokratische rechten van l1et volk te beschermen, was zij met 
geweld van \Пtpenen een politiek van likwidatie van deze 
rechten en vап repressies tegen de arbeiders en soldaten gaan 
voeren. 

Waaтtoe de veгtegenwoordigers van de boш·geoisie, Goetsj
kow en Miljoekow niet hadden kunnen besluiten, dat Ьeslotcn 
de "socialisten" Kerenski en Tseretelli, Tsjernow en Skobe-
lew ter hand te nemen. 

De du:bbele юacht was geёindigd. 
Zij wa� geёindigd ten - gunste van de bourgeoisie, want de 

gehele macht ging in handen van de Voor op1ge Regering 
over en de Sowjets met hun sociaal-revolutionaire-mensje�
tische leiding werden tot een aanhangsel van de V oorlopige 
Regering. 

Geёindigd was de vreedzame periode van de revolutie, waпt 
de bajonet was ор ае aagorde geplaa t. 

Met het oog ор de gewijzigde situatie, Ьesloot de bolsje
'"istische parЦj haar taktie·k te wjjzigen. Zij ging in de illega
liteit, verborg haar Ieider Lenin uiterst zorgvuldig en 1>egon 
zich tot de opstand voor te bereiden, teneinde de macht van 
пе bourgeoisie met geweld van wapenen omver te werpen en 
de Sowjetmacht in te stellen. 

4. - De koers van de partij der bolsjewiki ор de
voorbereiding van de gewapende opstand. -- Н et
Vle Kongre-S van de Partij.

Het Vle Kongres van de partij dег bolsjewiki kwam in Pe
trograd Ьijeen terwijl er een ongelooЩjke ophitsing van ,ie 
burgerlijke en de kleinburgerlijke pers plaats had. Het kwam 
bijeen tien jaar na het Ve Kongres te Londen en vijf jaar na 
de К ')Пf erentie der bolsjewiki te Praag. Het Kongres duurde 
van 26 Juii tot 3 Augustus 1917 en had illegaal plaats. Ег 
\Yerd in de pers enkel melding gemaakt van het feit, dat het 
Kongres was bljeengeroepen, maar niet van de plaats, waar 
l1et werd gel10uden. De eerste zittingen l1adden plaats aan de 
Wi1ю1·gse zijdc. De laatste zittingen werden gehouden in 
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een schoolgebouw blj de Narwapoort, waar thans het Ku]tuur
lшis is gebouwd. De bш·gerJijke pers eiste de arrest.atie \'an de 
deelnemers aan het Kongres. Rechercheurs liepen zich het 
vuur uit de sloffe11 от de plaats te vinden waar het Kongres 
werd gehouden, maar zij konden die maar niet. vinden. 

De bolsjewiki waren dus, vijf maanden na de omverwerping 
van het t_sarisme, gedwongen om in het geheim bijeen te ko 
men, de leider Yan de proletarische partjj, Lenin., \'1as 

genoodzaakt, zich in die Цjd in een hut in de buurt 1van het 
station Razliw te verbergen. 

Vervolgd door de speurders van de Voorlopige Regering kon 
Lenin niet ор het Kongres aanwezig zijn, maar hij leidde het 
van de illegaliteit uit door bemiddeling van zjjn medestrijders 
en leerlingen in P€trograd: Stalin, Swerdlow, Molotow en 
Ordzjonikidze. 

Er waren ор het Kongres 157 afgevaardigden met beslissen� 
de en 128 afgevaardigden met raadgeYende stem aanwezig. De 
parЦj telde in die ttid ongevee" 240.000 leden. Voor de 3е Juli 
d.w.z. voor de verplettering van de arЬeiderзdemonstratie, toen de 
bolsjewiki nog legaal werkten, had de partij 41 persoгganen, 
waaronder 29 in de Russiscl1e en 12 in andere taleн.

De jacht ор de Ьolsjewiki en ор de arbeidersklasse in de 
, Juli-dagen had de invloed van onze partij niet alleen niet ver

i minderd, maar had die integendeel, nog vergroot. De af ge
vaaraigden uit de versehi1Iende pla.a.tsen noemden een groot aan

tal feiten, dat de arbeiders en de soldaten in massa de meп
sjewiki en de sociaal-revolutionairen begonnen te verlaten en 
hen vol verachting "sociaal--cipiers" noeшden. De arbeiders 
en soldaten, die lid waren van de partijen der mensjewiki en 
der sociaal-revolutionairen, verscheurden hun partijboekjes, 
traden met een verwensmg uit hun partijen en vroegen de bo1- 
.sjewiki om hen in hun parЦj ор te nemen. 

De voornaarnste vraagstukken van l1et Kongres waren het 
politieke verslag van het Centraal-Ko1nitee en het vraagstuk van 
de politieke toestand. In zijn referateп hierover toon:Ie ka.m. Stalin 
met grote duidelijkheid aan, dat de 1·evo]ut.ie 011-danks alle 
inspanning van de boш·geoisie om haar te onderdrukken, groeide 
en zich ontwikkelde. Шj toonde aan, dat de revolutie het 

vraagstuk van de verwezenlijking van de arbeiderskontrole ор de 
produktie en ор de verdel�g van de produkten аап de orde ste1de 
alsmede het vraagstuk van de vergave van de 
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grond aan de boeren en dat van de overdracht van de macht uit 
handen van d-e bourgeoisie aan de aгbeidersklasse en de a1·me 
boeren. Hij zeide, dat de revolutie wat haar karakter betreft 
socialistisch werd. 

De politieke toestand in het land had zich na de Juli�dagen 
scherp gewijzigd. De dubbele macht bestond niet meer. De 
Sowjets met hun sociaal-revolutionaire-mensjewistische leiding 
hadden de gehele macht niet willen grijpen. Daarom waren de 
Sovjets lichamen zonder macht geworden. De macht had zlch in 
handеn van de burgerlijke Voorlopige Regering gekoncentreerd 
en deze blееf de revolutie ontwapenen, haar organisaties 
vernielen, de partij der bolsjewiki verpletteren. De 
mogelijkheden tot een vreedzame ontwikkeling van de 
revolutie waren verdwenen. Er blijft - zeide kam. Stalin, één 
weg over - de macht met geweld te grijpen door de 
Voorlopige Regering omver te werpen. Maar de macht 
grijpen kan alleen het proletariaat in bondgenootschap met 
de dorpsarmoede. 

De Sowjets, die nog altijd door de mensjewiki en de sociaal-
revolutionairen worden geleid, waren in het kamp van de 
bourgeoisie terecht gekomen en konden in de huidige toestand 
alleen in de rol van handlangers der Voorlopige Regering op-
treden. De leuze "Аllе macht aan de Sowjets", zeide kam. Stalin, 
moet na de Juli-dagen van de dagorde ·worden geschrapt. 
Evenwel, hеt tijdeijk intrekken van deze leuze betekent geens-
zins het opgeven van de strijd voor de macht van de Sowjets. Het 
gaat niet оm de Sowjets in het algemeen, als organen van de 
revolutionaiгe strijd, maar alleen om de gegeven Sowjets, die 
door de mensjewiki en de sociaal-revolutionaiгen worden geleid. 

De vreedzame periode van de revolutie is geёindigd -
zeide kam. Stalin, er is ееn niet-vreedzame periode, een 
periode van worstelingen еn uitbarstingen aangebrokken..."
(Notulen van het VI-e Kongres van de R.S.D.A.P. 
(b), (blz. 111). 

De parij schreed naar de gewapende opstand. 
Er waren ор het Kongres mensen, die de invloed van de 

bourgeoisie weerspiegelden en tegen de koers ор de socialis-
tische revolutie ingingen. 
De trotskist Preobrazjenski stelde voor, om er in de resolutie 
over de verovering van de macht ор te wijzen, dat het 
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alleen mogelijk zou zUn, het Jand ор de socialistiscl1e weg te 
leiden, indien er in het Weste11 ес11 proleta1-iscl1e 1·evolutie zou 
ultbreken. 

Tegen dit Trotsk.istisch voorstel trad kameraad Stalin ор. 

,,De mogel\jkheid is niet wtgesloten, - zelde kam. Stalin, 
dat juist Rusland het land zal zUn, da.t de weg naar het вo
cialisme baant ... Men moet de overleefde voorsteШng over 
Ьoord werpen, alsof alleen Europa ons de weg zou kunnen 
wjjzen. Er Ьestaat een dogmatisch Marxisme en een 
scheppend Marxisme. 1k вtа ор de bodem van het laatste" 
(terzelfder plaatse Ыz. 233-234). 

Вoecharin, die ор het Тrotвkistische standpunt stond, Ьe
weerde dat de boeren voor de landsverdediging waren, dat zij 
zich 1n een Ыоk met de bourgeoisie Ьevonden en niet met de 
arЬeidersklasse zouden meegaan. 

In zjjn antwoord aan Boecharin toonde kam. Stalin aan, dat 
er verschlllende eoorten van boeren zijn: er zijn welgestelde 
boeren, dle de imperia listische bourgeoisie ondersteunen en er is 
de Ьoeren-armoede, die een bondgenootschap met de arЬei
dersklasse zoekt en haar 111 de strijd voor de overwinning 
van de revolutie zal ondersteunen. 

Het Kongres verwierp de amende1nenten van Preobrazjensld 
en Вoecharin en bekrar.htigdt ·de ontwerp-reso1utie van kam. 
Stalin. 

Het Kongres besprak het ckonomische platf orm van Je 
bolsjewiki en bekrachtigde het. De hoofdpunt-i!n daarvan wa
ren: de konfiskatie vап de grond der landheren en de na
tionalisatie van de gel1eJe gтonct in het land, de nationalisatie 
van de banken, de nationalisatie va11 de grote indust.rie, de 
arbeidersltontrole ор de p1·oduktie е11 de verdeling. 

Het Kongres legde de nadruk ор de beteke11js van de strijd 
voor de arbeiderskontrб1e ор de p1·oduktie, die b\j de over
вeng tot de nationalisat:ie van de grote industrie een grote rol 
apeelde. 

Het VIe Kongres legde bij al zijn besluiten met bljzondere 
kracht de nadruk ор de Leninistische stelling van het Ьond
genootschap van het pro1etariaat en de aгmste boeren, a1s 
с1е voorwaardf' voor de over�inni11g van de socialistische 
revolutie. 
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Het Kongres veroordeelde de mens jewistiscl1e theorie van de 
neutraliteit der vakverenigiнgen. Йеt Koнg1·es wee1;; er ор, dat 
de ernstige taken, waarvoor de arbeidersklasse ,,я.п RнsJand 
stond, аПееп in dat geval konden wordeп vervu]d, a.Js de va\{
verenigingen strijdvaardige klasseo1·ganisaties zouden blijven, 
die de politieke leiding van de partij der bolsjewjki erkenden. 

Het Kongres nаш een resolutie aan over "de Jeugdboпden", 
welke in die tijd niet zelden eigenmachtig tot stand kwamen. 
Het gelukte de partjj als resultaat van haar verdere arЬeid, 
om deze jonge organisaties a.an de partij, als haar reserve, te 
verЬinden. 

Ор het Kongres werd de kwestie besproken of Lenin voor 
het gerecht zou verschijnen. Kamen jew, Rykow, Trotski en a.n
deren waren reeds voor het Kongres van mening, dat Lenin 
voor het gerecht van de kontra-revolutionairen moest ver
scbljnen. Kam. Stalin sprak zich ten scherpste tegen Lenins 
verschijnen voor het gerecht uit. Het Vle Kongres sprak zich 
eveneens uit tegen Lenins verschijning voor het gerecht; hat 
was van mening, dat dit geen gerecht, maar een wraakneming 
zou zijn. Het Kongres twijfelde er niet aan, dat de bourgeoisie 
s!eehts hiernaar streefde, Lenin, haar gevaarHjkste vijand, fy
s'.eh te vernietigen. Het Kongres protesteerde tegen de bнr
gerlijke en politie-ophitsing tegen de leiders van het revolнtio
nai r-e proletariaat en zond Lenin een begroeting. 

Het Vle Kongres nam nieuwe statuten van de parЦi aan. 
Iп (1е partijstatuten werd er ор gewezen, aat alle organisaties 
vю1 de part.ij volgens de beginselen ·van het demokratische 

centf'alisme moeten worden opgeЬouwd. 

Dit Ьete·kende: 

1. - dat alle leidende organen van de partij, van boven tot
beпeden verkiesbaar zijn -

2. - dat de partij-oгganen periodiek voor hun pai·tijorgani
saties rekening en verantwoording moeten afleggen; -

3. ,..... dat er een strenge partijdiscipline is, waarЬij de min
filerheid zich aan de meerderheid moet ondei·werpen; -

4. - dat de besluiten van de hogere organen voor de
1agere en voor alle leden van de partij onvoorwaardelijk Ьin
dend zijn. 

In de partijstatuten werd gezegd, da.t men als lid van de 
partij wordt aangenomen door de plaatselijke organisaties, ор 
aanbeveling van twee leden van de partij en па bekrachtiging 
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door de я.lgemene vergadering van de leden der part.ijcн·�:шi
satie. 

Het Vle Kongгes nam de ,,interregionalisten" met huн 1ei
der Т rotski i11 de partij ор. Dat was een eine groep, die 

- sinds 1913 in Petrograd bestond en uit Trot.skistische mensje
wiki en een aantal vroegere bolsjewiki, die uit de partij waren
getreden, . bestond. De "interregionalisten" wa.i·en tjjdeш, rte
oorlog een centristische organisatie. Zij streden tegen de 1юl
sjewiki, maar zij waren het ook in ve]e opzicllten niet met ,Je
mensjewilri eens, zij namen dus een tussenstandpunt, een cen
tristische, weifelende positie in. Tjjdens het Yie ParЦj-Kongres
verklaarden de "interregionalisten", dat zij het in alle opzich
ten met de bolsjewiki eens waren en verzochten, in de partij
te worden opgenomen. Het Kongres voldeed aan hun verzoek
en rekende er ор, dat zij mettertijd echte Ьolsjewiki zouden
kunnen worden. Sommigen van de "interregionalisten", b.v.

