HOOFDSTUK VШ.

DE PARTIJ DER BOLSJEWIКI 1N DE PERIODE VAN DE
BUITENLANDSE МILIТAIRE INТERVENТIE EN
DE BURGEROORLOG.

(1918-1920)
1. - Het begin vвп de buitenlandsche militвire
interventie. De eerste periode van de burgeroorlog.

,,

Het sluiten van de vrede van Brest en het versterken van
de Sowjet•macht als resultaat van de reeks van revolutionalr•
ekonomische maatregelen, die zfj ha.d genomen, ор het ogen•
Ыik, toen de oorlog ln het Westen nog in 'volle gang was, dat alles had b\j de imperlallsten van het Westen, voaral Ь\1 de
unperialisten van de Entente, de grootste onrust Yerwekt.
De tmperlalisten van de Entente vreesden, dat het sluitcn
ve.n de vrede tussen Duitsland en Rusland de mШts.ire toe
stand van Duitsland zou kunnen verlichten en de toestand voor
de troepen van de Entente aan 11et front dienovereenkomstig
moellijker zou maken. Zjj vгeesden voorts, dat het tot stand
komen vatJ. de vrede tussen Rus}э.nd en Duitsland, het ver
langen naв.r de vrede in alle landen, aa,n alle fronten, sterker
zou kunnen maken en daardoor de zaak van de oorlog, de zaak
van de tmperialfsten ondermjjnen. Tenslotte vreesden щf, dat
het bestaai1 van de Sowjet-macht ор het grondgeЫed van een
geweldlg land en haar suksessen, die daar ор het ten val brengen
van de: macbt der bourgeoiste waren gevolgd, аlв een aanвtek&1
Ц:Jk voorbeeld zouden kunnen dienen voor de arbei�ers en de sol"
daten van het Westen, die tengevo1ge van het rekken va.n de
oorlog door diepgaande ontevredenheld waren aangegrгpen en

die - naar het voo1·beeld van de Russische arbeiders en soldaten
-· de bajonetten tegen lшn eigen meesters en onderdrukkers
zouden kunнen kere11. Met het oog hierop besloten de regerin
gen van de Entente een militaire interventie (inmenging) in
Rнsiand te beginne1&, met het doel de Sowjet-macht omver te
werpen en een burger}Uke macht in te stellen, die in het land
de burgerЦjke orde herstellen, het vredesverdrag met de Duit
sers annuleren en opnieuw een oorlogsfront tegen Duitslaпd en
Oostenrjjk tpt stand zou brengen�
De imperi.allsten van de Entente gingen des te begeriger ор
deze duistere zaak in, omdat щj er van overtuigd waren, dat
de Sowjet-macht niet hecht was en er niet aan tW\ifelden, dat
blj een zekere krachtsinзpanning van ·de kant van haar
vijanden, haar vaJ onvernujdeHjk was.
Nog grotere onrust verwekten de suksessen van de Sowjet
macht en haar verankering in de rijen van de ten val ge
brachte klassen, de landheren en kapitalisten, van de verslagen
parЦjen - de kadetten, de mensjewiki, de sociaal-revolutionai
ren. de anarchisten, allerlei soort van burgerlijke nationalisten.
en in de rijen van de witgardistische generaals, kozakkenofficieren enz.
Al deze vjjandige elementen hadden sinds de eerste dagen
van de overwinning der OktoЬer-revolutie van de daken
geschreeuwd, dat de Sowjet-macht geen voedingsbodem · fn
Rusland had, dat zij tot de ondergang was gedoemd, dat щj
met zekerheid over een of twee weken, over een' maand of
hoogstens over twee of drie maa.nden te gronde zou gaa.n.
Maar daar de Sowjet-macht, ondanks de Ьezweringen van haar
vijanden, bestaan Ыееf en zich Ыееf versterken, waren de
vijanden van de Sowjet-macht in Rusla:id gedwongen te
erkennen, dat de Sowjet-macht veel sterker was·dan щj vroeger
hadden gemeend en dat er voor het ten val brengen van de
Sowjet-macht een ernstige krachtsinspanning en _een verЬitter
de strijd van alle krachten van de kontra-revolutie nodig
waren._ Derhalve Ьeзloten zjj om ор grote. schaal. kontra
revolutionair werk .ter voorbereiding van opstanden te ver
richte�, om de krachten der· ko.:ltra-revolutie te verruen,
milita:tre kaders _.b\jeen te brengen en oproeren te organiseren,
1n de eerste plв.ats iD de kozakken- en de koelakkengeЫeden.
Er waren dus reeds 1n de eerste helft van het jaar_ 1918
twee ve�chiJlende krachten tot atand gekomen, die gereeci
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stonden om tot de omverwerping van de Sowjet-marht оvн te
15с1.а11: clt: buite11landse impeгialisteп van . de Entente ев cie
kontl'a-revolutie Ьinnen Ruslar1d.
G€еп enkele van deze krachten beschikte over voldoende
k1·acl1t om zelfstandig tot het omverwerpen van de Sowjet
macht over tc g·aan. De kontra-revolutie in Rusland beschikte
over zekere · militaire kaders en eveneens over een zekere hoe•
veelheid mensenmateriaal, in hoofdzaak bestaande · uit d�
bovenste lagen van de kozakken en uit de koelakken, hetgeen
noodzakel�k was om een opstand tegen de Sowjet�macht. · te
orga.iliseren. .Мааr zij hя.d geld noch. wapens. De buitenlandse
imperialisten hadden daarentegen geld en wapens, maar zij
waren niet in staat om een voldoende hoeveelheid militaire
krachten voor de interventie "te leveren", niet alleen omdat
deze krachten voor de oorlog tegen Duitsc:hland en Oostenrtik
nndig waren, maar ook omdat zij voor de st�d tegen rie
Sowjetmacht niet volkomen Ьetгouwbaar zouden kunnen
bЩken te zijn.
De voorwaarden voor de strtid tegen de Sowjet-macht eisten
de veгeniging van de beide Sowjet-v�andige krachten, de
buitenlandst en de Ьinnenlandse. En deze vereniging kwam in
de eerste helft van 1918 tot stand.
Zo kwam de buitenlandse щilitaire interventie tegen de
Sowjet-macht tot stand, ondersteund dc.-or de kontra-revolu�
tionaire opstanden van de \7\ianden der ��.")wjet-macht blnncn
Rusland.
Zo eindigde de adempauze е11 begon de bu:rgeroorlog in Rus•
land, d.w.z. de oorlog van de arЬeiders en de boeren, der
volken van Rusland tegen de buitenland.se en binnenlandse
vijanden van de Sowjet-macht.
De imperialisten van Engeland, Frank�k. Japan en
Amerika begonnen de militaire interventie zonder oorlogs
. veгklaring, ofschoon dc interventie een oorlog tegen RuslanJ
en · bovendien een oorlog van de ergste soort. was. [n het
geheim, als dieven, - slopen deze ,,gecivШseerde" rovers naar
Rusland en liet.en zij hun troepen ор. zijn grondgebled landen.
De Engelsen en Fran3en zetten tr�pen in Noord-Rusland
aan land, bezetten Archangel en Moermansk, ondersteun.tf.en
daa.r �n witgardistische rеЬеШе, \\ierpen de macht van de
Sowjets omver en vormden· de witgardistische "regering van
Noord-Rusland".
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De Japanners zetten fn Wladiwostok ti,oepen aan 1and,
bezetten het Kustgebled, joegen de Sow jets uiteen en fJnder-1teunden de witga1·di.stische oproerlingen, die daarna de bш·
gerЦjke o!'de weer in •.oerden.
In de Noord-Kaukasus organiseerden de generaз.ls Kornllow,
Alexejew. Denikiв met de steun van de Engelsen en Fransen
een witga.rdistisch "vrijwilligersleger", brachten de hogere
Jagen van de Ko�ken in opstand en begonnen een veldtocht
tegen de Sowjets.
Aan de Don brachten de generaals Krasnow en Mamontow,
1n het geheim ondersteund door de Duitse iшperialisten ( met
het oog ор het bestaande vredesverdrag met Rusland, durfden
de Duitse1·s hen niet openJijk te steunen), de Don-Kozakken in
opstand, bezetten Etj het Don-gebled en begonnen щj een veld
tocht tegen de Sowjets.
Aan de Midden-Wolga en in Siberiё werd a.ls gevolg van
Engels-Franse intriges het oproer van het Tsjecho-Slowaakse
legerkorps georganiseerd. De Sowjet-regering had aan dit
legerkorps, dat uit krljgsgevaг genen bestond, toegestaan via
Siberiё en het Verre Oosten naar zijn vaderland te vertrekkellt
maar onderweg werd het door de sociaa.l•revolutionairen en de
Engelsen en Franвen gebruikt voor een opstand tegen de
Sowjet•macht. De opstand van dit korps diende als een signaз.l
voor de opstand van de koelakke.n aan de Wolga en in
SiЬeriё en v:tn de sociaa]-revolutivnaiг gezinde arbeiders van
de bedrUven von Wotkinsk en Izjewsk. Aan de Wo'ga werd de
witgardistisch-socjaalмrevolutionaire 1·egering van Samara ge•
vormd. in Omsk de witgardistische Siberische regering.
Duitsland nam geen deei aan dit interventie•Ыok va.n •1е
Engelsen, Fransen, Japanners en Amerikanen en kon er nlei
aan dee]nemen, al was het maar omdat het zich met dit Ыоk
ir1 staat van 001·Iog bevond. :Мааг in weerwil daarvan en van
het feit, dat е1· een vredesverdrag tussen Rusland en. _
Duitsland Ьestond, twjjfelde er ondcr de ooisJewiki niemand
CJan, dat de Duitse regering van iteizer WHhelm een even zo
verhitterde vjjand van het Sowjet-land was als de Engels
Frans-Japans-Amerikaanse interventen. En werkeJijk, do
Du'itse impeгiRiisten dedcn het mogeltike en het onmogeluke
om het Sowjet-land te 1soleren, te verzwakken en te gronde te
richten. Zij scheurden van Sowjet-Ruslaнd wel is waar volgell8
het "verdrag" met de Oekrainse Rada, de Oekraine af, lieten
300

ор verzoek van de witgardistische Oekratnse Rada hun troepen
de Oekra1ne blnnenrukken, Ьegonnen het Oekrainвe volk ор
�en onmenseltike wijze uit te plunderen en te onderdrukken вn
verboden het om enigerlei verЫnding met Sowjet•Rusland te
onderhouden. Zti scl1eш·den van Sowjet•Rusland de Tra.ns•
kaukasuв af, lieten daar ор verzoeg van de Georgische en de
AzerЬeidzjanse :iationalisten Duitse en Turkse troepen blnnen·
rukken en begonnen in Tiflis en Bakoe de baas te spelen. Zij
ondersteunden, zij het ook in het geheim, den generaal Кras•
now, die aan de Don tegen de Sowjet.macht in opstand gekomen
wu, ор alle mogelUke manieren met wapenen en provtand.
Sowjet-Rusland was dus van zijn voornaamste levens
middelen .. , grondstoffen- en brandstoffengebleden afgeeneden.
Het wаз moeЩjk in deze periode in Sowjet-Rusland. Er was
gebrek aan graan. Er was gebrek aan vlees. De honger
kweJde de arbeiders. De arbeiders van Moskou en van Petrograd
kregen een achtste pond Ь1·· od voor twee dagen. Er war,m
dagen, dat er he1emaal geen brood werd gegeven. De bedrtJven
Iagen stil of waren bUna niet in werking: er wа.в gebrek aan
grondstoffen en aan brandstoffen. Maar de arЬeiderskJasse
ver!oor de moed niet. Ook de parЦj der bolsjewiki versaagde
niet. De ongelooдUke moeЩjkheden van de� periode en de ver
. tW\ifelde str�id daartegen toonden, welk een onuitputte1\jke
energie. de ar·..,eidersklasse in zich bergt en hoe p-oot. hoe on
metel\jk вterk de autoriteit van de bolsj�wistilche parttf ia.
De pa.rцj verklaarde het land tot een militair kamp 8D
reorganiseerde het ekonomische en kultureel-politieke leven
van het land naar militaire trant. De Sowjet-regering ver
k1aa.rde dat "het socialistische vaderland 1n gevaar" was en
riep het volk ор om tegenstand te Ыeden. Lenin stelde de leu.ze
ор - ,.alJes voor het front" en honderddulzenden arЬeiders en
boeren traden als vrijwilligerв in het Rode Leger en 'Ver
trokken naar het front. Ongeveer de helft van bet gehele
l�denta1 van de partij en van de kommunistische jeugdbond
gtng naar het front. De parЦj verblef het volk tot de vader
land$e oorlog tegen de inval van de troepen der buitenlandcle
interventie, tegen het oproer van de door de revolutte ten val
gebrachte uitbuJtersklassen. De door Lenin georgantseerde
Raad der' Arbeideгs- en Boerenverded.iging letdde de verzor
ging �an het front met mensen, levensmiddelen, uitnistlng en
wapens. De overgang van het Ьeginsel der vrijwilligheid naar
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de millta!re dienetplicht voer(!e aan het Rode Leger honderd
duizenden nieuwe krachteri toe; in korte tijd werd het Rode
Leger · een millioenen-leger.
Ondanks de moeЩjke toestand van het land en het feit dat
het Rode Leger zojuist was gevormd, en nog geen krachten
ha.d kunnen verzamelen, waren als resultaat van de genomen
verdedigingsm(ia.tregelen tocb r:ceds de_ eerste suksessen voor
handen. Geneгaal Krasпow werd van Tsar·tsin, dat hij al zeker
meende te zullen innemen, \veggedгonge11 en naar de Don terug•
g�vюrpen. De pperaties van generaal Denikin werden in het
niet omvangrtlke gebled van de Noord•Kaukasus gelokaliseerd;
generaal Kornilo\J: sneuvelde in de gevechten tegen het Rode
Leger. De Tsjecho-Slowaken en de sociaal-revolutionair-wit
gardistische benden werden uit Kazan, Simbirsk en Samara
verdreven. en naar de Oeral teruggedrongen. Het oproer vэ.n
den witgardist Sawinkow in Jaroslawl, georganiseerd door het
hoofd van de Engelse 111issie te Moskou, Lockhart, werd лeer
geslagen en Lockhart gearresteerd. Tegen de sociaal-revolutio
nairen, die de kameraden Oeritski en Wolodarski · hadden ver
m nord en