Wolodarski, Oeritski en anderen zijn later werkeljjk Ьolsjewiki
geworden. Wat Trotski en sommige van zijn intieme vrienden
Ьetreft., :;,,:t traden, zoals later is geЬleken, niet in de partij
om ten gunste van de partij te werken, maar om haar aan
het wanke1en te brengen en van Ьinnen uiteen te scheuren.

Alle Ьesluiten van het VIe Kongres waren gericht ор de
voorЬereiding van het proletariaat en de armste boeren tot
de gewapende opstand. Het Vle Kongres richtte de partjj '-'Р
de gewapende opstand, ор de socialistische revolutie.

Het door het Kongres uitgevaardigde manifest van de partij 
riep de arЬeiders, de soldaten en de beoren ор. krachten te 
verzamelen voo1· de beslissende gevechten tegen de bourgeoisie. 
Het eindig-de met de woo:rden : 

"Вereidt u voor tot nieuwe gevechten, stiijdvaardige 
kameraden ! Verzamelt uw krachten, sluit u in strijd
vaardige kolonnes aaneen, volbardend, moedig en rustig, 
zonder ор provokatie in te gaan ! Onder het vaande] van 
de partij, proletariёrs en soldaten ! Oшler ons vaandel, 
onderdrukte dorpen !" 
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5. - De samenzu1e:-ing van generaal Kornilow 
tegen de revolutie. - De verpletterirzg van ае

sгmenzwering. - De overgang van de Sowjets in 
Petrograd еп Moskou naar de z(ide van de bol
�jewiki.

Toen de Ъourgeoisie de gehele macht in handen had geno
men begon . zich voor te bereiden ор de verplettering 
v� de macht,loos geworden Sowjets en l1et vormen van een 
openljjke kontra-revolutionaire dilrtatuur. De millfonair Rja
boesjinskl verklaarde brutaal-weg, dat hij de uitweg ult de 
toestand hierin zag, dat ,,de knokige hand van de honger, de 
volksellende, de kwasi�vrienden van. het volk, de demokratlвche 
Sowjets en Komiteeв Ьij de keel zou vatten". Aan het front 
woedden de krtfgвraden te velde en de doodstraf voor de sol
daten. Ор 3 Augustus 1917 eiste de oppert.>e,тel11ebber1 gene� 
i·aal Kornilow, de invoering van de doodstraf ook in het 
achterland. 

Ор 12 Augпstus werd in Moskou in het G1·ote Theater de 
Staatвkonferentie geopend, die door de Voorlopige Regering 
was b\joongeroepen om de krachten van de bourgeoisie en de 
landheren te moblliseren. Ор deze konferentie waren in hoofd
zaak vertegenwoordigerв van de landheren, de bourgeoisie, de 
hogere bevelvoering, het officierskorps en de kozakken aan
wezig. De Sowjets waren ор de konferentie door mensjewiki 
en soclaa]�revolutionail·en vertege11woor·digd. 

0р de dag \Т8..:.'1 de opening van de Staatsko11fe1·entie orga
niseerden de 'iюlsje,viki in Moskou ·als protest een algeп:cne 
staking, die de meerde1·beid van de arbeiders omvatte. Tege
]ijkerЩd ha(Jdeп er ook i11 een aa11tal anclet-e st,eden stakingen 
pl3.ats. 

\)е sociaaJ-1·evolutio11air :Кer·enski d1:eigde in щjn 1·edevoering 
ор de konferentie pralend, dat hij alle pogingen van de re
vulutionai1·e beweging, daaronder ook de pogingen van de 
boer-en om eigenm�cl1tig de grond van rle landheren in Ьezit 
te nerncн, met "Ыоеd en ijzer" zou onderdr1.1kken. 

De kontra-revolutionaire generaal Kcrni101-v eiste openЦjk 
de "afscl1affing van de Komitees en So�vjets". 

N aar de Stafka, zoa1s toen de staf van den opperbevelheЬ
Ьer v:erd genoemd, naar generaal Ko1·1lilow strekten de ban-. 
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kieгs, koopliedcn en fahrik:шten hun handen нit, en be1oofden 
g·e]d en 011der·st�u11iпg. 

Tot gene1·aal Kornilo"W· kwamen ook de ve1·tegenwoordigers 
van de ,,Geallieel'den", d.w.z. van Engeland en FrankrUk en 
eisten dat er met het optreden tegen de revo1utie niet zou 
worden gedraald. 

De zaaj{ 1iep ор een samenzwering van generaal Kornilow 
tegen de revolutie uit. 

De samenz,veriпg van Kornilow .werd openl�k voorbereid. 
Ош d-e aa.ndacht "ап de samenzweri11g af ie leiden, verspreid
de11 de sameпzweerders het gerucl1t, dat de bolsjewiki voor dQ 
dag van 27 Augustus, waarop sinds het legi.t1 van de revolut:-:: 
zes maanden verlopen waren, in Petгograd een opstand vooг
Ъer·eidden. De Voorlopige Regering, met Kerenski aan 't hoofd, 
wierp zicl1 ор de bolsjewiki, versterkte de terreur tegen de 
proleta1·ische parЦ,j. TegeЦjkertijd bracht generaal Kornilow 
troepen bljeen, om hen tegen Pet1·ogr·ad te laten oprukken, tie 
So\\ jetв te likwideren en een regering· var.. de militalre dik• 
tatuur te vormen. 

Ko1·nilow ha.d zic11 over zijn ko11tr2.-revolutionair optreden 
van tP- voren шеt Kerenski ver·staan. Maar ор l1et ogenЫik 
c1at Koп1ilow zun aktic begon, veranderiie Kerenskl plotseling 
van houding en scl1eidde hij zich an zijn bondgenoot af. Ke-
1·enski vreesde, d&t de volksmassa'1:1, nadat zij zich tegen de

Kor11ilowiade verheven en haar verpletterd ·zouden hebben, tege

lijkertijd tevens de bur-gerl�ke regering van Kerenski zouden 
wegvegen, indieн deze zicl1 thans nirt van de Kornilowiade 
af�rkte. 

Ор 25 Aнgustus liet Kornilow het Зе kavalleriekorps, о -
der bevel van generaal Krymo,v, пааr Petrograd oprukke� en 
verklaarde, dat h� van plan was "het vaderland te redden". 
In antwoord ор de opstand van Korni1o'\v riep het Centraal
Komitee van de bolsje·Nistiscl1e partij de ar'Ьeiders en вoldate11 
ор, om aan de ko11tra-revolutie aktief g·ewapend tegenstand te 
Ьieden. De arbeiders begonnen zich snel te bewapenen en zich 
voor te bereiden om tegenstand te Ьieden. De Roodgardistische 
af delingen werden in deze dagen enige malen zo sterk. De vak
verenigingen mobiliseerden hun leden. De revolutionaire troe
penaf4elingen in Petrograd werden eveneens voor de strijd ge
reed gemaakt. Er werden om Petrograd loopgraven gegraven 
en prikkeldraadversperrin�en aangelegd, de spoorwegrails wer-
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den opgebroken. Enige duizenden gewapende matrozen kwamen 
1.1it Кroonstad Уоог de YE'rdediging van Petrograd аа.11. Er wer
den naar de "wilde diYisie", die naar Petrograd oprukte, afge
vaardigden gestuurd, die aan de so]daten, \Velke uit Kauka
sische bergbewone1·s brstoпdeп, de betekenis van Kornilows 
optreden uiteen zetten, waarop de "wilde divisie" weiget·de 
nааг Petгogгad ор te rukkeп. Er werdeп ook naar de andere 
troepenafdelingen van Kornilov.1 agitators gezonden. Overal 
waar geva.ar. dreigde, werden revolutionaire komitees en sta
ven voor de strijd tegen de Kornilowiade gevormd. 

De dodelijk 
1

verscl1rokken sociaal-revolutionair-mensjewisti
sche leiders, Kerenski inbegrepen, zochten in die dagen be
scheпning Ьij de bolsjewiki, want zij hadden zich overtuigd, 
dat de bolsje\.viki de enige reёle kracht in de hoof dstad wa
ren, die in staat was Kornilow te verslaan. 

:М:ааr hoewel de bolsjev.riki de massa's voor de verplett.-ering 
van de Kornilowiade шobiliseerden, staakt.en zij toch de strijd 
tegen de regering van Ke1'€nski niet. De bolsjewiki ontmas
ke.rden ten overstaan van de massa's de regering van Kerens
ki, van de mensjewiki en de sociaal-Г€volutionairen, die dоог 
hun gebele politiek de kontra-revolutionaire samenzwering van 
Koгпilow objektief in йе hand hadden gewerkt. 

Als resultaat van al deze maatregelen werd de Kornilowiade 
verpletterd. G€neraal Krymow schoot zich dood. Komilow en 
zijn medewerkers, Denikin en I"oekomski, werden gearresteerd 
(Kerenski steide hen oveгig-ens spoedig weer in vrijheid). 

De verp]ettering van de KornПowiade had met een slag 
(k krac11.tsvC>гhoudiпg t.ussen de 1·evolutie en de kontra-revo
lutie Ыооt gelegd en in l1et licl1t gesteld. Zij had aangetoond, 
dя.t het gehele kontra-revolutioпaire kam·p, van de generaals 
f'П <'le kяdetten-partij, tot de zich in gevaнgenschap Ьij de 
1,, ►11 гgeoisie hevindeпde шcпsjewiki en �юciaal-revolutionairen, 
tot dr nt:df'rgang wns gedoemd. Het was duidelijk geworden, 
dal de po]iti<:k om de onclragelijke oorlog te rekken en de 
d( >OI' 11€'t slepende h ··)uden van de oorlng veroorzaakte ekono
mJscJ1e ontredderiщ'; l1un inv]oed onde1· de volksmassa's defi
nitief :1adden ondermijnd. 

DP ,1erp1ettering ,;an de Kornilowiade had verder aange
tnoпcl, <iat d;:, bol,:;jt�\vistischc partij tot de beslissende kracht 
vnп <if' rPvolнtie ..-,as gegroeid, tot een kracht, die in staat 
w::1н .--,m а 11е kнipeiij,.,n vап rle kontra-revolutie de kop in te 
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drukken. nze pa.1·ttl \Yas nog niet de regerende part'\1, mar;..,.. 
zU handeJde in de d.agen van de Kornilo·Niade als een echte 
еgеrелпе nшcht. want haar aanwijzinge11 w�ren door de ar

beiders еп s()Jdatc.n z:_nder weifelen ten uit.voor gebracht. 
Ten slot�t: hи.с1 f.e. rerplettering van de .Кorni�owiade aange

toond, at de Sowjets1 die schijnbaar waren gestorven, in wer• 
kelijkheid een zeer grote kracht van revol11t :�.;i;:.:ir verzet in 
zic verbo:rgen. Er vicl niet aar1 te tv1ijfe-J€'1a, <,t het juist de 
So jets en hun revolutiunaire komiteea i 1- :i, die aan de 
troepen va Korni1ow de weg hadd�n verspe1 J ел huu kracht-эn 
hadden gebroken. 

De strtjd tege:a. de KornПowiade had de Sowjets van ArЬei 0 

ders- en Soldatenaf gevaardigden, d:e wegk"iindэn, tot nieuw 
1even gewekt, had hen uit de gevangenвc ар c1er kompromis• 
politiek ЬeYrijd, hen ор de brede we van е revolutionaire 
.. !.r\id gevoe1·d en hen aa.n de zijde · van de bolsjewistische pa.r
Цj ·ebracht. 

De invloed van de bolsje\\"'iki i11 de Sowjets groeide, als 
nooit te voren. 

De invioed van de bolsjewiki begon ook ор het platteland 
snf'l toe te nemen. 

De opstand van Kornilow had aan de brede massa's van 
de Ъoeren getoond, dat de landheren en de generaa1s, nadat 
zjj de bolsjewiki en de Sowjetз zouden hebЪen verpletterd, 
zicl1 daarna ор de boeren zouden hebben ge\.\·orpen. Daarom 
Ъe�on 1�en de b:ede massa's van de arme boeren zich steeds 
nauwer om de bolsjewiki aaneen te sluiten. Wat de middel• 
boeren betгeft, wier weif elingen de ontwikkeling van de re
volutie in de periode van April tot Augustus 1917 hadden ge
remd, deze begonnen zich na de verplettering van de Kor• 
nilowiade duidelijk naar de boJsjewistische parЦj te keren en 
sloten zich bij de massa van de arme boeren aan. De brede 
massa's van de boeren begonnen te begrijpen, dat alleen de 
parЦj der bolsjewiki hen van de oorlog kon bevr�den, dat 
alleen de parЦ:j der bolsjewiki ir1 staat was de landheren te 
verpletteren, dat alleen zjj bereid was om de grond aan de 
Ьoeren te geven. De maanden September en Oktober 1917 
tl){)nde:n een ontzaglijke vcгmeerdering van het aanta1 inbe
slagnemingen van de grond der landheren door de boeren. 
Overal begon het eigenmachtig bewerken van de grond der 
landheren. Ove1·redingen noch strafexpedities konden de boeren 
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acr 1anger weerhouden om �ch tot de revo1utie te verhetfen. 
De revo1utie nain een eteeds sneller tempo aan. 
De &wjetв leefden ор en kregen nieuwe leden, de bolsj�wi

�ering va.n de Sowjet� nam een aanvang. De fabrieken, de Ье· 
drё�..-an en de troepenaf delingen kozen n.ieuwe a.f gevaardigden
•.n �onden in plaats vвn de mensjewiki en de 2юcia.al-revo•
]utionairen, •16rtegenwoordigerв van de bolвjewistiscl1e partU 
naцr de Sc\vjets. Ор de dag volgende ор de overwinning ор 
de Kornilowia8e, ор 31 Augustue, вpreekt de Petrogradвe
Sowjet iich voor de politiek van de bol:!!jewiki uit. Het · oude, 
rnensjewistiscl1-sociaal-revolutionaire presidium van de Petro-
gradee Sowjet, met Tsjcheidze aan het hoofd, treedt af en 
maakt plaats voor de bolsjewiki, Ор [ SeptemЬer gaat de 
Moskousf; Sowjet van Arbeidersaf gevaa.rdigden naar de kant 
van de bolзjewild over, Het sociaal�revolutiona.ir-mensjewiet!· 
1ch� preзidjum van de Moзkouse Sowjet treedt eveneen• at 
en maakt de weg vrij voor de bolsjewikl. 