een

misdadige aansiag ор het leven van Lenin hadd�n
gepleegd, werd wegens het aanw{'nden van de witte terreur
tegen de bolsjewiki, de Rode terreur in toepassing gebracht; щj
werden in alle, enigszi11s belangгijke plaatsen van Centraal-Rus
lan.d verpletterd.
Het jonge Rode Leger werd in d e gevechten tegen de
vtjanden gehard en gestaald.
De kommunistische kommissarissen, die tocn in hct Rode
1.л,�еr Wet·k(rn, :jpee]deп ;,сп heslis�ende го! Ьij dc ver·яteгking
vr.л het 1eger, bti zjjn politieke opvoeding, blj de vcrst.erking
v:i n ;,.ijn strijdvaardigheid en discipline.
lk LюJsjewistische pa1·tij begreep, dat .ie,1.e sнksc�scn va.n
}н�t l{odc Legc1· nog niet bes}jssend, ен sleehts ee1·st€ sukse;:;sen
"9.·;11·с>п. Zli begreep dat er nieuwe strijd te wacblen stoпd een
nog· P.гпstigcr strijd, dat het land de ve1·loгen Jevensmiddelen-,
groпctstoffen- en brandstofgeЬieden a!Jeen te1·нg kon ve1·overen
na langd ш:·ige ел zware gevechten tegen de vijanden. Daarom
Ьеgо11tн'п dc ho]sje�riki zjch kг:i.chtig· ор cen laпgdurige
()(н·lо� vоог te be1·eiden еп besln.teп zij lн�i g·etteJc acl1terland
11. diea�t van t1et [1·ont te st.eJ!en. De �o\vjet-п�gerh1g voeпie
het oorlogskommuni.sme in. Ix So\\'jet-macht bracht Ьehalve
de gro-otindi1strie ook de middel• en de kleine industrie onder
302

haa.r kont�le, teneinde massa-verbrniksartikelen b\jeen te
brengen en daarmede het leger en het platteland te verzorgen.
Zjj voerde het monopolie van de graanhandel in, verbood dP
partikuliere graanhandel en stelde de prodrazwerstka 1 � in,
teneinde a.lle overschotten · van levensmiddelen btJ de boeren
ор te nemen, graartvoorraden bijeen te brengen en het leger en
de arbeid�rs van levensmiddelen te voorzien. Tenslotte .voerde
zjj voor alle klassen de algemene arbeidsplicht in. Door dв
Ьourgeoisie tot het verrichten van lichameltfke arЬeid te ver
plichten en ор deze· щize�arbeiders voor ander, Ьelangrtjker
werk voor het front vrij te maken, verwezenЦfkte de parttJ het
beginsel: ,,wie niet werkt, zal ook niet eten".
Heel dit systeem van maatregelen, die door de bultengewoon
moeilijke voorwaarden van de verde<tIOI!g van het land
veroorzaakt waren en een t\jdelijk kara.kter · droegen,
werd
·
oo:rlogskommunisme genoemd.
Het land Ьereidde zich voor ор een · 1angdurige en ernstige
burgeгoorlog tegen de buitenlandse en blnnenlandвe v\janden
van de Sowjet-macht. Het moest de getalsterkte van het leger
tegen het einde vал 1918 verdrievoudigen. Het moest d�
middelen bljeenbrengen oin dit leger van het nodige te V<;Юrzien.
Lenin zeide in deze dagen:
"Wjj }:ladden Ьesloten tegen de lente een leger van een
millioen mад te hebben, thans hebЬen wjj een Ieger van dгie
millioen man nodig. Wij kunnen het hebЬen. En vvU zullen het
hebЬen".