Dat betekende, dat de voornaamste voorwaarden, noodzake
ljjk voor Gen suksesvo1le opstand, reeds ge�pt waren. 

De leuze: ,,Alle macht aan de Sowjets'' ! 1tond opnleuw ор 
de agenda.. 

Maar het wав al niet meer de oude leuze van de overg�ng 
van de macht aan de mensjewi5tisch•sociaal-revolutionaire 
Sowjets. Neen, dit was de lcuze van de opstand van de Sow
jets tegen de Voorlopige Regering, tnet het doel de gehele
macht in het land aan de door. de bolsjewiki geleide Sowjeta 
te geven. 

De parЦjen viщ het kompromis Ьegonnen uiteen te valien. 
Onder de druk van de revolutionair-gezinde boeren ontвtond 

bU de sociaal-revolцtionaire11 een linkervleugel, de "linkse" 
1ociaat.revolцt nairen, die hun ontevredenheid over de poli
tlek van hct kompr·()mis met de bourgeoisie tot uitdrukkinJ 
begcшnen te b1·engen. · 

Bij de mensjewlki ontetond ор haar beurt een groep van
"linkвen", de zogenaamde "lnternц.tionaliвten", die naar de 
boJsjewiki begonnen over te hellen. 

Wat de anarchisten betreft, die wat hun invloed aa.ngaat, 
toch al een nietig groepje wart;n, deze v1elen tban1 definitief 
Jn kleine groepjes uiteen, waarvan asommige zich met de be
roepsmiзdя.digers en provoka.teurg onjer het uitschot van de 
maatschrippij verbonden, andere "ideologische" onteigenaa1"8 
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werden, dle de boeren en de kleine Iuiden uit de stad ultplun• 
derden en de arbeidersklubs hun gebouwen en hun · 1paarpen• 
ningen afnamen terwtjl weer andere grospjes openlUk naar 
het kamp van de kontra-revolutionairen overgingen en per
s0011lijk een goed leven zochten als dienstknec-hten der bour•

geoiвie. Zij allen waren tegen iede1·e macht, ook en in het Ыj
zonder tegen de revolutionaire m.acht van de arЬeiden t,n 
boeren, daar zij ervan overtuigd waren, dat de revolut!onafre 
macht hun. niet zou toeвtaan het volk ult � plundeun en 
volksbezit te roven. 

Na de verplettering van de KornUowiade deden de meneje• 
wiki en de sociaal-revolutionairen nog een pogfng от de еЦ,• 
�fшde revolutionaire golf te verzwakken. Met dit doel riepen 
zti ар 12 Septembeг 1917 de Alrussische demokratische kon
f erentie Ьijeen, bestaande uit vertegenwoordigers van de so
cialistische partijen, van de Sowjets van het kompromis, de 
va.kverenigingen, de Zemetwo's, de l1andels• en industriektin
g·en en de troepenafdelingen. De konferentie vormde een 
V orparle_ment (een V orlopige Raad van de repuЫiek). De 
komprorois•politici meenden, d�t щj met Ьehulp van het Voor
parlement de revolutie tot staan konden brengen en het land 
ve.n de weg van de Sowjet�rev-olutie naar de weg van de bur
gerHjk-konstitutionele ontwikkeling, van het burgerHjke par
lementarisme, konden doen overgaan. Maar dat wu een hopeloze 
poging van bankroete politici om het rad van de revo� ... tie te
rug te draaien. Deze poging moest sch:pbreuk Цiden en leed 
dэ.n ook werkelijk schipbreuk. De arbeiders Ьespotten de pa.r
lementaire spraakoefeningen van de kompro1nis-mannen. 

Het Centraal-Komitee van de bolsjewistische partij besloot 
het Voorparlement te boycot�n. De bolsjewtsti!che fraktie 
van het Voorparlement, waarin mвnsen аlв Karмnjew en Teo
dorowitsj iaten, wilde weliswaar het Voorpa.rlement niet ver• 
laten, Maar het �ntraal•Komitee van de раrЦ1 dwong he� 
1.lit het Voorparlement te treden. 

De deelneming aan het Voorparlement werd hardnekkfJ ver-
dedigd door Kamenjew en Zinowjew, die daannede de parttj 
va.n de voorbereiding van de op1tand poogden af te leiiden. 
Кат. Stalin tra.d in de bolajewistiвche fra.ktie van de Alrusli• 
sche demokratische konferentie met kracht tegeu de deelne-
min-g aan het Voorparlement ор. H\j noemde het Vool't)arlement 
een "misge'Ьoorte van d� Kornilowiade". 
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Lenin en Stalln beзchouwden zelfs een kortзtondige dee1-
neming aan het V oorparleme11t als een ernstige f опt, daar 
di,: ':'� de massa's de Ьedriegelijke hoop kon ve1wekken, alsof 
het, Voorparlement werkeJijk iets voor de werkers zou kunnen 
doen. 

Tegelijkerцjd be1·eidden de Ьolsjewiki volhardend de b\jeen
гoeping van het Пе Sowjet-kongres voor, waarop щj de meer
derheid meenden te zullen krijgen. Ondanks alle uitvluchten 
va.n de mensjewiki en de sociaal-revolutionairen, die fn het 
Centгale Uitvoe.rende Komitee zaten, werd onder de drnk 
van de bolsjewistische Sowjets de b�eenroeping van het Пе 
A1russlsche Sowjet-Kongres voor de tweede helft van 
Oktober 1917 vastgesteld. 

6. - De Oktober-opstand in Petrograd м d� 
arrestatie van de Voorlopige Regering. Het 
tweede Sowjet-Kongres еп de vorming van de 
Sowjet-regering. De dekreten van het Пе Sowjet
kongres over de vrede еп over de grond. De 
overwinning van de socialistische revolutie. De 
oorzaken van de overwinning der socialistische 
revolutie. 

Dc bolsjewiki begonnen zich krachtig ор de opstand voor 
te bereiden. Lenin wees er ор, dat nu de bolsjewiki ln de 
Sшv_je_ s v::in de Arbeiders- en Soldatenafgevaardigden 1n de 
beiq_e hoof dsteden, Moskou en Petrograd, de meerderheid 
hadden gekregen, zij de staatsmacht in handen konden en 
moesten nemen. Bij het opmaken van de resultaten van de 
af gelegde weg legde Lenin er de nadruk ор, dat "de meerder
heid van het volk voor ons is''. 1n zijn artikelen en in щln 
Ъrieven aan het C-entraal-Komitee en aan de Ьolsjewistische 
organisaties gaf Lenin het konkrete plan van de opstand aan: 
h()e men de troepenaf delingen, de vloot en de Rood-garclisten 
moest gebruiken, welke beslissende punten in Petrograd er 
moesten woгden bezet om het su.kses van de opstand te ver
zeker�n enz. 
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Op 7 OktoЬer· kwam Lenin illegaal uit Finland in Petrogradaan. 
Ор 10 Oktober 1917 hl\d de hfstori!che bljeenkom!t van het 
Centraal-Kon,Jtee van d-e parцj plaats, waar(1p Ьes1oten werd om 
in de eerstvolgende dagen de gewapende opsta11c: te Ьeginnen. De 
historische resolutie van het Centraal-Komitc}e van de paz·tu, 
die door Lenln was geschreven, luidde:

неt Centraal-Komitee ste1t vast, dat zowel de mter 
n�tionale toestand van de Russisch rf'vo1utie I dE' op
stand van de Duitse vloot als een extre€m verschjjnsel 
van de in geheel Europa aangroeie:rнJP, !IOCiэ.listische 
wereldгevolutie, vervolgens het gevaar V I. een vгede 
tussen de imperiaHsten, met het doel, d revo!ut1e 1n 
R.us1and te verstikken) a.1soo" de mШtaire toestand !het 
onЬetwistbare Ьesluit v n de Russische bourgeoisie en 
van Keгenski & Со. om Petrng1'ad aan de Duitschers 
over t� geven) Ьen,.,ve11s het feit dat de proletarische 
partij de meerrlerhC'id in de Sowjets heeft verk1·egen - da 
dit a11es in verband шеt de boerenopэtand en mei hPt 
feJt, dat het ve1·troшven van het volk ор nze partij ts 
ove1·gegaan i de verkiezingen in Moskou) en tenslotte •iG 
k1aarЫijke1ijkl? voorhe.reiding van een t,veede Korni� 
lowiade, ( het ver�/jdi:>ren \1an troepen uit Petrograd. hзt 
overbrengen van Ko�akken naar Petrogrнd, de omsing� 
1ing van ·мinslt door Kozakken enz.), - dat dit alles ,1е 
gewapen1ie opf:tf-\nd ор de dagorde plaatst.

Vastste11end deri1alv�. dat de gewapende opst:шd on
vermijdelijk en voПedi� rijp is, roept het Cent.rмl
Komitee а.Пе pa1·tijorganisaties QP, zich hierdoor te laten 
leiden en а11е praktiscl:.e •raagstukken ( het �owjet
Kongres van het Noorde1ijke Gebled. het wegzende1, van 
troepen uit Petrugrad, het optreden van de Moskouers 
en de Minskcrs enz.) van dit gP.zichtspunt uit te beslis• 
sen.'' ( Lenin. Verz. We.rken, Deel VI, Ыz. 320). 

Tegf'n dit hi�torische Ьes!uit traden twee 1eden van bt.•t 
Centraal-Komitee, Ka1r1enje,�1 en Zinowjew ор, z.\j stemdrn

tegen de reso)utie. Zjj droomde11, evena.ls de mensjewiki. ov.-r 
· een burger!ijke par1emP.ntaire rep11Ыiek en Ьelasterden ·ie
a.rbeitierэk1as� dоог te beweren. dat zij niet Ь\1 mach,e
wав om de socialistische revolutie te voltrekken, dat Ф no�
niet вterk genoeg was om de macht te grijpeD.
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Hoewel Тrotskt ор deze �rgadering niet rechtst.ree ks tegen 
de resolutie stemde, stelde hij toch een zodanig amendement 
ор de resolutie voor, dat haar te niet moest doen en de op
вtand moest doen mislukken. Hij ste1<1e voo1·, om de op.:taшl 
niet te beginnen voor de opening van het Пе Sowjet-Kongreз, 
hetgeen Ьetekende, de zaak vап de opstand vertragen, de datum 
van de opstand van te vo1·en Ьekend maken, de Voorlopige 
Regering daarvoor waaгschuwen. 

Het Centraal-Komitee van de bolsjewistische partti zo11d 
gevolmachtigdeh naar het Donets-bekken, naar de Oeral, 
HE:>!zingfors; Kroonstad, naar het Zuid-Westelijke front enz., 
om daar de opstand te organiseren. De kam. Worosjilov,, M')lo
tow, Dzjetzjinski, Ordzjonikidze, Kirow, Kaganowitsj, Koeiby
ejew, Froenze, Jaroslawski en anderen ontvingen speciale ()p
drachten van de parЦj om de opstand ор verschillende p:aatscn 
te leiden. Kam. Zjdanow werkte iu de Oeral, in Sjadrinsk, ond,зr 
de mШtairen. Aan het Westelijk front, in Wit-Rusland, bereit·Иe 
Jezjow de soldatenmassa tot de opstand voor. De gevolmach
tigden van het Centraal-Komitee maakten de leiders van Je 
plaatse}Uke bolsjewistische organisaties Ьekend met het plan 
van de opstand en moblliseerden hen om gereed te z\jn tot· 
hulp aan de opstand in Petrograd. 

Ор aanw\jzing van het �ntraal-Komitee van de partij werd 
er �en Revolutionair MШtair Komitee bu de Petrogradse 
S·чvjet gevormd, dat de legale staf van de opstand werd. 

Intussen verzamelde ook de kontra·-revolutie haastig haar 
kгachten. Het officierskor·ps werd in de kontra-revolutionaire 
"Bond van officieren" georganiseerd. Overal vonnden de 
kontra-revolutionairen staven voor de f()rmatie van stoot
bataljons. Aan het einde van Oktober Ьeschikte de kontra• 
1·e\1olutie over 43 stoot-·bataljons. Er werden speciale batal� 
joпs Ьestaande uit ridders vн.n het Georgekruis georgani
Hf>eI'd. 

Ue regering van K�reпski stelde de kwestie aan de orde om 
de 1·egering van Petrograd naar Moskou te doen verhuizen. 
Нieruit Ыееk, dat zjj de overga ve van Petrograd aan de 
Dнitsers voorbereidde, teneinde de opstand in Petrograd te 
voorkomen. Het protest vю1 de Petrogradse arЬeiders en 
soldaten dwong de Voorlopige Regering om in Petrograd te 
Ъlijven. 

Ор 16 Octoher had er een · uitgebreide .zitting van het 
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Centraal-Komftee van de partlj plaatв. Ор deze zitttng werd 
een Partijcentrum met karn. ;_,�alin aan het hoofd �ekozen от 
de opstand te le1den. Dit Partijcentru.m was de leidende ker·n 
van het Revolutionair MШtaire Komitee blj de Petrogгadse 
Sowjet en leidde praktiseh de gehele opstand. 

In de zitting van het Centraal-Komitee traden de kapitulan
ten Zinowjew en Kamenjew opnieuw tegen de opstand ор. 
Nadat щj afgewezen waren, gingen ztf er toe over om openlijk 
tn de pers tegen de opstand, tegen de pa.rЦf, ор te treden. Ор 
18 Oktober werd er in de mensjewistiзche krant ,,Nowaja 
Zjizn" ( ,,Het Nieuwe Leven'') een verklanng vari Kamenjew 
en Zinowjew gepuhliceerd, waarin 41 mededeling deden over 
de voorЬereiding van de opstand door de ЬolsjewHd eu 
вchreven, dat z\f de opstand voor een avontuur blelden. 
Кaщenjew en Zinowjew onthulden dus voor de vijanden het 
'beв1uit van het Centraal-Koпritee over de opstand, over het 
organiвeren van de opstand ln de aПernaaste tijd. Dat was 
verraad. Lenin schгeef in verband hiermede: ,,Kamenjew en 
Zinowjew hebben a.an R<Jdzjanko en Kerensld het Ьeslwt van 
het Centraal-Komitee van hun parЦj over de gewapende op
stand uitgeleverd". Lenin вtelde in het Centraal-Komitee de 
kwestie om Zinowjew· en Kamenjew uit de рагц1 te royeren. 

De door de verraders gewaarschuwde \ija.nden van de 
revolutie Ьeg6nnen onmiddeЩjk maatregelen te nemen om je 
opstand te voorkomen en de leldende staf van de revolutie, 
de parЦj der bo]sjcwikl, te verpletteren. De Vooг)opige 
Regering ble1d een geheime zitting, waarin een besluit werd 
genomen over de maat.rege1en voor de strijd tegen de Ьo1sje
wtki. Ор 19 Oktober ontbood de Voorlopige P...egering u·der• 
ha.ast troepen van het front naar Petrngrad. Da bereden 
patrouШes tn de straten werden ·:ersterkt. De kontra-revolutie 
вlaagde er in om in Moskou oijzo11der sterke krachten ь\jeen 
te brengen. De Voorlopige Regering had. een p1an uitgewerkt: 
ор de dag v66r de opening ,ran het Пе Sowjet-KongN>s een 
aanvaJ te doen ор het Smolny, waar het Centraal-Komit.ee der 
bolsjewiki verbHjf hield, dit te bezetten en het leitiende 
centrum van de bolsjewiki te verpletteren. Нiervoor werden 
nad.r Petгograd troepen gehaald, ор wier trouw de regenng 
rekPi1de. 

Evenwel, de dagen en uren van het Ьestaan van de Voor
lopige Regering waren reeds geteld. Er was а1 geen enkele 
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kracht m.eer, in staat om de zegetocbt van de вociatistiscbe 
revolutie tegen te houden. 

Ор 21 OktoЬer werden er naar aJle revolutionaire troepen
afdeiingen bolsjewistische kJ:>mmissarissen van het Revolutio- · 
nair М.Шtаiг Komitee gezonden. Ор аПе dagen, die aan de 
opstand vooraf gingen, werd er energiek aan de voorbereiding 
van de strijd gewerkt, onder de troepen, ор de fab.1. jeken en 
in de bewi,jven. Ook oorlogsschepen - de kruisers "Aurora" 
en "Zarja SwoЪodi" (,,Morgenrood van de Vti1heid") kregen
Ьepaalde opdra.chten. 
" Ор de zitting van de Petrogradse Sowjet ·praalde Тrots]d en 
verklapte blj aan den vjjand de termijn van de opstand, de 
dag die de bolsjewiki voor het Ьegin van de opstand hadden. 
IЬestemd. Om de regering van Kerenski geen gelegenheid te 
geven, de gewapende opstand te doen mislukken, Ьesloot 
het Centraal-Komitee, de opstand vroeger dan de vastgestelde 
termijn en een dag voor de opening van het Пе Sowjet
Kongres te Ьeginnen е1� te voltrekken. 

Kerenski begon zjjn aktie de 24е OktoЬer (6 NovemЬer) -
in de vroege morgen met het uitvaardigen van een bevel 
tot verbod van het Centraal-Orgaan van de ра.rЦ1 der 
bolsjewiki de "Rabotsjii Poetj" (,,De ArЬeiderзweg") en 
door het zenden van pant.cюrauto's naar het geЬouw van de 
redaktie van de "Rabotsjii Poetj" en naar de drukkel'\1 van
de Ъolsjewiki. Maar om 10 uur 's morgens verjoegen ор sanW\i
zing van kam. Stalin Roodgardisten en ·revolutionaire soldaten 
de pantserauto's en stelden een ve:rsterkte Ьewaking ор blj de 
drukkerij en het redaktiegebouw van de "RaЬot!jii Poetj". 
Om 11 uur 's mo1·gens verscheen de "Rabotsjii Poetj" met de 
оргоер om d€ V oorlopige Regering omver te werpen. Tege
Iijkertijd werden ор aanwijzing van het Partijcentrum, voor 
de opstand met spoed afdelingen revolutionaire soldaten en 
Roodgardisten blj het Smolny samengetrokken. 

De opstand was Ъegonnen. 
Ор, 4 Oktober kwam Lenin 's nachts naar het Smolny en 

nam hij de leiding van de opstand rechtst.reeks in handen. 
De gehele nacht kwamen �r revolutionaire troepenafdeling�n 
en afdelingen van de Rode Garde naar het Smolny. De 
Ъolsjewiki st.uurden hen naar het (,-entrum \·an de hoofdstad, 
teneinde het Winterpaleis, waar de V oorlopige Regering zich 
had verschanst, te omsingeien. 
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Ор 25 Ol-iober (7 NovemЪer) bezetten de Rode Gardt �11 de 
revolutionaire troepen de statlonв, de post, de telegraaf, de 
ministeries en de staatsbank. 

llet Voorpariement werd ontЬonden. 
Het Smolny, waar zich de Petrogradse So,vjet en bet 

Centraal-Komitee van de Ьolsjewiki Ьevonden, werd het mili
ta!re· hoofdkwartier v,an de revolutie, va.n wшu·u.it de militaire 
Ьeve1en werden gegeven. 

De Petrogradse arbejders toonden in die dagen, dat zij 
onder de leiding van de bolsjewisti.�che partij een goede 
school hadden doorlopen. De revolutionaire troepenaf delinge11, 
die door het werk van de Ьolsjewiki tot de opstand waren 
voorЬereid, voerden punktueel de militaire bevelen uit en 
vochten z\j aan щ1 met de Rode Garde. De marine Ыееf bti 
het leger niet ten achter. Кroonstad wаз een vesting van de 
Ьolsjewistische раrЦ1, waar men de macht van de V oorlopige 
Regering reeds sinds lange tijd r.Jet meer erkende. De kruiser 
"Aurora" kondigde ор 25 Oktober door de donder van щjn ор 
het Wlnterpaleis gerichte kanonnen het begin van een nieuw 
Цjdperk aan, van het цjdperk van de Grote Socialistische 
Revolutie. 

Ор 25 OktoЬer ( 7 November) werd de oproep van de 
Ьolвjewiki ,,Aan de Ьurgers van Rusland" gepu'Ьliceerd. In 
deze о ,roep stond te lezen d&t de burger}jjke Voorlopige 
Regering ten val was geЬraeh.t Ptt de staatsmacht in handen 
van de Sowjets was overgegaan. 

De Voor1opige Regering hie1d zich in bet Winterpaleis 
achuU onder de bescherming van de jonkers en de stoot
Ьataljons. In de nacht van 25 ор 26 Oktober namen de 
revolutionaire arЬeiders, solds.ten en matrozen stormenderhand, 
het Winterpalefs in en arresteerden zij de Voorlopige Regering. 

De gewapende opstand had in Petrograd overwonnen. 
Het Пе A1russlsche Sowjet-Kongres werd ор 25 OktoЬer 

(7 NovemЬer) 1917, om 10 ш1r 45 minuten 's avonds in het 
Smolny geopend, toen de zegevie ende opstand in Petrograd 
reeds 1n vo11e ·gang was en de macht in de hoofdstad zich in 
felte reeds in handen · van de Р trogradse Sowjet Ьevond. 

� Ьolsjewiki kregen ор het Kongres de overweldigende 
meerderheid. De mensjewiki, de "Вoeшlisten" en de rechtse 
aoclaal:.revolutionairen die zagen, dat voor hen het liedje uit 
wu, verlleten het Кongres en verklaarden, dat zij weigerden 
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aan het werk daarvan deel te nemen. In hun ор het Sowjet
Kongres voorgelezen verklaring noemden zij de Oktober-

, , 'rr m:utie een "militaire samenzwering". Het Kongres brand-: 

merktt:: de mensjewiki en de s_ociaal-revolutionairen als ver
rade1·s en merkte ор, dat het lшn vertrek niet alleen niet Ьe
treurde, maar dit integendeel toejuichte, daar het Kongres, 
dank zij het vertrek van de verraders een werkelUk revolutionair 
Kongres van arbeiders- en soldatenaf gevaardigden was 
geworden. 

' 

In naam van het Kongres werd de overgang van de gehele 
macht in handen van de Sowjets afgekondigd. 

"Steunend ор de wil van de overweldigende meerderheid van 
de arbeiders, de soldaten en de boe,ren, steunend ор de zege
vierende opstand van de arЬeiders en het garnizoen, die zich in 
Petrograd heeft voltrokken, neemt het Kongres de macht in 
hande11", werd er in de оргоер van het Пе Sowjet-Kongres 
gt::zegd. 

Ор 26 Oktober (8 November) 1917 in de nacht nam het Пе 
Sowjet-kongres het dekreet betreflende de vrede aan. Het 
Kongres stelde aan de oorlogvoerende landen voor om onmidd�l
Цjk, minstens voor de Цjd van drie maanden een wapenstilstand 
te sluiten, teneiпde vredesonderhandelingen te voeren. Het Kon
gres richtte zich tot de regeringen en tot de volken van alle 
oor!ogvoerende landen en tegeHjkerЦjd tot "de klasseЬewuste
arbeiders van de drie moost vooraanstaande volkeren der mens
heid en van de grootste aan de huidige · oorlog deelnemende 
t;..:aten Enge]and, Frankrjjk en Duitsland." Het riep deze arbei
ders ор, hulp te verlenen, om ,,de zaak van de vrede met sukses

tot het einde door te �tten en daardoor tevens de zaak van lie 
bevr�ding van d� we1·kende en uitgebuite massa's van de bevol
king van iedere slavernjj en iedere uitbuiting". 

1n de7.elfde nacht nam het Пе Sowjet-Kongres het 
dekreet betretf ende de grond aan, volgens hetwelk "de land
heren-eigendom van de grond onmiddeЩjk zonder enige
schadelnosstelling, wordt afgeschaft". Ор qe grondslag van 
deze agrarische wet werd een algemene Ьoeren-instruktie aan
genomen, samengesteld ор grond van 242 plaatseЦjke boeren
instrukties. Volgens deze instruktie werd het partic11liere 
eigendomsrecht ор de grond voor goed af geschaft en ver
vangen door het eigendom van het gehele volk, door het staatl• 
eigendom van de grond. De щndheren•, domein• en klooater-
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gтonden werden overgedragen th het koste1or.e vrnchtgeЬrn!k 
van alle werkers. 

Vo1gens dit dekreet ontvingen de boeren van de Socialisti• 
sche OktoЪer-revolutie in totaal meer dan 150 millioen desja• 
tienen 1) nieuwe grond, die zich vroeger in handen Yan de land
heren, d.e bourgeoisie, de tsarenf amilie, de kloosters en de 
kerken bevonden had. 

De Ьoeren werden bevrijd van de jaarЦjkse betaling van de 
pachtsom van ongeveer 500 millioen goud.roeЬel aan de land• 
heer. 2) 

Alle bodemschatten (petroleum, steenkool, ertsen en.z.) de 
bossen en de \.v�t€ren ginge11 in eigendom van het volk over. 

Tens1otte werd ор het Пе Alrussische Sowjet-Kongreз de 
eerste Sowjet-regering· gevormd, - de Raad van Volkskom
missarisRen. De Raad van Volkskommissarissen werd ieheel 
uit bolsjewiki Ramengesteld. Lenin werd tot voorzitter van de 
Eerste Raad van Volkskommissarissen gekozen. 

Zo eiлdjgde het historiscl1e Пе Sowjet-Kongres. 
De Kongresafgevaardigden keerden naar huis terug om · de 

tijding van de ()Verwinning van de Sowjets in Petrograd over 
te brengen en de verbreiding van de Sowjet-macht over het 
gehele Ja.nd te verz€ keren. 

De macht ging niet terstond in alle plaatsen aan de Sowjeta 
over. Terwijl in Petrograd de Sowjet-macht reeds Ьestnnd, 
werd er gedurende enige dagen hardnekkig en verЫtterd tn 
de straten van Moskou gestreden. Teneinde de overgang van 
de macht aan de Moskouse Sowjet te verhinderen, waren de 
kontra•revolutirшaire partijen van de mensjewiki e:u de 
sociaal-revolutionairen tezamen met de witgardisten en de 
jonkers een gewapende strJjd tegen de arЬeiders en soldaten 
begonnen.· Eerst enige dagen later werden de rebe11en ver• 
slagen en � Moskou de Sowjet-macht ingesteld. 