1) Prodrazwerstka - opvordering van levensmidde]en. die dе
boer boven de voor het eigen gebruik vastgestelde norm
produceerde, tegen vaste prijzen. - ( Vert.)
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2. - De militaire nederlaag van Duitsland. De
rei,,olutie in Duttsland. De stichting van de Zlle
!nternationale. Het Vllle Pa.rtijkongres.
'l'envjji het Sowjet-land zich tot nieuwe gevechten tegen de
buitenla.nds� inlerventie toerustte, hadden er in het Westen,
in !1et ach'terland en aan de fronten van de oorlogvoerende
landen, besli�ende gebeurten1ssen plaats. Duitsland en Oosten
rijk verstikten in de klauwen van de oorlog en van de levens
шidcie1enkrisis. Terщjl Engeland, Frankrijk en Nooгd-AmerikR.
t-teE'd� n-ieuwe reseгves ор de been brachten, we,rden пс
laэ.tste, armelijke reserves van Duitschland en Oostenrijk uit>
geput. Het kwam zo ver, dat Duitsland en Oostenrijk, die in ,:le
l10ogste mate uitgeput waren, in de naaste toekomst de neder1�,ag moesten lijden.
1\:geJijkerЦjd had in Duitsland en Oostenrijk de verbolgcn
heid van l1et w,Ik over de niet eindigende en verderf-brengen<le
,:,,:)rlog, оvег de imperialistische regeringen van de?.e landen,
die �et volk tot .iitputtiнg er.. l10ngersnood hadden gebracht.
het i-.:::юkpuлt hereikt. Нier kwam ook de geweldige revolutio
nail'e i1нrloed van de Oktober-revolutie tot uitdrukking, de
Y�1ч\r;,ederi 1g van de So\vjet-soldaten inet de OostenrUkse en
П 1itse :-30\IJнten aan het f1·ont, die nog voor l1et sluiten van de
, , �ilt> ·:нп :В1·�st p'aats had е11 later de invloed van het sta.ken
"аУ-1 d,, u('1·log tegen Sowjet-Ruslнncl. z.elf en het sluitcn van
(le HEdP. r, ·'t Jit land. Het voorbC€ld van Rusland, waar hiэt
v·o!k сеп eind aan de gehate oorlo-g had gemaakt door zijn
f':�1-•r: iп.1р. гia!istische regering omver te wer·pen, moest wel een
les 1/.jj;1 vuor de Q!)stenrJjltse en Duitse arbeiders. En de DuitRe
so]c{aten., (Не aat! het Oostelijke front hadden gcstaan en
!ate1·. n;.:. cle vт·,�de van Brest, naar het Westelijke front waren
overgeb1·ac!lt. moesten daar met hun verhaJen over de ver
t)roeclering met de Sowjet-soldaten, over de wijze, waarop1 de
8o\vjet-so1dя.ten zich van de oorJog hadden bevrijd, het Duitse
Jrger wel in ontblnding brengen. Wat het Oostenl'\J°1tse Ieger
betl'eft, dit begon krachtens dezelfde oorzaken reeds vroeger
tot ontblndiнg oYer te gaan.
1
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Als �sultaat van al deze omstandigheden werd onder de
Duitse troepen het verlangen naar de vrede sterker, щj hadden
niet meer de vroeg·ere strUdvaardigl1eid en begonnen onder de
druk van de troepen der Entente terug te wjjken; en in
Duitsland zelf brak in November 1918 de revo]utie шt. die
WilheJm en ztin regering omverwierp.
Duits1a.I1d was genoopt te verklaren, dat het overwonnen was
en het vroeg de Entente om vrede.
Zo werd Duitsland, een mogendheid van de eerste rang,
met een slag in de toestand van een mogendheid van de tweede
rang gebracht.
Voor de Sowjet-macht had deze omstandigheid in zekere mate
een ongunstige Ьetekenis, daar zij de staten van de Entente,
die de interventie tegen de Sowjet-macht organisoorden, tot de
overheersende kracht in Europa en in Aziё maakte en hun de
�ogeЦjkheid gaf. de interventie te verste1·ken en de Ьlokkade
van het Sowjet-land te organiseren, de strik om de Sowjet•
macht nauwer aan te halen. Zo geschiedde het dan ook,
zoals wij verder zuJlen zien. Maar aan de andere kant ha.d zij
een gunstige tetekenis, die nog belangr:uker was en die de
positie, waarin het Sowjet-land zLch bevcmd, radikaal ver
gemakke1ijkte. Ten eerste kreeg de Sowjet-macht de mogelijk
heid om de roof-vrede van Brest te annuleren, de betalingen
inzake de oorlogsschatting te staken en een openЦjke, militair�
en politieke strijd te voeren voor de Ьevrijding van Estland,
Letlamd, Wit-Rus1and, Litauen, de Oekraine en de Tranв
kaukasus van de oпdeгdrukking door het Duitse imperialisme.
Ten tweede, en dat was de hoofdzaak, moest het bestaan
in het centrum van Europa, in Duitschland van cen republt
keins 1·egiem en van Raden van ArЬeiders- en Soldatenafge
vaardio-den de landen van Europa wel revolutioneren en deed
dit ook, hetgeen de toestand voor de Sowjet-macht in Rusland
wel beter moest maken. Weliswaar was de revolutie in Duit.c:i
land een burgerlijke en geen socialistlsche revolutie en waren
de Raden een gehoorzaam werktuig van het burgerHj'k parie
ment, want 1n deze Raden overheersten de sociaal-demokraten,
kompromls-politici van het вlag van de Russische mens jewiki,
waardoor dan ook de zwakte van de revolutle te veгklaren
is. Н� zwak de revolutfe daar was, Ыfjkt reeds uit het fett,
dat z\:f de moord ор zulke uitnemende revolutiona.Jren als
Rosa Luxemburg en Karl LieЫmecht door Duits" witgarrti�tPn
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straffeloos toelieL .,!a.ar toch was dit een r·evo1нtie. Wi111el1"1
was ten va1 ge1Jracht, de arЬeiders wiid�11 de keten�11 afwe:rpen
en гeeds dit feit з.lleen moest de 1·evolutie in l1et Westen \\:ej
tot ontwikkeling b1·engen, JUoest wel €en opieving van de
r·evolutie in de Europese landen \·erwekken.
Er was in Europa een revolutionaire opleving Ьegonnen. !n
OostenrUk kwam de revolutlonaire beweging tot ontplooiing.
[n Hongar�e onustond een Sowjet•repuЫiek. Ор deze revolutio
nai1·e golf kw1:lmen de kommunistiвche parЦien van Europa naar
boven.
J!]r ,юrmde zich cen reёle gronds]ag voor de vereniging van
de komшuпistiscl1e parЩen in de !Пе, de Kommunistische Inter
nationale.
Ор initiatief van Lenin en van de bolsjewiki werd in Maart
19.1.9 in Moskou ор het 1.)te Kongres van de kommuni. tisrhe
parЦjen van verschШende lande11 de Kommunistische Inter
nationale gesticht. Hoewel de Ыolrkade en de vervolgingen van
cle imperialisten vele afgevaardigden verblnderden Moskou te
J)e1·t:iken, \VIO'en er ор het Jgte Kongres niettemin afgevaa.rdig
(k1, van de Ьelangrijkste landen van Енrора en Amerika aan
\,\l('��ig. Ht:t Kongres werd door Lenin geleid.
tn zijп referaat over de burgerHjke demokratie en de
di!,tatuur van het proletariaat toonde Lenin de Ьetekcnis van
de Sowjet-macht als de echte den10kratie "·oor de werke1'8
аан. Het Kongrcs nam een manifest •aan het intemationale
JJ 1·oletariaat aan, waarin het tot de vastbe1·aden strijd voor. de
pr •lf-�tarische dil.:tatuur, voor de overwinning van de Sow jets in
allf' landen opriep.
Het Kongres vormde het Uitvoerende Komitee van de
Т<orr mпnistische Internationale (het Е.К.К.1.) het uitvoeren•
<.'li- ш·gaan van de !Пе, de Koшmunistische Internationale.
l.v kwёtm de inte1·nationale revolutionaire proletarische
,,1·6ct.11isatie van het nieuwe type - de Konэmunistisch.e lnter1 1 :ttioria. 1 e, de Marxistjsch-Leninistische Internatioпale tot
1

:,;tн111j.