In Petrograd zelf en in enige distrikten van de stad werden 
in de eerste dagen na de overwinning van de revolutie door 
de kontra-revolutionairen pogingen gedaan om de Sowjet
macht omver te werpen. Ор 10 November 1917 bracht 
�erenski, die tijdens de opstand uit Petrograd naar het 
geЫed van het Noordelijke front was gevlucht, enige afdelingen 

1) 1 Desjatiene = 1.092 Н.А. - Vert.
t) 1 goudroebel = f 1.25 (goud). - Vsrt.
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Kozakken ор de been en 1iet hen onder aanvoering van 
g�11eraa1 Krasnow naar Pet1·ograd oprukken. Ор 11 NovemЬer 
1917 bracht de ko tra-revolutionaire organisatie "h�t 
Komitee tot ·redding van het vaderland en de revolutie", aari 
het hoofd waarvan sociaal-revolutionairen stonden, in 
Pet1·ograd de jonkers tot op�tand. De opstandelingen werden 
echter zonder veel moeite verslagen. .De opstand van de 
jorJkers was in de loop van een dag, tegen de avond •1)in 

] 1 November, door de matrozen en de Roodgardisten geJikwi
deerd en ор 13 N ovemЬer werd generaal Krasnow ь\j de 
heuvels van Poelkowsk verslagen. Evenals tijdens de OktnЬer
opstand, leidde Le_nin ook nu persoonHjk het neerslaan van de 
tegen de Sowjets gerichte opstand. Zjjn onbuigzame vast
Ьeradenheid en щjn rustige zekerheid van de overwinning 
behielden de massa's en sloten hen aaneen. De \7\iand was 
vt:t·slagen. Kтasnow werd gevangen genomen en gaf zijn "er�
v.1nnr·d", dat l1ti de strijd tegen de Sowjet-macht Z()U staken. 
Ор grond van dit "erewoord" werd blj in vruheid gestebl, 
nшar zoals later Ыееk, brak Кrasnow dit generaals-erewoord. 
Wat Kerenski Ьetreft, deze was er in geslaagd, als vrouw v�r
kleed, ,,in onbekende richting" te verdwijnen. 

fn Mohilnw, in het boofdkwartier van den opperЬevelhebbcr 
vан de lege1·s, poogde generaal Doechonin eveneens een ор�

stл.nd te organiseren. Toen de Sowjet-regering aan Doechonin 
vnnrsrhreef om onmiddellijk� onderhandelingen met de Duitse 
hc>\1E'l\·oeri11g over een wapenstilstand· te beginnen, weigerrte 
hi_j cHt ЬeveJ van de regering ор te volgen. Doechonin werd 
cl:1�1 rnr ор bevel van de Sowjet-macht van zijn post ont.heven. 
1 J.-,, koпt.ra-revoJutionaire hoofdkwartier werd verpletter·fl, 
,,·:iarbti Doer.honin door de zich tegen hem kerende soldaten 
\·:·rn g-edocиl. , 

()ok de belreпde opportu11isten in de partij: Kamenjf: 1Т1, 

l !i•,'v\·jew, Rykow, Sjlapniko\\' en anderen, poogden een uit
\"::l 1 te�en de Sowjet-macht te doen. Zij begonnen de vorn1ing
t.e ei;;en van een "a1gemeen-sociali�ti�che regering", onder
<ir.f'lnerniпg \.'at1 de mensje,viki en de sociaaJ-revoJнt.ionai.1·e!1,
<lic• zo juist door dc Okt0Ьe1·-revolutie wa1·en ten vз.1 g�
}тн. М. Or 1fi Noven1ber 1917 nam het C,.,nt.r::ial-Komitee v�n 
de p:н·tU df:'r bolsje\\1iki ecn re�o1t1!ie nan. waarin een ()Ver
w,11-:omst met deze l{.Jnt1·a-re •nl 1·�i()nairP r:1rtijcn van de- ha!1d 
\ t'rd ge•л·e�·en en Kamenjew еп Zino-.·,je\\' tot oncterkrt:ipers 
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van de revolutie werden verklaard. Ор 17 Novemher ver
k1aarder1 Kameпjew, Zino\.vjew, Ryko\v en М:iljoetin, die hэt 
met d� pol itiek van d-e partij niet eens waren, dat zti llit h�t 
�ntraal-Komitee trade11. Ор deze]fde dag, 17 November, legde 
N ogin in zijn eigen naam en in naam van de leden van de 
Raad van Volkskommissarisseп Rykow, W. Miljoetin, T�)doro
witsj, А. ·Sjlapnikow, D. Rjazanow, Joerenjew en Lariп een 1 

verk!aring af, dat zij het met de politiek van het Ceлtп.al
Komitee \1an de partij niet e€ns waren en dat de boven
genoemdc pe1·sonen uit de Raad \1an Volkskoшшissarisf::.en 
traden. De dcse1·tie van dit troepje lafaards verwekte �ejuhel 
Ь� de vijanden van de OktoЬer-revolutie. De gehele boнr
geoisie еп haar l1andlar1gers koesterden leedverrnaak, 
schreeuwde.n ove1· de ine€nstorting van het bolsjewisme, voor
spelden de ondergang van de bolsj�wistische partij. Мааг l1et 
troepje deserteurs deed de partij g·een ogen Ыik weif el<'n. I-kt 
C'Rntraal-Komitee bra.ndmerkte hеп, met ver::tcl1ting als de�er·
tears \7an de revolutie er. ::tls lнtndl;;э,ngers van de bourg€'oisie 
en gi ng tot de orde van de dag ovet·. 

Wat betгeft de "Jinkse" aociaal-revolutionairen, deze wilden 
hun invloed onder de bnerenшassa's behouden, die sterk m(•t 
de bolsjewiki sympathiReerd•�n: zij besloten ge€n twiRt met 
de Ьolsjewiki te

1 
zoeken en voorlopig het eenheidsfront m,·t 

hen in stand te houden. Het Kongres van de Boeren-Sowjeti:;, 
dat in Novem Ьеr 1917 plaats had, erkende а11е veroveringen 
van d€' sncialistische Oktober-revolutie en de dekreten van de 
So\vjet-macht. Er werd rnet de "linkse" sociaal-revolut.ionai
ren een overeenkomяt gesloten en enige ,,linkse" :юciaal
re\10lutionairen werden in de Raad van Volkskommissari�н,�n· 
opgenomE>n ( Koleg-ajew, Spiridonnwa, Prosjan en SteinLer�). 
De7..e overeeнkomst Ыееf ect1t:.er slechts in stand tot aan het

ondertekenen vап de vrede van Brest en de vorming van 
koшitees van de dorpsarmoede, tocn er onder de boeren een 
diepgaande differeпtiatie plaats had en de ,,linkse" so1�iaal
revo1utionairen, die steeds mеег de belangen van de koe!akkcn 
tot uitdrukking brachten, een opstand tegen de bolsjewiki ор 
touw zetten en door de Sowjet-macllt werden verpletterd. 

Van Oktober 1917 tot Januari-Februnri 1918 had de soci:i
listiscbe гevolнt.ie zich оvег }1et gehele land kunnen uit• 
breinen. De uitbreiding van de Sowjet-macht over· het gr·onrt

gebled van het reнsachtig-e lann hя.d in zttlk een snel t.f•mpo 
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ptaats, dat T.iemn haar de "iegetocht" va.n de Sowjet-macht 
noemde. 

De Grote socialistische OktoЬer-revo!utie had de overwi�
ning behaaJd. 

Van de reeks oorzalten, die de1.e, Ьetrekkelijk gemakke1ijke 
overwinning van de socialistische revolutie in Rusland Ьepaal
den, moet men de volgende als hoofdoorzake11 Ьeschouwen. 

1. De Oktober-revolutie stond tegenover zu1k een betrekke
lijk zwakke, · slecht goorganiset.'!rde, politiek weinig ervaren 
vijand ats de 'R.ussische bourgeoisie. De ekonornisch nog niet 
eterk gewordcn en geheel van de regeri11gsbestellingen af
hankelijke Russische bourgeoisie had nбch de poiitieke 7.elf
standigheid, n6cb voldoende inltiatief, die nodig waren om 
een uitweg uit de toestand te vtnden. Zij bad niet de ervaring 
van politieke k<,mbinaties en van politiek bedrog ор grote 
schaal, die bijvoorbeeld de Franse bourgeoisie bezit, zij h.id 
niet de school doorlopen van bedriegeHjke kompromissen in 
grote omvang, zoals btlvoorbeeld de Engelse bourgeoisie. Ter
W\il щj gi3teren nog een overeenkomst met den tsaar bad 
gezocht, die door de Februari-revolutie was ten val gebracbl.t 
wist щj, toen zij blerna aan de macht was gekomen, niets 
beters te bedenken dan in alle hoof dzaken de potitlek van den 
gehaten tsaar voort te zetten. ZU wа.в, evenals de tsaar, voor 
"de 001·log tot аа11 de overwinning", ondanks het feit, dat 
de oorlog voor het land tJndrageЦjk was geworden en het 
volk, het leger tot. in de hoogste graad ·ьаd uitgeput. Z\1 was, 
evena]s de tsaar, voor het in hoofdzaak in stand houdeю van 
de Ia11dheren-€igc11dom van de grond, ondanks het feit, dat 
de boeren onder het gebrek аа11 grond en de verdrukking 
door de landheren bezweken. Wat betreft de politiek 
ten aanzien van de aгЬeidersk1asse, ging de Russlsche bour� 
geoisie i.п haar haat jegens de arbeide1·sk}asse nog verder dan 
de tsaar, want щj trachtte niet alleen de onderdrukki'lg van 
de kant van de bedrijfseigenaars en de fabrikanten te band
ha ven en te verst.erken, maar maakte die ook door het toe• 
passen van massa-uitsluitingen ondragelijk. 

Het is niet te verwonderen, dat het volk geen wezen1\1k 
onderscheid zag tussen de po1itiek van den tsaar en de politJek 
van de bourgeoisie en dat het щjn haat jegens den tsaar ор 
de Voorlopige Regering van de bourgeoisie overbracht. 

Zolang de parЦjen van het kompromia, de soc:iaal•revolu� 
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onairen en de mensjewiki cen Ьepaalde inv1oed onder het vo1k 
bezaten, kon de bourgeoisie jeze partjj�1:: als dekmanteJ ge
bruiken en haar macht handl1aven. Maar nadat de mensjewiki 
en de sociaal-revolutionairen zich a.ls ageпten van de impe
rialistische bouгge')isie hadden ontmaskerd en zich daardoor 
va.o hun invloed onder het volk hadden beroofd, Ьleken de

bourgeoisie en l1aar Voorlopige Regering in de lucht te 
hangen. 

• Aan het hoofd van de Oktober-revolutie stond een
revolutionaiгe klasse als de arЬeidersklasse van Rusland. een 
klasse, gestaald in de strjjd, die in een korte tjjd twee revolu
ties had doorgemaakt en die aan de vooravond van de derde 
revolutie de autoriteit van leider van het volk in de sttijd 
voor de vrede, de grond, de vr�heid, het socialisme, had 
veroverd. Ware er niet zulk een leider van de revolutie, die 
het vertrouwen van het volk verdiende, als de arbeidersklasse 
van Rusland geweest, dan zou ook het bondgenootschap van 
de arbeiders en de boeren 11.iet hebhen bestaan en zonder dit 
bondgenootschap zou de Oktober-revolutie niet hebben kunne.u 
overwinnen. 

З. De arbeidersklasвe van Rusland had zulk een Ьetrouw• 
baar bondgenoot in de revolutie als de arme boeren, die de 
overgrote meerderheid van de boerenbevolking uitmaakten. De 
ervaring van acht maanden revolutie. die gerust kan worden 
geЦjkgesteld aan de ervaring van enige tientallen jaren van 
"normale'' ontwikkeling, wаз voor de werkende massa's der 
boeren niet zol!der gevolg geЫeven. In die Цjd hadden zU de 
mogeHjkheid, in de praktjjk alle parЦjen in Rusland te toetsen 
en zicb er van te overtuigen, dat 11och de kadetten, noch de 
вociaal•revolutionairen en de mensjewiki ор ernstige wjjze met 
de landheren in konflikt zouden geraken en ter wille van de 
ooeren Ыоеd zouden vergieten; щj hadden gezien, dat er tn 
Rusland �lechts een parЦi oestond, die niet met de landheren 
was verЬonden en die bereid ,vas �е landheren te verpletteren 
om aan de boeren datgene te geven, wat z\j nodig hadden; -
dit was de partij der bols jewiki. Deze omstandigheid diende 
аlв reёle grondslag voor het bondgenootsehap van het 
proletariaat en de arme boeren. Het bestaan van het Ьond
genootвchap van de arbeid()rsklasse en de arme Ьoeren 
Ьepaalde ook de houding van de middelboeren, die lange t\jd 
Ь.dden 1eweifeld en zich kQrt voor с:1е · OktoЬer-opatand, 
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eerst werkelijk naar de kant van de revolutie keerden en zich 
Ьij de arme boeren aansloten. 

Het behoeft niet te worden bew·ezen, dat de OktoЬer-revol\ltie 
zonder dit bondgenootschap niet zou hebЬen kunnen over
winnen. 

. Er stond aan het hoofd van de aгbeidersklasse een in 
de politieke strijd beproefde partij: de partij der bolsjewiki. 
Alleen een partij als die van de bolsjewiki was stoutmoedig 
genoeg, om het volk naar de Ьeslissende stormloop te leiden 
en ver-ziend genoeg om alle mogelijk klippen ор de vaart naar 
hct doel te omzeilen, - alleen zulk een partij was in staat om 
z6 kundi g, zo verschillende revolutionaire bewegingen als de 
algemeen-demokгatische Ьeweging voor de vrede, de demo
kгatische Ьoerenbeweging voor de inЪezitneming van de grond 
der landheren, de nationale bevrijdingsЬeweging van de onder
drukte volken voor nationale rechtsgelijkheid en de social.isti
sche Ьeweging van het proletariaat voor het ten val l;>rengen 
van de bourgeoisie en voor het instellen van de diktatuur 
van het proletariaat, in een algemene, revolutionaire stroom 
te verenigen. 