l'e шiddeв van tegenstrtjdige omstandigheden, ЬU de ver
steckiпg van het rгaktionaire Ыоk vэ.n de staten der Entcnte
t(0 .:.:en de So\\·jet-macht enerzijds blj de revolutjonaire op1eving
i н Е.:н 1·01>а1
in hoofdzaak in de lnnde!1, die in de oorlog de
nelieгlang hrldden geleden - die de toegtand vai1 het Sowjet•
,
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land aanmerkelijk verlichtte, anderzijds, - kwam in Maart
1919 hel VIIle Koнgres van 0;1ze partij Ьijeen.
Ор het Kongres waren 301 afgevaardigden met beslissende
stem aanwezig, die 313.766 partijleden vertegenwoordigden.
Er waren 102 afgevaai·diJden met raadgevende stem.
Toen Lenin het Kengres opende, i.tnjdde hU zijn eerste w·oor
den aan · de nagedachteпis van J. М. Swerdlow, een van · de
beste orgaпisators van de partij der bolsjewiki, die aan de
vooravond van de opening van het Kongres over1eden was.
Ор het Kongres werd het nit!uwe program van de partiJ
aangenomen. In het program wordt een karakteristiek gegevcn
van het kapitalisme en van zijn hoogste stadium, het impe
rialisme. In het program worden de twee systemen van staten,
het burgerlijk-demnkratische en het Sowjet-systeem, met elkaar
vergeleken. In het program wordt uitvoerig gewezen ор de
konkrete taken van de partij in de strjjd voor het socialisme:
het tot het einde toe voltrekken. van de onteigening van de
bourgeoisie, het voeren van de huishouding van het land
volgens een socialistisch plan, de deelneming van de vakver
enigingen aan het organiseren van de volkshuishouding, de
socia1istische arbeidsdiscipJine, het gebruik van de specialist�n
in de volkshuishouding onder de kontrole van de Sowjet-or
ganen, het geleideHjke en planmatige betrekken van de midde�
Ьoeren in het werk van de socialistische opbouw.
Het Kongres aanvaardde Lenins voorstel om naast de
definitie van het imperialisme als het hoogste stadium van
het kapitalisme in bet program de beschrjjving ор te nemen
van het indust1·iёle kapitalisme er. van de eenvoudige waren
huishouding, die in het oude, nog ор het Пе Partijkongres aan
genomen program stond. Lenin achtte bet noodzakelijk om
in bet program rekening te bouden met de ingewikkeldheid
van onze ekonomie t:n te wij1..en ор de verschillende eJronomi
scbe formaties, die in het land aanv.ezig waren о.а. ook ор
het kleine waren-producerende bedrijf welks dragers de mfd
delЬoeren waren. Daarom trad Lenin b\j de Ьespreking , an
het гrogram v;�stberaden tegen de anti-bolsjewistische op
vattingen van Boecharin ор, die had voorgesteld om de pun
ten over het kapitalisme, '>Ver de kleine warenproduk��t. "'Ver
het =Ьedr\jf van den midd�lboer uit het program te schra�
pen. · Вuecharin 'в opvattingen hadden dezelfde b�tekenis, al•
de ontkenning door de mens�wiki en de Trotskisten van de
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rol van den middclbocг in de Sowjet-opbouw. Теvеп� ,,erdoe1,el
de Boocl1a.1·in het feit van het ontstaan en de groei van koe
lakken-elementen uit het kleine warenbedrUf van de Ьоеrеп.
Lenin wees ook scherp de anti-bc-Jsje·wistisc�e op\1attingen
van Boecharin en van Pjatakow ор het gebled van het пa
tionale vraagstuk van de hand. Zij spraken zicl1 uit teg(:n het
opnemen in het program vaa het punt over het recht vап de
naties о-р zelfЬeschikking, teien de rechtsgelijkheid van de
naties, onder het voorwendsel, dat deze leuze de overwinnir1g
van de proletarische revolutie en de vereniging van de prole
tariёrs van de verschillende nationa1iteiten zou Ьelemmercn.
Lenin wierp deze uiterst Jchade;ijke, chauvinistische grote
nюgendheids-opvattingen van Вoecharin en Pjatakow onder
steroven.
Het vraagstuk van de verhouding tot den middelboer
nam in het werk van de Vllle ParЩkongres een belangrij�:e
plaat s in. Als resultaat van het bekende dekreet оvег de
grond werd het platteland steeds meer het platteland van
de rniddeЬЬoeren. De middelboeren vormden nu de meerder
heid van de Ьoerenbevolking. De stemrning en de houding van
de middelЬoeren, die tussen de Ьourgeoisie en het proletariaat
heen en weer schommelden, hadden een ontzagl\jke betekenis
voor het lot van de burgeroorlog en van de socialistische op
bouw. De uitslag van de burgeroorlog hing in vele opzichten
daarvan af, naar welke kant de middelboeren zouden overhel
len, welke klaзse het zou verstaan de midde1Ьoeren naar haar
zjjde over te halen, - 11et proletariaat of de Ьourgeoisie. Het
was aan de Tsjecho-Slowaken, de witgardisten, de koelakken,
de sociaal-revolutionairen, de mensjewiki in de zomer van
1918 gelukt om aan de Wolga de Sowjet-macht omver te wer
pen, omdat щj door een aanzienl\jk deel va.11 de middelboeren
werden ondersteund. Hetzelf de was het geval geweest Ыj de door
de koelakken in Centr.-Rtisland georganiseerde oproeren. Maar
sinds de herfst van 1918 was er in de stemming vяn de massa's
van de middelboeren een om.mekeer naar de kant van de Sowjet
macht ingetreden. De boeren hadden gezien, dat de overwinning
van de witten het herstel van de macht van de landheren met
zich meebracht en dat aan de boeren de grond werd ontnomen,
dat z\j beroofd, afgeranseld en gemarteld \ferden. Het om
вlaan van de stemming van de boeren was ook bevorderd door
de werkzaamheid van de komitees van de dorpsarmoede, die
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de koelaldten hadden verpletterd� In verbв.nd blзnnede stelde
Lenin in NovemЬer 1918 de leuze ор:
· ,,Een overeenkomst met den middelboer t<)t stand weten
te brengen, zonder ook maar een ogenЫik de strijd te.
gе:ч, den koelak ор te geven, en alleen stevig ор de dorps
armoede steпnez1d". (Komplete Werken, Deel ХХЩ Ы.z.
294).
Zeker, de weifelingen van de mlddelboeren hielden niet vol•
ledig ор, maar de middelЬoeren kwamen dichter b\i de Sow
jet-macht, begonnen haar duurzamer te ondersteunen. Dit
werd in vele opzichten Ьevorderd door de politiek met Ьetrek
king tot de middelboeren, die door het VШste Parцjkongreв
werd vastgesteld.
Het VШе Kongres �as een keerpunt in de politiek van de
partU ten aanzien van de middelЬooren. Het referaat van Le
nin en de bes}uiten \"8.Il het Kongres bepaalden de nieuwe par•
tijlijn ten aanzien van dit vraagstuk. Het Kongres eiste, dat
de partijorgani-saties en alle kommunisten de middel-boeren
streng zouden onderscheiden en afsc eiden ,,an. de koe•
la.kken, dat 7.U hen door opmerkzau.m ор hun Ьehoeften te let
ten, naar de kant �,an de arЬeidersklasse zouden overhalen.
Men moest tegen dc achterljjkheid van de middelЬoeren met
overreding strijden, maar geenszins met d :angmiddelen, met
geweld. Daarom wees het Kongres er ор, dat men de sociali.s
tische maatregelen ор het platte}and (het vormen van kom
munes, van "artels", d.w.z. produktieve associaties in de land•
bouw) moest ten uitvoe·r brengen zo:nder dwan.g uit te oefe
nen. In alle gevallen, die de levenзbelangen va.n den middel•
boer betroffen moest men ecn practische overeenkomst met
hem aangaan, n1en moest den middell:юer tegemJJet komen ЬU
het b�palen van de methoden, om de socialistische vervormln•
gen ten uitvoer te brengen. Het Kangres Ьesloot tot het voe
ren va.n de politiek van . het duurzame bondgenootschap met
den mlddelЬoer, onder handhaving van de leidende rol vau
het proletariaat in dit Ьondgenootschap.
De nieuwe politiek met Ьetrekking tot de middeJЬoeren,
door: Lenin ор het VШе _ Kongres verkondigd, eiste van het
proletariaat, dat het zou steunen ор · de dorpeannoede, bet
duuname Ьondgenootachap met den middelЬoer r.ou handha0
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ven en stziid tegen den koelak zou voeren. Voor het VПie Kon
g.res had de parЦj in het algemeen de politiek van het neutra
1
fiseren van den middelboer
gevoerd. Dat betekent, dat z�
trachtte te bereiken, dat de middelboer zich niet aan de kant
van den koelak, in het algemeen niet aan de kant van de boш·
geoisie zou scharen. Maar dat was nu reeds niet meer voldoen
de. Het VIIIe Kongres ging van de politiek van het neutralise1·en van den middelboer naar het duurzame bondgenootschap
met hem over, en wel voor de str\id tegen de witgardisten en de
buitenlandse inferventie, alsmede om de socialistis-che opbouw
met sukses te voltrekken.
De door het Kongres aangenomen politiek ten aanzien van
de hoofdmassa's van de Ьoeren, ten aanzien van den middel
ь�er, heeft de beslissende rol gespeeld in de overwinning
in de burgeroorlog tegen de buitenlandse interventie en haar
witgardistische handlangers. Jn de herfst van 1919, toen · de
Ьоегеn moesten kiezen tussen de Sowjet-macht en Denikin, on
dersteunden zij de Sowjets en de proletaris,che diktatuur be
JiaaJde de overwinning ор щjn gevaarHjksten vijand.
Het vraagst.uk van de opьouw van het Rode Leger nam ор
het Kongres een bljzondere plaats in. Ор het Kongres trad
ееп zogenaamde ,,militaire oppositie" ор. Z\i verenigde een
niet gering aantal vroegere " linkse kommunisten". Maar
naast vertegenwoordigers van het verslagen linkse kommuniв
"
me''. omvatte de "militaire oppositie" ook funktionarissen,
die nooit aan enigerlei oppositie hadden · deelgenomen, maar
die ontevreden waren over de leiding van Trots·ki in het leger.
I>e meeгderheid van de militaire afgevaardigden was zeer
vijя.ndig gesteшd tegen Trotski, tegen zjjn buigen voor de
шilitaire specialisten uit het C>ude tsaristische leger, van wie
ееп dcel tijdens de burgeroorlog rechtstreeks verraad aan
онs pleegde, tegen Trotski's hooghartige en vijandige houding
jegens de oude bolsjewistische kaders in het leger. Er wer
den ор het Kongres voorbeelden "uit de prakЦjk" aangehaald,
dat Trotski gepoogd had een gehele reeks van hem onwelge
vallige verantwoordelijke kommunistische militairen aan het
front te fusilleren, waardoor hjj den vijand in de kaart speelde
en dat alleen de inmenging van het Centraal-Komitee en de pro
testen van de militaire funktionarissen de ondergang van de
ze kameraden had voorkomen.
Bjj hun strijd tegen Trotski's verdraaiing van de militaire
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ven en strijd tegen den koe1ak zou voeren. Voor het VПie Kon
grea had de parЦj in het algemeen de politiek van het 11eutra
fiseren van den middel1boer gevoerd. Dat betekent, dat z�
trachtte te ь·ereiken, dat de middelboer zich niet aan de kant
van den koelak, in het algemeen niet aan de kant van de bour·
g·eoisie zou scharen. Maar dat was nu reeds niet meer voldoen
de. Het VIIIe Kongres ging va.n de politiek van het neutralise1·en van den middelboer naar het duurzame bondgenootschap
met hem over, en wel voor de strjjd tegen de witgardisten en de
buitenlandse inferventie, alsmede om de socialistische opbouw
met sukses te voltrekken.
De door het Kongres aangenomen politiek ten aanzien van
de hoofdmassa's van de Ьoeren, ten aanzien van den middel
ь�er, heeft de beslissende rol gespeeld in de overwinning
in de burgeroorlog tegen de buitenlandse interventie en haar
witgardistische handlangers. 1n de herfst van 1919, toen · de
boeren moesten kiezen tusse11 de Sowjet-macht en Denikin, on
dersteunden zij de Sowjets en de proletarische diktatuur be
haa]de de overwinning ор щjn gevaarЦjk$ten V\iand.
Het vraagstuk van de opьouw van het Rode Leger nam OJ.>
het Kongres een bljzondere plaats in. Ор het Kongres trad
een wgenaamde "militaire oppositie" ор. Z\j verenigde een
niet gering aantal vroegere " linkse kommuniзten". Maar
naast vertegenwoordigers van het verslagen linkse kommuniв
"
me", omvatte de "militaire oppositie" ook funktionarissen,
die nooit aan enigerlei oppositie hadden · deelgenomen, maar
die ontevreden waren over de leiding van Trots·ki in het leger.
l>e rneerderheid van de militaire afgevaardigden was zеег
vijя,ndig gestemd tegen Trotski, tegen zjjn buigen voor de
шilitaire specia1isten uit het oude tsaristische leger, van wie
ееп deel Щdens de burgeroorlog rechtstreeks verraad aan
опs pleegde, tegen Trotski's hooghartige en V\iandige houding
jegens de oude bolsjewistische kaders in het leger. Er wer
den ор het Kongres voorbeelden "uit de praktjjk" aangehaald,
dat Trotski gepoogd had een gehele reeks van hem onwelge
vallige verantwoordel�ke kommunistische militairen aan het
front te fusilleren, waardoor Ыj den V\iand in de kaart speelde
en dat alleen de inmenging van het Centraal-Komitee en de pro
testen van de militaire funktionarissen de ondergang van de
ze kameraden had voorkomen.
Щj hun strijd tegen Trotski;s verdraaiing van de militaire
310

politiek va11 de partij, verdedigde de "militaire oppnsitie" �'\'.:-·"".
\Ve1 ln ее11 aantal Vl'aagstukкe11 va11 de militaire орЬоu\-.· i,:1�
juiat:e opvattingen. Lc11.in en Sta1in traden va�tЬeraden tegen
de "militaire oppo�itie" ор, die de overbHjfselen van het vrij
scharen-beginsel in het leger ve1·dedigde en die streed tegen
het scheppen van ееп geregeld Rood-Leger, tegen het gebrui�
ken · van de militaire specia]isten, teg·en de \jzeren disciplinif',
zonder welke het leger g'een echt leger kan 2·Jx1. 1n щin nt
woord aa.n de "mШ aire oppositie" eiste ka.n1e.ra�<?. Stalin ht:t
scheppen van een geregeld leger, doordrongen van de geest
van de strengste discipline.
"Of - zeide kam. Stalin - wi.j zullen een echt, streng
gedisciplineerd arbeiders- en boeren1eger, in hoofdzaak
een boerenleger scheppen en de repuЫiek verdedigen, 6f
w\j zullen te gronde gaan".
Terw\jl het een reeks voorstellen van de "mШtaire opposi
tie'' verwierp, bracht het Kongres tegel�k een slag toe aan
Trotski, door een verbetering van het werk van de centrale
, leger-instellingen en de versteгking van de rol van de kommu
nisten in het leger te eisen.
Als resultaat van het werk dcr ор het K-ongres ingestelde
militaire komnussie kwam er een eendra�htig Ьesluit v,an het
Kongres ten aanzien van het militai1·e vraagstuk tot stand.
De Ьesluiten van het Kongres met Ьetrekking tot het mili
taire vraagstuk leidden tot de versterking van het Rode Leger
en brachten het nog nac1er tot de parЦj.
Ор het Kongres werd verder het vraagstuk besproken ve.n
de parЦi- en de Sowjet-opbouw, van de leidende rol van de
parЦi blj het werk van de Sowjets. Bjj de Ъ�preking van dit
vra.agstt1k zette het Kongres de opportunistische groep Sa
pronow-Osinski ор haar plaa ts, die de leidende rol van de
partij blj het werk van de Sowjets ontkende.
Tenslotte nam het Kongres, in verband met de geweldige
toestroom van nieuwe parЦileden, een besluit over de verЬete
ring van de sociale samenstelling van de parЦj en het ten uit
voer brengen van een herregistratie.
Dat iwas het begin van de eerste reiniging in de rijen van
de partij.
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З. - De versterking van de interventie. - De
Ыokkade van het Sowjet-land - De veldtocht van
Koltsjak еп diemj verplettering. - De veldtocht
i,an Denikin еп dienз verplettering. - Ееп adem-
pauze i.•an drie maanden. - Het /Хе Partijkon
gres.
Nadat de staten van de Entente Duitsland en Oostenrijk had
den overwonnen, Ьesloten щj sterke militaire krachten teg:en
bet Sowjet-land in beweging te brengen. Na de nederlaag van
Duitsland en de aftocht van de Duitse troepen uit de Oekraine
en de Transkaukasus namen de Engelsen en Fransen de p1aats
van Duitsland in, zij zonden hun vloot naar de Zwarte Zee en
zetten in Odessa en in de Transkaukasus troepen aan land.
Het huishouden van de interventen der Entente in de bezette
gebleden nam z�lk een beestachtig karakter aan, dat щj niet
terugschrokken voor de Ыoedige wraak ор gehele groepen van
arbeiders en boeren. Ten slotte ging de onЬeschaamdheid va.n
de interventen zover, dat zij na de bezetting van Toerkestan
24 leidende bolsjewiki ult Bakoe, de kameraden Sjaoemjan.
Fioletow, Dzjaparidze, Malygin, Azizbekow, Korganow е.а. naar
de overkant van de Kasplsche Zee brachtt:n en hen met de hulp
van de sociaal-revolutionairen ор Ьeestachtige w\ize doodscho
ten.
Enige tijd later werd door de interventen de Ыokkade van
Rusland afgekondigd. Alle zeewegen en andere verkeerswegen
met de buitenwereld werden afgesneden.
Ор deze щjze was het Sowjet-]and bljna van alle kanten
omsingeld.
De meeste hoop stelde de Entente toen ор admiraal Kolt•
sjak, den stroman van de Entente in Siberiё, in Omsk. }Цj
werd tot "Opperste Regent van Rusland" ultgeroepen. De
g!'hele kontra•revolutie in Rusland was aan hem onderge
ir,hlkt.
Ор deze w\jze werd het OosteЦj·ke front het voornaamste.
In het voorjaar van 1919 Ьereikte Koltsjak, dle een enorш
leger hnd hUeengebracht., bijna de Wolga. De Ьeste krachteD
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Yan de Bo 1 sje"'/ki, dc gemoblliseerde kommu-nistisc'he jeugd
en arbeiders \Ve1·den tegen Koltsjak in het veld gebracht. In
April 1919 br·acht het Rode Leger Koltsjak een ernstige ne
der:aag to€. Spoedig begon de terugt◊cht van Koltsjak's leger
а11,п hct ��l1e]e f 1·ont.
Ор l1et• ogenЫik. toen het offensief van het Rode Leger aan
het Oost�lijk front in voJle gang was, stelde Trotзki een ver
dacht plan vоог: voor de Oeral te Ыijven staan, de vervol•
ging va.n Koltsjak's troepen te staken en Ь.·оереn van het Oos
te 'ijke naar het Zuidelijke front over te brengen. Het Centraal
Komitee van de partti, dat zeer goed begreep, dat men de
Oeral en Siberiё niet in handen van K<>ltsjak kon laten, waa.r
blj zicl1 met de hulp van d.e Japanners en de Engelsen zou kun
nen herstellen e:rt W€€Г ор krachten komen, wees dit plan va.n
de hand en gaf de aanw\jzing om het offensief voort te zetten.
Daar Trotzki het met deze aanwijzing niet eens was, diende
hij zijn oнtslag in. Het Centraal-Komitee accepteerde het ont•
slag vап Trotski niet, waarbti het hem tegelUkerЦjd verplicht•
t.e zich onverwijld van deelneming aan de leidende operaties
aan het Oostelijke front te onthouden. Het offensief van het
Rode Leger t:egen Koltsjak begon zich met nieuwe kracht te
ont.p:ooien. Het Rode Leger braeht,. Koltsjak een reeks van
nieuwe nederlagen toe en bevrtjdde de Oeral en SiЬeril van
de wit.ten; hierbij werd het Hode Leger door een machtige
vt·ijscharen-beweging ondersteund, die in het achterland van
de witten was ontstaan.
ln de zoшer van 1919 kreeg generaal Joedenitsj. die aan het
hoofd stond van de kontra•revolutie ln het Noord•Westen (in het
Oostzee-gebled, bij Petrograd), van de imperialisten de -1p
dracht om door een aanval ор Petrograd de aandacht van het
Rode Leger van het Oostelijk front af te leiden. Het garn1zoen van twee forten blj Petrograd, dat doo1· de kontra-revo
lutionaire agitatie van gewezen officleren was aangetast,
kwam in oproer tegen de Sowjet-macht en Ь\1 de staf van het
front werd een kontra-rev-olutionaire samenzwering ontdekt.
De , vijand Ьedreigde Petrograd. Maar ор grond van de door
de Sow jet•macht genomen maatregelen werden met de onder
steuning van de arЬeiders en de matrozen de muitende for
ten van de witten bevrud. aan de troepen van Joedenitsj werd
de nederlaag toegebracht en. blj .werd naar Estland terugge
worpen.
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De nederlaag van Joedenitsj bij Petrograd verlichtt.e de
strijd tegen Koltsjak. Tegen i1et einde van 1919 was het le
ge.r van Ko1tsjak definitief verpletterd. Koltsjak zelf werd g�
arresteerd en ор vonnis van 11et revolнtJonaire koшitee in lr
koetsk doodgescl10ten .
. Met Koltsjak was het dus afgelopen.
Over Koltsjak zong het volk in Sibe1;ё het volgende lieclje:
.,De uniform Engels,
De epauletten Frans,
De tabak Japans,
De regent uit Omsk,
De
De
De
De