Het is niet te betwijfelen, dat de vereniging van deze ver
scblHende revolution-aire stromen in een algemene, machtige 
revolutionaire stroom het lot van het ka.pitalisme in Rusland 
heeft beslist. 

5. De OktoЬer-revolutie begon ор een moment, toen de
imperia1istische oorlog nog in volle gang was, toen de voor
naamste bttrgeгlijke staten in twee V\iandelJjke kampen waren 
gespШst, toen zij, in beslag gen-omen door de oorlog tegen 
elkander en elkander verzwakkend, niet de moge}tjkheld had• 
den om zich e1·nstig met de "Russische kwestle" te Ьemoeieu 
en aktief tegen de Oktober-revo]utie ор te treden. 

Het is niet te betwijf elen, dat deze omstandigheid de over
winning van de s�ialistische Oktdher-revolutle aanmerkeЦjk 
heeft vergemakkelijkt. 

1. - De strijd van de bolsjewistische partij voor 
de verankering van de Sowjet-macht. De vrede 
van Brest. Het Vlle Partijkongres. 

Om de Sowjet-macht te verankeren waa het в�-, Ь. 
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�,ude, burgeriijke 5taatsapparaat и vernfetigen, te brek ,n 1=>.n 
ш plaats daarvan ее:1 r..ieuw apparaat van de Sov,jet-staat re 
·voпner,. Het was ve er nodig de overbЦjfselen· van rle
s ande1N:н·d� е11: het eg;i0m van de nationa]e onderdi0ukking
te vernietigeн; de voorrechten van de kerk ai te зchaffen, de
kontra-revolution�ire pers en de kontra--revolutionaire organi
вaties va11 'aller!e1 s!ag, legale en Шegale, е Hkwideren en de
1щrgerl\jke Konstituante te ontblnden. Het ,vas tenslotte
nodig om na de nationa.lisatie van de grond, оо�� de gel1e!e
grootindustne te nation�Ji..,eren en daю-nap ш.t ,:е oorlogs,,
t()esta.nd t:e geraken, een einde te ma.ken aan ,е oorlog, die
aan de verankering van de Sowjet-macht het meest in de
�·eg stond.

Al deze maatregelen werden in de 1оор va.n enige maandt!'J.
van einde 1917 tot midden 1918: ten uitvoer gebracht.

De doo1· de sociaaI-rev-oJutionai en en с�е m�ns�iewiki georga
niseerde sa otage'·;ran d<:: amЬt."naren v � t�� 011de ministeri·:s
werd gebroken en gelikv,rideerd. De шinisteries werden opge
heven е11 in hun plaats v1er·den er Sowjet-Ьestuursapparat�n
en di;зЬetreffende Volkskonшйss�тiaten gevormd. Er werd
voor hct Ьeheer van de industrie van het land een Hoge Raad
van de Yolkshuisl1ouding gevorm11. De Alrussischг buiten
gewone komnlissie (W. Tsj. К.) voor de sttijd tegen de
lcontra-revolutie en tegen de sabote.ge met F. Dzjerzjin::1ki
aan het hoof d, werd georganiseerd. Er werd een dekreet uit.
gevaardigd over riet vormen van een Rood Leger en een Rvd�
Vioot. De Konstituante, waarvoor de verkiezingen in hoof d
zaak nog vббr de Oktober-revolutie hэ.dden plaats gehad Pn
die de dekreten van. het Пе Sow jet-Kongres over de vred•�,
over de gr-ond en over de overgang va11 de macht aan de
Sowjets geweigerd had te bekrachtigen, werd on·tbonden.

Met het doel om de ovcrblijfselen van het feodalisme, van
het standenweren en de ongeЦjkheid ор alle geЬieden van het
m'ae.tз�happelijke leven volledig te likwide1-en, werden er
dekгeten uitgevaardigd over de opheffing va·n de standen, over
de vernietiging van de beperkfngen ор nationaal en religieuз
geЫed, over de scheiding van kerk en staat en van school en
kerk, oYer de rechtsgeЦjkheid van de vrouwen, over dc recht..�
geJjjkhe1d van de nationaliteiten van Rusland.

In een specia.al besluit van de Sowjet-regering, Ьekend &1R
de "Dektaratie van de Rechten van de Volken van RUllland",
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�rd va.stgeste1d, dat de vтije ontwikketfng van de vo1ken van 
Ruвland en hun volledige rechtsgeltikheid wet zijn. 

Om de ekonomische macht van de bourgeoisie te onderr 
nцfnen en ·de nieuwe Sowjet-voJkshuishouding te organlseren, 
fn de eerste plaats om een nieuwe Sowjet-industrie te organi• 
мren, werden de banken, de spoorwegen, de buitenlandi.;e 
handel, de handelsvloot en de gehele groot-industne 1n &1 
haar takken: de steenkooiindustriг, de metaalindustrie, d, 
petroleшnindustrie, de chemische industrie, de machinebouw, de 
textielind_usttie, de suikerindustrie enz. genationaliseerd. 

Teneinde ons land van de financiёle onafhankel\jkheid van en 
de uitbuittng door de buitenlandse kapitalisten te bevr1jden, 
werden de buitenlandse leningen va.n. Rusland, die de tea.ar 
en de V oorlopige Regering hadden gesloten, geannu]eerd. De 
volken van ons land wensten de schulden niet te Ьetaien, die 
voor de voortzetting van ре roof oorlog waren aangegaa.n r.n 
die .ощ1 land in вchuldslavernij b\j het buitenlandзe kapitaз.1 
hadden gebracht. 

Al deze en dergelijke maat1·egelen ondermijnden radikaaI de 
krachten van de bourgeoisie, de landheren, het reaktionaire 
ambtenarenkorps, de kontra-revolutionaire parЦf en en verstevig
den de Sowjet-macht in het land in aanzienHjke mate. 

Maar men kon de toestand van de Sowjet-macht niet ten 
volle veгzekerд achten, zolang RusJand zich in staat van 
oorlog щеt buitsland en Oosteшjjk bevond. Teneinde de 
Sowjet-macht definitief . te verankeren, moest er een einde 
aan de oorlog worden gemaakt. Daarom bracht de pa.rЦj V'a:i 
de мrste dagen van de overwinning der Oktoberrevolutie a.f, 
de strjjd voor de vrede tot ontplooiing. 

De Sowjet-rege�ing stelde aan 
1
,al1e oorlogvoerende volken 

en aan hun regeringen voor. onmiddellijk onderhandelingen 
over een rechtvaardige demokratische vrede te Ьeginnen". De 
,,Geallieerden" - Enge1and en Frankrtit - weigerden echter 
het voorstel van de Sowjet-regering te aanvaarden. ME't het 
oog ор de weigering van Frankrjjk en Engeland tot het aar.i• 
gaan van vredeso1;()erhн.ndelingen, be8loot de gowjet-regerina, 
de wil van de Sowjets \.'ervullend, vтedesonderhandelingen met 
Duitsland en Oostenrijk te beginnen.

De vredesonderhand�lingen begonnen ор З DecemЬer (D 
Вrest-Litowsk" Ор 5 Decemьer werd de overeenkomst � 
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de wapenstilstand, inzake het t\jdelUk staken van de mШtaire 
operat.ies ondertekend. 

De onderhandelingen Jiadden plaats in een situatie- van ont• 
redderiпg de1· volkshui�houding, van algehele oorlogsmoeheid, 
waarin опzе troepenaf delingen het front verlieten, in een 
sittiatie- dat l1et front uiteenviel. Het bleek tijdens de onder
handelingen, dat de D!litse imperialisten er naar streefden, 
geweldige stukken grondgebled van het vroegP..re tsari.stis<:he 
tijk in bezit te nemen en dat zU Polen, de Оеlп·аiм en de 
Oostzee-Janden tot van Duitsland afhankeHjke staten wПden 
maken. 

De oorlog onder deze omstandigheden voort te zetten, 
betekende het Ьestaan van de zo juist geboren Sowjet-repu• 
Ыiek ор het spel te zetten. De arbeidersklasse en de Ьoeren 
zagen zich voor de noodzakelijkheid geplaatst, ор de zware 

. vredes�oorwaarden in te gaan, de terugtocht te aanvaarden 
voor het toenmaals gevaarЦjkst� roofdier - het Duitse 
imperialisme -· teneinde een adempauze te verщgen, de 
Sov,jet-macht te verst rken en een .ieuw leger, het Rode 
Leger te vormen, een leger, dat in staat zou щjn om het land 
tegen de aanval va.тi de vijanden te verdedigen. 

Alle ko11tra-revolutionairen, van de mensjewiki en de

S(,,iaal.:re I01utionairen tot en met de openlijkste witgardisten, 
voerden een woeд�nde agitatie tegen het ondertekenen \'an de 
vrede. Hun l�n was duideHjk: z\j wilden de vredesont1er
handelingen doen mislukken, een off ensief van de Duitserз 
provoceren en de nog niet sterk geworden Sowjet-macht aan 
deze aanval Ьlootste1len, de veroveringen van d� arbeide1·s �n 
de boeren in gevaar brengen. 

Hun bondgenoten ln deze duistere opwt Ыeken Trotski en 
z\jn handlanger Вoecharin te zijn, die tezamen met Radek en 
Pjatakow de aan de parЦj vtjar.dige groep, die onder l1et

masker van de door haar gekozen nааш van "li.nkse kommu

ni!ten" schuil ging, aanvoerden. Trotski en de groep van 
,,linkse kommunisten'' voerden in de part\j een verЪitterde 
stlifd tegen Lenin �n eisten de voortzetting van de oorlog. 
Deze lieden spee!den de :>uitse imperialisten en de kontra• 
revolutionairen in het blnnenland kennel\jk in de kaart, daar 
щj het daarheen trachtten te leiden, dat de jonge Sowjet• 
repuЫiek, die. nog geen leger bezat, aan de slagen van het 
Duitse imperialisme werd Ыootgesteld 
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Dat was een зoort van provбkatie-politiek, kunstig gema,g ... 
keerd door linkse f rasen. 

Ор 10 Februari 1918 werden de vredesonderhandelingen. •n 
Brest-Litowsk afgebroken. Ondanks het f eit, dat Lenin en 
Stalin, in naam van het C€ntraal-Komitee van de раrЦ1, JP 
het ondertekenen van de vr�de stonden, overtrad Trotski. die 
voorzitter van de Sow jet-de]egatie in Brest wa�, ор verrader
lbke wijze de ondubЬelzшnige voorschriften van de bolsjewist.i
sche partij. Hij verklaarde, dat de Sowjet-repuЫiek ор grond 

· vал· de door buitsland gestelde voorwaarden de vrede weigerde
t� ondertekenen en tegelijkertijd deelde hti den Duitsers mede.
dat d� Sowjet-гepuЫiek geen oor1og zou voeren en dt> demobl
lisatiE> van l1et leger zou voortzetten.

Dat was monsterachtig. Meer k'1nden de Duitse imperialisten
van een verrader van de belangen van het Sowjet-land niet
verlaнgen.

Ue Duitse regering verbrak de Napenstilstand en ging t!'t
het offensief over. De overblijfselen van ons oude Jeger kon
den de druk van de D11itse troepen niet weerstaan en begon
nen uiteen te lopen. De Duitsers rukten sne] ор, bezetten e�n
ge'-"·e\dig grondgeьied еп bedreigdeп Petrograd. Het DuitRe
imp€rialisme had zich, t.oen het het Sowjet-]and Ьinnendrong,
ten doel gesteld de Sowjet-macht omver te werpen tШ ons
v:=tderiand tot zijn ko]onie te maken. Het oude uiteengevaПeд
tsя.rist ische leger was niet in staat om de gewapende knjgs•
benden van het Duitse imperialisme te weerstaan. OndeI de
sJ[-tgen van het Duitse le�er week het terug.

Maar de gewapende шterventie van de Duitse impc1·ia:iste11
Vf>f'Wt>ktt- een machtige r·evolutionajre geestdrift in het land.
Ор h(:'t door de partti Р,П de Sowjet-гegering uitge�ev�n
paron1 "het snciaJ1stische vaderland i� in gevaar". antW()<Jrdde
de arheicter·sklass,, met. het . nog k1·arhtiger fnrmeren van
afdelщgen vал het Rode Leger. De jonge afdelingen van het
nicuwe leger, hef legю· vап het r·evo]utionaire volk, weer
stonden heldhaftig de aanval van den tot de tanden gewapenden
Dнitsen rover. Ег werd bti Narwa en Ьij Pskow aan de Duitse
okkuµanten \'astberaden tegeпstand geboden. Hun opmars
naar Petrograd wer·d gegtuit. De da� va n de afwee1 van �е
troeptm van het Duitse impet·ialisюe - 23 Febrнari - werd
de geboortedag van het jonge Rode Leger.

Reeds ор 18 Februari 1918 had het CentraaJ-Komitee van 
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de parttj het Yoorstet van Lenin aanva.ard om een teTegтam. · 
aan de Duitse regering te zenden inzake het onmiddellijke 
sluiten va.n de vrede. Om zich nog gunstiger vredesvoorwaarden 
te verzek�1:-en, zetten de Duitsers bet offensief voort en ee1'8t 
ор 22 Februari verklaarde de Duitзe regering zich er toe 
bereid de vrede te ondertekenen, teщl de vredesvoorwaarden · 
щ1 veel twaarder waren dan de eerste vredeзvoorwaarden. 

Lenin, Sta1ir1 en Swerdlow moesten in het Cen :ra.s.1-Komitee · 
ор d€ meest vastberaden wijze tegen Trotski, Boecha.rin en de 
andere Т. otskisten strijden ◊m het besluit in1.ake de vrede · 
door te zetten, Lenin Vl.'e,es cr ор, dat Вoecharin �n Trotskl 
,,metterdaad de Duitse impeгiaiisten hielpet1 en de groeien
de ontwikkeling van de revolut1e in Duitsland belemmerden:' 
( Lenin. Kompiete Weгken, Deel XXII, Ыz. 307). 

Ор 23 Feb1·uari nan1 het Centraal-Komi het besluit от
de voonvaarden van de Duitse beYelvoeriнg te aanvaarden en 
het vredesv"н·drag te onde1·tekenen. Het verraad van Trotski 
en Boecha1·in kwam de Sowjet-repuЫiek duнr te staan. Let
land, Est]and, om van Polen niet te spreken. kwameI'I aan 
Duitsland, de Oekraine werd van de Sowjet-repuЫiek a:fge
sche-iden en tot een vazalstaat (afhankelijke staat) van · 
DuitsJnnd geшaakt. De Sowjet-repuЬliek "erpHchtte zich om 
aan de Duit.sers een oorlogsschatting te beta!en. 

Int.ussen zetten de "Jinkse kommunisten" de strtfd tegen 
Lenin voort en zakten щj steeds dieper in het moeras van het 
verra.ad. 

Het Moskoнse geЬied::,hureau van de paгtij, dat tijdeHjk i.a 
Jшnden van de ,,Hnkse komrnunisten" ( Boecharin, Qsjnskt, 
Jakowiewa, Stoeko,v, Mantsew) was geraakt. nam een ор 
sehcurin� gericble reso!нtie van wantroнwen jegen� het 
Cent raal-Komjtec аап en \'erklaю·de, dat het van mening wa::;, 
,,dat de s lн�ш·iлg iп de parЦj in de naastc toekomst nauweiijks

te vermijdeп \Vas·•. Zij gingen in deze resolutie zo ver, цаt zi.f het 
volgende SoY:jet-vUande!\jke Ьesluit aannamen: ,, Wjj bescho1.1-
wen het in het belang van de intcrnationale revo1utie -
schreYen de ,,Hnkse kommunisten'' in dit besluit, - аlв doel• 
matig om dr mogeltik111�id van het te Joor gaan van de Sowjet• 
mat\ht, ,н� t.1шпs z1.1ive�' formee1 is ge\vo.·o"'n. te aanvaarden". 

J...,e11i1т пoe.mdc dit ЬeR)uit нz.ond�r1· Ч! en mqпsterachti�'•. 
In me tijd was de werkeHjke 001·zaa.k vn.n deze partij

vjjandelijke ho 11ding va.11 Trotski en de .,llnkse kommunisteп" 
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voor de parЦi nog niet dulde1\jk. Maar zoals het proces tegen 
het Sowjet-v\jandelijk� ,,Ыоk van de rechtsen en de Trut-Бkiз• 
ten" dit onla11gs (begin 1938) heeft vastgesteld, maakten 
Boecharin en de door hem aangevoerde groep van ,,linkRe 
kommunisten", zoals geЬleken is, tezamen met Trotski en d� 
"linkвe" sociaз.1-re·ю1utionairen toen deel uit van een g�heirne 
samenzwering tegen de Sow Jet-regering. Вoecharin, Trotski 
en hun medeplichtigen aan de samenzwering stelden zich, zоа!в 
geЫeken is, ten doel het vredesverdrag va.n Brest te doen mia• 
lukken, W. 1. чenin, J. W. Stalin en J. М. Swerdlow te arres
ter�n, hen te vermoorden en een nieuwe regering te vormen, 
bestaande uit Boecharinisten, Trotskisten en "linkse" soclaal· 
revolutionairen. 

Terw\jl zjj een geheime kontra-revolutions.ire samenzwerin1 
organiвeerde, deed de groep van "linkse kommunisten" m�t 
de ondersteuning van rrotski, tegel\jkerЦjd een openl\jke aan
val ор de bolsjewistische partu, streef de ztj er naar ее&1 
scheuring in de parЦj te verwekken en in de gelederen van 
de parЦj ontbinding te brengen. Maar de parЦi �loot zicb 
ор dat moeЩjke ogenЫik om Lenin, Stalin en Swerdluw aan• 
een en ondersteunde het Centraal-Komitee, zowel ten aa.'1.zien 
van de vrede als van andere vraagstukken.

De groep van "linkse kommwiisten" zag zich getsoleerd �r 
vers·agen. 

Teneinde het vraagstuk van de vrede definitief te beslisaen, 
werd het VПе Partljkongres bljeengeroepen. 

Het VIIe Partijkongreз werd ор 6 Maart 1918 geopend. Het 
was het eerste Kongres, Ыje�ngeroepen nad�t onze partlj riз 
macht had gegrepen. Ор het Kongres waren 46 afgevaardlgden 
met beslissende stem en 58 af gevaardigden met raadgevende 
stem aanwezig. Er waren 145.000 partUieden vertegenwoordigd. 
In werke}tikheid had de parЦj in die tijd niet minder dnn 
270.000 leden. Dit verschil is blerdoor te verklaren, dat met 
het oog ор het buf tengewone karakter van het Kongres, een 
aanzieniijk deel van de organisaties er niet in was gestaaid 
afgevaardigden te zenden en dat het aan de organisaties, wier 
grondgebled tijdelijk door de '!)uitsers was bezet, niet mogel\i;t 
was afgevaardigden te zenden. 

In ?:ijn referaat over de vrede van B1·est zeide Lenin ор dit 
Kongr·es dat ., ... de zwar� krisi�, dk onze ра1·Щ thans d::юr
leeft tn verband met de linkse oppositie, die zich in de partti 
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"De vredesvoorwaarden zijn ondragelijk zwaar. Maar toch zal de 
geschiedenis het hare doen". Aan het werk voor de organisatie, 
оrganisatie en nogeens oгganisatie! Ondanks alle beproevingen, welke 
zij ook zijn, behoort de toekomst aan ons" (te zelfde plaatse, blz. 288). 

In de resolutje va11 het R'1ngres werd opgemerkt, d:э.t 001( 
in de toekomзt militai1·e a.kties va.n de imperiв.listische staten 
tegen de Sowjet-repu Ыiek onvermijdel\jk. zjjn en dat het Kon
greв het daarom als de voo1·na.amste taak van de part·� 

Ь

Ьeschouwt, de n1eest eneгgieke en va,steraden maatrege1en te 
nemen om de 7,elfdiscipline en de discipline van de a.rbeiderв 
en de booren te versterken, teneinde de шз.sза'в voor te 
Ъerelden tot de off erva.e.rclige v rdedigi..ng van h.et socialistische 
vaderland, tot de orga.nisatie vв.n het Rode Leger en ,1е 
m.Шta.ire scholing van de gehe]e bevolldng. 

Nadat het Kongre.CJ de juistl1eid van de Leninisti!che ltjn tвn 
aa.nzien van de vrede va.n Brest had bekrachtigd, veroordeel.i� 
het de positie van Tгotski en Boecharin en het brandmerlt1e 
de pogingen van de "linkse kommunisten", die de nederlaag 
hadden geleden, om ор het Kongre� zelf hun scheuringswer'k 
voort te zetten. 

Het sluiten ,�an de v1·ede van Brest schonk de pa.rtij cte 
mogel\jkheid, tijd te '\\tin11en voor de versterking van .ie 
Sowjet-macht en voor l1et iн or·de br·engen van de volkshuis• 
houding van het Jand. 

Het sJuiten van de vrede �chonk de mogelijkheid, gebruik 
и maken van de Ьotsingen tn het kamp van het tmnerialisme 
(v1aar de oorlog tussen Oostenrijk - Duitsch1and en de Entente 
werd voortgezet), de !trachten van den vtjand it1 ontblnding te 
brengen, de Sowjet-huisho11ding te organise1·e11 en het Rode 
Leger te scheppen. 
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bleeft gevormd eenvan de  zwaarste krisissen is die de 
Russische revolutie heeft doorgemaakt" (Lenin, Komplete 
Werken, Deel XXII, blz. 321)
Lenins resolutie over het vraagstuk van de vrede van Brest 
werd met 30 tegen 12 stemmen, bij 4 stemonthoudingen 
aangenomen.
Lenin schreef op de dag nadat de resolutie was aangenomen 
in het artikel "De rampzalige vrede":



Het s1uiten van de vrede schonk de mogelijkheid aan het 
pгoletariaat, de boeren aan zijn zijde te houden en krachten te 
verzн melen voor de verplэttering van de witgardistische 
generaa:s in de periode van de burgeroorlog. 

tn de periode van de OktoЬer-revolutie had Lenin d.an de 
bolsjewistische partti geleei·d, hoe men onverschrokken �n 
va!':tberaden moet aanvallen, als de noodzakelijke vooгwaarden 
daarvoor aanwezig �n. In de periode van de vrede van Brest 
leerde Lenin aan de partij, hoe men ordelijk moet terugtrekken 
or l1et ogenЫik, tdat de lrrachten van den tegenstander kenne}Uk 
onze krachten te boven gaan, teneinde zich met .de gro6tste 
e,,ergie voor een nieuwe aanval ор de vijanden: voor te 
bereiden. 

Ое gescbledenis toonde aan hoe juist de Hjn van · Lenin was. 
Ор het VIIe Partijkongres werd het besluit genomen om de 

naam van de partij te veranderen en tevens om W\izigingen 
in bet partijpro�ram aan te brengen. De parЦj noemde zich 
van nu af R�ssische Kommunistische .РаrЦ1 (bolsjewiki) ')f 
R.K.P. ( Ы. Lenin stelde voor de partij kommunistische parЧi 
te нoemen, daar deze naam nrecies met het doel overeenkomt, 
dat. de partij zich ste]t: de verwezenlijking van het kom
m нnisme. 

Н:r werd voor de samensteШng van een nieuw parцjprogratn 
есп bijzondere kommissie gekozen, waarvan Lenin, Stalin en 
anderen lid waren; als grondslag van het program werd 
het. door Lenin uitgewerkte o.,.twerp �angenomen. 

неt VПе Kongres heeft dus een groot blstorisch werk ver
r·; <•1. t: het vers!oeg de verho]en vijanden in de parцj, de 
,, l inkse kommunisten" fШ de Trotskisten, het slaagde er in 
1.1 r.h aan de impeгialistische O()r]og te onttrekken, het verkrмg сР 
vred�, de adempauze, het schonk de mogelijkheid aan de partij. 
Цid te winnen om het Rode Leger te organiseren еа verpHchtte de 
parЦj om socialistische orde te scheppen in de volkshuishouding. 
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8. - Lenins plan от аап de socialistische ор ... 
Ьоиw te beginnen. De komitees van de ._-f orps
armoede еп het beteugelen van de koelakken. Н et 
oproet иап de "linkse" sociaal-revolutionairen еп
de onderdrukking daarvan. Het Ve Sowjet-Kon
gres еп de aanneming van de Grondwet van de 
R.S.F.S.R. 

Toen de Sowjet-macht vrede had gesloten en een adempauz� 
. had gekregen, Ьegon zij de socialistische opbouw te voltrel�• 
ken. Lenin noemde de periode van November 1917 tot 
Februari' 1918 de periode van de "Rood.gardistische aan v�t 

ор het kapitaal''. In de loop van de eerste helft van 1918 . 
gelukte het aan de Sowjet-macht, de ekonomische macht van 
de Ьoцrgeoisie te breken, de kommando-posten in de volk-з
huishouding (de fabrieken, de Ьedrijven, de banken, de· spoo,• 
wegen, de buitenlandse handel, de handelsvloot enz.) in hac1r 
handen te koncentreren, het burgerHjke apparaat van <te 
staatsmacht te breken en de eerste pogingen van de kontrз.
revolutie om de Sowjet-macht ten val te Ьrengen zegevieren.:i 
te likw1deren. 

Maar dit a.lles was nog verre van voldoende. Teneinde voor
waartз te schziiden was het nodig om van de verwoesting van 
het oude naar de opbouw van het nieuwe over te gaan. f n 
het voorjaar van 1918 begon derhalve de overgang naar rie 
nieuwe etappe van de socialistisehe opbouw, de overgang va4 
"de onteigening van de onteigenaars" naar de georgani::ieerde 
verankering van de behaalde overwinningen, naar de орЬою-� 
van de Sowjet-volkshuishouding. L�nin was van meninI:;.. dat 
het noodzakeЦjk was, alles uit de adempauze te ha1en. Wilt 
er uit te halen viel, om aan de bouw van het fundament van 
de socialistische ekonomie te beginnen. De bolsjewiki moesteo 
leren, ор nieuwe щize de produktie te organiseren en te beheren. 
Lenin schreef, dat de parЦj der bolsjewiki Ruslan !1 overtuigd bad, 
dat zij Rusland voor het volk ор de rijken had veroverd; thans, 
zeide Lenin, moest de partij der bolsjewikt leren Rusland te 
besturen. 

чenin achtte het de voornaamste taak in deze etappe om zich 
rekгnзchap te geven van wat p.,r iu de volkshuishouding werd 
geproduceerd en de kontrole ор het verbruik van de a:ehele 
voortgebrachte produktle te voeren. In het land over-
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heerзten 1n de vo1kshuishouding d� kleinburgerlijke elementen. 
Dc millioenen kleine eig�naars in stad en land vormden �n 
voedingsbodem voor de groei van het kapitalisme. Dez.г,

k]eine eigenaa1·s erkenden gee11 arbeidsdiscipline en geen
s.Jgemene staatsdiscipline,, цj onderwierpen zich noch aan de
\'errekening, noch aan de kontrбle. Ор dit m�Щjke ogentlik
vormjen de kleinburgerlijke elementen van de apekulatie �n
de l1andel, alsmede d-e poginger1 van de kleine eigenaars аа
handelaars om 1zich aan de volksnood te verrijken, een blj
zonder groot gevы.ar.