uniform versleten,
epauletten verlore.n,
tabak opgerookt,
regent er van door."

Toen de il1terventen zagen, dat Koltsjak het in hещ geves•
tig<ie vertrouwen niet had gerechtvaardigd� veranderden zij
hun aanvalsplannen tegen de Sowjet-RepuЫiek. De in Odessa
gelande macht moest worden teruggeroepen, daar de troepen
van de inte.rventen door hun aanraking met de troepen van de
Sowjet-repuЫiek met revolutionaire geest werden Ьesmet en
tegen hun eigen imperialistische meesters in opэtand Ьegonnen
te komen. Zo kwamen ЬijvoorЬeeld 1n Odessa de . Franse
matrozen onder leiding van Andre Marty in opstand. Met het
uog blerop was thans, na de verplettering van Koltsjak, de
hoofdaandacht van de EDtente ор generaal Denikin gevestigd,
de medestander van KorniJow en organisator van het ,Jvrij
wШigersleger". Denikin hield in die Цjd in bet Koeban-gebled
in het Zuiden, tegen de Sowjet-macht huis. De Entente voorzag
zijn lege1· van een grote hoeveelheid wapentuig en uitrustingen
en liet het naar het Noorden t.egen de Sowjet-macht oprukken.
Het Zuidelijke t'гont werd du� dit keer het voornaamste front.
Denikin bзgon zijn hoofdaanval tegen de &>w"эt-marht !n de
zomer van 1919. Trotski stuurde het werk aan het ZuideЦ1ke
front in het honderd en onze troepen le<1en de ene neder1aag
na de andere. Omstreeks het midden van OktoЬer h�dden de
v-itten de gehele Oekraine in hun bezit, hadden z\1 Orel lnge314