De parЦj streed energiek tegen de ordeloosheid in �е 
produktie, tegen het ontbreken van arbeidsdiscipline 1n de 
iadustrie. De massa's maakten zich de nieuwe arbeidsgewoon
ten langzaam eigen. Met het oog hierop werd in deze perlode 
de strijd voor de arbeidsdiscipline de taak, die de grootsk 
aandacht vereiste. 

Lenin wees ор de noodzakelijkheid, om 1n de industrle de
" socialigtische wedijver tot ontplooiing te Ьrengen, het atuklooa

in te voeren, de "gelijkmakeцj" te Ьestrijden, om naast 
niethoden van opvoeding en overtuiglng eveneens methnden 
van dwaнg toe te passen tegen hen, die zoveel mogelijk van 
de staat wilden halen, die luierden en zich met spekulatie 
ophielden. Hjj was van mening, dat de nieuwe discipline, de 
arbeidsdiscipline, de discipline van kameraadschappelijke 
samenhorigheid, de Sowjet•disclpline, , door de mШioenen 
weгkers in het dagel\jkse, praktische werk moeвt worden ver
\YezenЦjkt. Щj wees er ор, dat "deze zaak een geheel historisch 
Щdper·k in beslag zэ.1 nemen." ( Lenin. Komplete Werken, 
DeeJ ХХIП, Ыz. 44). 

Al dez? vraagstultken van de socialistiscl1e opbouw, van 
het scheppen van nieuwe, ·socialistische produktieverhoudingeг.., 

werdtm door LerJn 111 zijn beroemd werk "De naa.ste taak ·vап 
de So\vjet•macht" toegelicht.. 

De "linkse kommunisten", die tezamen · met de l!Юclaal
revoJн tioпaj-ren en de mensjewiki optraden, streden ook met 
betrekkiпg tot deze vraagstukken tegen Lenin. , Boecharin, 
O�inski en a.ndereri traden ор tegen het invoeren van de dlзc1-
p1ine, tegen de eenhoof dige leiding van de ondernemingen, teg,::ш 
het gebruiken van de specialisten in de industrle, tegen het fn
voeren va.n de bedr'dfskalkulatie. Zij belasterden Lenln met de 
bewering, dat dez.e politiek de terugkeer tot de burgerlljke orde 
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Ьetekende. Tegelijkertijd propaganderden de "linkse 
kommunisten" de Trotskistische opvattingen dat de 
socialistische opbouw en de overwinning van het socialisme 
in Rusland niet mogelijk zijn.  

Athter de ,,Unkse" frazen verЬorg zich Ь\1 de ,.1inku ��om.
munisten'' de verdediging va.n den koolak, den 1uiaard, dcn 
apekulant, die tegen de discipllne waren Е� v;j ndig it.ondera 
te�nover de regeling van bet ekonomш�he 1�-ven dwr de staat, 
tegenover de verrekening en de kontro1e. 

Nadat de parЦj de vraagstukken van � ([_ge.�isatie va:n de 
nieuwe, de Sowjet-lndustrie tot op1ossing Ь.аd gehracht, ging щj 
tot de vrnagstukken van het p1atteland over. Ор het platteland 
woedde in die tfjd de stJi1d van de dorpsannoede tegen de 
koelakken. De koelakk12n hadden krachten verzameld ев namen de 
aan de landheren ontnomen grond in Ьezlt. De dorpsarmoc-de hfld 
hulp nodi . In hun strijd tegen de proletariзcЬ.e ataat weigerden de 
koelakken hun graan tegen de vastgertelde pr\'i:r�n aan de staat te 
ve:rkopen. ZU wilden de Sowjet-staat door Illiddei van de honger 
dwingen, om v-an de verwezenHjklng der вoclalis�he 
maatrege1en af. te zten. · De раrЦ1 atelde r.tch tot taak om de 
kontra"revolution'11re koelak:ken te verpletteren. Teneiude de 
dorpaarmoede te -?rgaruseren en met 1Ululel de 
•tr\1d tegen de koelakken, dle over overachotten van graan
Ьeschikten, te voeren, Vt<erd een ve1dt�t van d� arЬelders
naar het platteland georganlseerd.

,,.Кameraden, arЬeiders ! - schreef Lenln. - Denkt 
er aan dat d� t�tand van de revo!utie kritiek ia. f>enJrt 
er a.an dat al/een gij en niemand anders de revolutie 
kunt redden. Тiendui?.enden 11ltgezochte, vooraanstalilld-г, 
het socialisme toegewUde arbe!ders, die zich niet iateu 
om.iиpen en zich niet aan roo... overgeven, die Ьekwaam. 
zijn om een \jze.ren kracht te s�l1eppen tegen de koelak
ken, de �pek J.iз.nten, de lunds aars, de omkoopbare ele
nien.t�n, dc desorganisatoren -- z1ehfer, wat nood.zakelUk 
is". (Lenin. Komplete Werken, Deel ХХIП, Ыz. 25). 

,,De 1tI1jd voor het graan 11' de strijd voor bet socia.llsme'', 
zeide Lenln en onder dez.e leuze werd de veldtocht vo.n de a.r
Ьefders naar bet platteland georganiseerd. Er werd een 
reeka van dekreten uitg�vnardlgd,- dle een leven1mlddeJen
dlkt.at11ur wtelden en aan de organen van het Volkekoпшua--
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sa.riaat voor de levensmiddelenvoorzi€ning buitengewone- vol
шacl1ten verleeпden om graan tegen de vast.gestelde prijzen 
te kореп. 

Door het dekreet van 11 .Juni 1918 werden de Komitees иап 

de dorpsarmoede (Kombjedy) gevormd. Deze Komitees 
speelden een gгote rol in de str\jd tegen de koelakken, bij de 
herverdeling van de onteigende landerijen en de verdeling va11 
de Ьedrijfsinventaris, bti het inzamelen van de levensmiddelen
o·.:erschotten bij de koelakken en de levensmiddelenvoorziening 
van de arbeiderscentra en het Rode Leger. Er gingen 50 
millioen Н.А. koelakken-grond aan de arme- en de middel
boeren over. Bti de koelakken werd een aanzienl\jk deel van 
de prodнktiemiddelen ten gun.ste van de dorpsarmoede in 
besiag genomen. 

Het or-ganiseren van de Komitees van de dorpsarmoede was 
еен nieuwe etappe in de ontwik.keling van de socialistische 
revoiutie ор het platteland. De Komitees van de dorpsarmoede 
"'aren de steunpunten van de diktatuur van het proletariaat 
ор het platteland. Door middel va.n deze Komitees werde-n 
ook voor een groot deel de kaders van het Rode Leger uit 
de ь�>eren·Ьevolking geformeerd 

De veldtocht van de proletariёrs naar het platteland en het 
oгg·aniseren van de Komitees van de dorpsarmoede versterkten 
de Sowjet-macht ор het platteland en hadden een gewelwge 
pol1t.ieke betekenls voor het winnen · v,an · den middelЬoer voor 
de Sowjet-macht. 

Aan het einde van 1918, toe'n de Komitees van de 
dorpsar·moede hun taak hadden vervuld, hielden zti ор te 
bestaan en smolten zti met de dorps-Sowjets samen. 

Ор 4 Juli 1918 werd het Ve Sowjet-Kongres geopend. Ор 

het Kongres voerden de "linkse" sociaal-revolutionairen een 
verЬitterde strijd tegen Lenin ter verdediging van de koe]akken. 
Zij eisten dat de strijd tegen de koelakken zou worden 
ge�taakt en dat er verder geen levensmiddelenafdelingen van 
arbeiders naar het platteland zouden worden gezonden. Toen 
de ,,linkse" sociaal-revolutior1airen er zich van overtuigJ 
hadden. dat hun lijn ор de vastЬeraden tegenstand van de 
meerderheid van het Kongres stuitte, organiseerden щj een 
oproer in Moskou; щj bezetten de Drieheiligensteeg en openden 
van daaruit het artillerievuur ор het Кreml. Dit "links''-

~ 

8ociaal-revolutionaire avontuш· werd echter in de loop van 
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enige uren door de Ьolsjewiki onderdrukt. In een aantal 
plaatsen van het land poogden de lokale organisaties van de 
,,linkse" sociaal-revolutionairen eveneens in opstand te komen, 
maar overal werd dit avontuur snel de kop ingedrukt. 

Zoals thans door het proces van het Sowjet-vjjandeЦjke 
"Ыоk van· de rechtsen en 

" 
de Trotskisten" is vastgesteld, wав 

het oproer van de "linkse sociaal-revolutionairen met de voor
kennis en de instemming van Boecharin en Trotski georgani
seerd en vormde het een deel van het algemene plan van de 
kontra-revolutionaire samenzwering der Вoecharinisten, Trots
kisten en "linkse" sociaal-revolutionairen tegen de Sowjet
macht. 

In deze zelfde tijd drong de "llnkse" sociaal-revolutionair 
Bloemkin, Iater een agent van Tr·otski, het Duitse ge7Alltschap 
Ьinnen en vermoordde blj Mirbach, de Duitse gezant in 
Moskou, met het doel een 001·log met Duitsland te provoceren. 
Het gelukte evenwel aan de &wjet-regering om de oorlog te 
voorkomen en de provokatie van de kontra-revolutionairen te 
c.oen mislukken. 

Ор het .Ve Sowjet-Kongres werd de grondwet van de 
R.S.F.S.R., de, eerste Sowjet-grondwet, aangenomen. 

KORT SAМENGEVAТТE GEVOLGTREККINGEN. 

De partij der Ьolsjewiki vervult in de loop van &fht maan• 
den, van Februari tot Oktobt:r :i.917, een uiterst moeilijke 
taak: щi verovert de meerderheid in de arbeidersklasse, in de 
Sowjets, zij bгengt millioenen Ьoeren aan de kant vап Сi.Э 
socialistische revo]utie. Zij ontrukt deze massa's aan de in• 
vloed van de klein burgerlijke partijen ( de sociaal-revolutio
nairen, de mensjewiki, de anaгchisten), zjj ontmaskert stap 
voor stap de po1itiek van deze partijen, die tegen de belangen 
van de werkers was gericht. De partij der bolsjewiki brengt 
een ontzaglijk p,nJitiek werk aan het front en in het. achter
land tot ontplooiing en �ereidt de massa's tot de socialistische 
Oktober-revolutie vоог. 

Beslissehde momenten van deze periode in de geschiedenLJ 
van de partij zjjn: de aankomst van Lenin uit de emigratie, 
Lenins April-stellingen, de April-Konferentie van de partij .en 
het VIe Partijkongres. De arpeidersklasse put uit de besluiten 
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van de partU de kmc'ht tot en de zekerhetd van de· ovet"
winaing en vindt jaarin antw()ord ор de be1angrijkste vJ:"agen 
va.n de revo1utie. De ApriP{,шferent1e richt de part\j пр · de 
strijd voor de overgr.ng van de burger1Uk-demokratische revo
l11tie naar de socialistische revolutie. Het Vle Kongres geet·t 
de partij de gewapende opstand tegen de Ьourgeoisie en hu.r 
Voor1opige Regering а1в doel. 

De partjjen van het kompromts, de sociaa1-revo1utionairen 
en de mensj9wiki, de anarchisten en de overige niet-kommu
nistische partljen, voltooien bun ontwikkeling: z1j allen worden 
r eds voor de О t.ober-revolutie tot burgerlijke parЦjen, die 
vourstanders zijn van de ongereptl1ejd en het behoud van de 
kapitalistische orde De partU der bolsje?tikl is de enige, die 
de strijd van de massa's voor het ten val brengen van de 
bourgeoisie en het inвtellen van de macht der Sowjets leldt. 

TegeHJkertijd d0en de bolsj�wtkt de pogingen van de aan
hangers van de kapitulatie in de partij - Zinowjew, Кamen• 
jew, Rykow, Boecharin, Trotski, Pjatakow - te ntet., om de 
parЦj van de weg van de socialistische revolutle af te 
brengen. 

De arЬetdersklaвse, aangevoerd door de parЦj der Ьolsje
wiki. werpt in bondgenootschap met de arme boeren, met de 
steun van de soldaten en de mat.rozen, de macht van de 
bourgeoisle omver en stelt de l"lacbt van de Sowjeta. 1n, vestigt 
een nieuw staatstype. de socialistiscцe Sowjet-staat, -ч:haft 
de eigendom der landheren ор de grond af, geeft de grond 
aan de boeren in gebruik, na·tlonaltseert de gehele grond ln 
het land, onteigent de kapitalisten, verovert de vrede, het 
u1ttreden uit de oorlog, verkrijgt de noodzakeHjke adempauze 
en schept ор deze W\ize de voorwaarden voor het ontplooleii 
van de socialistische ophouw. 

De · socfalistische OktoЬer-revolutie versloeg het kapltallвme, 
ontna.m aan de Ьourgentsie · de produktlemiddelen en maakte 
de fabrieken, de Ьedr\jven, de spoorwegen, de Ьanken tot etpn• 
dom van het gehele volk, tot maatschappelijke eigendom. 

Щj вtelde de diktatuur vя.п het proletariaat 1n en gaf de 
Jeiding van een geweldige �taat aan de arЬefdersklasse en 
maakte haar dus tot heersende klasse. 

Daardoor opende de socialistische Oktober-revolutie
een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de mensheid het 
tijdperk van de proletarische revoluties. 
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