nomen en naderden zij Тое1а, dat ons leger van pat:rf.\l".en;
geweren en maehinegeweren voorzag. De witten naderden
Moskou. De toestand van de Sowjet-repuЫiek werd· meer dan
ernstig. De parЦj sloeg alarm en riep het volk tot verweer ор.
Lenin ste1de de leuze ор: ,,Allen ten str\jde tegen Denikin". De
door de bolsjewiki Ьezie1de arЬeiders en boeren spanden а1 hun
krachten 'in ощ. den V\iand te verpletteren.
Met het doel de verplettering van DenikJn t organise·ren,
zond het Ce11traal-Komitee kam. Stalin, Worosjilow, Ordzjoni
kidze en Boedjonny naar het ZuideЦjk front. Аа 1 Trotвki we!'d
de leiding van de operaties van het Rode ·1,eger i.1 het Zuiden
ontnomen. Voor de aankomst van kam. Stalin, Ьаd de Ьevel
voering van het Zuidel\jke front tezamen met Тrotsld een plan
uitgewerkt, volgens hetwelk de hoofdslag aan Denikin moest
worden toegebracht van Tsaritsin naar Noworostisk door rte
steppen van de Don, waar het Rode Leger ор zjjn weg absoluut
geen begaanbare wegen zou aantreffen en zou moeten oprukk�n
door geЫeden met een Kozakken-Ьevolking, waarvan een aan
merkeЦjk deel zich toen onder de invloed van de witgardisten
Ьevond. Stalin onderwier-p dit p1an aan scherpe kritiek en stelde
aan het Centraal-Komitee щjn eigen plan tot vemietiging van
Denikin voor: de hoofdslag te richten via Charkow over het
DonetsЬekken naar Rostow. Dit plan verzekerde een snel op
rukken van onze troepen tegen Denikin, met het oog ор de
kenneЦjke sympathie van de Ьevolking ер de weg van de opID'Ч'S
van ortS leger door de arbeiders- en boerengeЬieden. Bovendien
was in dit gebled een omvangr\jk spoorwegnet voorhanden, d�
de mogeЦjkheid verzekerde om onze troepen regelmatig van al
het nodige te voorzien. Tens1otte gaf dit p1an de mogeJtjkhe1d
om bet Donetsbekken te beVl'\iden en ons land van brandзtof te
oorzien.
Het Centraal-Komite van de partti a.a.nvaardde het plan van
kam. Stalin. In de tweede helft van Oktober 1919 werd Denikin,
na een verbltterde tegenstanc, door het Rode- Leger in de beslis•
зende slagen bij Orel en \Vcroп.ezj verзlagen. Dcnikin begon
.snel terug te trekken, en vluchtte dмrop overhan.st naar het
Zuiden, achtervolgd door onze trot-pen. Begin 1920 wa.s de ge
hele Oekruine en de NoorJ-K�:ikasшi van dl? wittcn hevrijd.
Тjjtlens de beslissende geve1.:hten aan het Zпidcl:jke front
wierr.>en de imperia1�sten opr.'euw het korps van .Joeдe11itsj
_tegen Petrograd, teшйnde onze krachten van het Zuble11 af te
J
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leiden en de toestand va.n het leger .van Denikin te verllchten.
De witten kwamen tot in de naЫjheid van de stad Petrograd
zelf. Het heldhaftige proletariaat van Petrog1·ad stond als een
levende muur voor de verdediging van de eerste stad van de
revolutie. De kommш1isten bevonden zich als steeds in de
voorste gelederen. Het resultaat van de ve1·Ьitterde gevechten
was, dat de witten verslagen en opnieuw over de grenzen van
ons land, naar Estland teruggeworpen werden.
Er wс.з duз -ook met Denikin afgerekend.
Nа de verplattering van Koltsjak en Denikin trad er een
adempauze van korte duur in.
T<'en de imperia1isten gezien hadden, dat de witgardistische
Jegers verslagen waren, de interventie geen sukses had en de
Sowjet-macht in het gehele land sterker werd, terwijl in West
Europa. de verbolgenheid van de arbeiders wege11s de gewapen�
de interventie tegen de Sowjet-repuЫiek to№am, begonnen щ1
hun lюuding tegenover de Sowjet-staat te veranderen. In
Janua.ri 1920 namen Engeland, -Frankr\jk en Italiё het besluit
om de Ыokkade van Sowjet-Rusland ор te heffen.
Dat was een belangr\jke bres, die in de muur van de inter
ventie ·наs geslagen.
Dat betekende natuurlijk niet, dat de Sowjets reeds een einde
hadden gemaakt aan de interventie en de bш·geroorlog. Het ge
vaar van een aanval door het imperialistische Polen Ыееf nog
Ьestaan. De interventen waren uit het V�rre Ooste.n, de Trans
kaukasus en de Krim nog niet definitief . verdreven. Maar het
land van de Sowjets kreeg een. tijdelijke adempauze en het
kon meer krachten ор de ekonomische opbouw richten. De
partij k1--eeg de mogelijkheid, zich met de ekonomische vraag
etukken bezig te houden.
TUdens de bцrgeroorlog hadden vele geschoolde arbeiders,
wegens ·het sluiten van de fabri.eken en bedrijven, de produktie
verlaten. De parЦj d-eed de geschoolde arЬeiders nu naar dc
produktie, voor werk volgens hun вpecialiteit terugkeren. Er
werden enige duizenden kommunisten naar het transport ge
stuurd om dit te herstellen; het transport verkeerde in een
zeez· moeЩjke toestand. Zonder herstel van het transport kon
men niet ernstig aan het herstel van de voornaamste takken
van de industrie beginnen. De levensmiddelenvoorziening werd
krachtiger aangepakt en verbeterd. Er werd begonnen aan het
пit\\·erken \'йn een plan. om Rпsland te �1ektrificeren. Er Ье316

vonden zich ongeveer 5 rnillioen Rood,armisten onder de wapenen, die men met het oog ор het oorlogsgevaar voorlopig nog
niet kon demobilisel'en. Daarom werden enige delen van l1et
Rode L€ger tot arЬeidsleger gereorganiseerd, om hen voor
werk ор het geblcd vап de ekonomische opbouw te gebruiken.
De Raad van Arbeiders- en Boerenverdediging werd gereorga
niseerd tot de Raad иап Arbeid еп Verdediging (S.T.O.). Als
bu]p daarvan werd de Staatsplan-ce,mmissie ( Gosplan) opge
rkbl.
ln deze situatie werd einde Maart 1920 l1et IXe ParЦj
k-ongres geopend.
Ор het Kong1·es waren 554 afgevaardigden met beslissende
вtem aa11wezig, die 611.978 partjjleden vertegenwoordigden. Er
waren 162 afgevaardigdeп met raadgevende stem.
Het Kongres ste]de de naaste ekonomische taak van l1et
Jand ор het gebled van het transportwezen en de industrie vast
en wees speciaal ор de noodzakeljjkheid, dat de vakvereni
gingen aan de ekonomische opbouw zouden deelnemen.
Bijzondere aandacht besteedde het Kongres aan het vraag
stuk van Mn algemeen eko11omisch plan, dat in de eerste
pln.ats het herstel van het transportwezen, de brandstof
produktie е:а metaalindustrie ten doel had. De voomaamete
plaats 11am in dit plan het vraagstuk van de elektrificatie van
de g·ehele volkshuishouding in, die Lenln als het "grootse
ргоgтаm voor 10-20 jaar" aan de orde had gesteld. Ор
deze grondslag werd later het bekende G.O.E.L.R.O.;plan uit
rrewerkt, dat heden ten dage reeds verre overtrr,ffen is.
Het Kongres zette de partijvijandige groep van het "dem&
lira tische centraJisme" ор haar plaats, die tegen de ее.'<•
lюofdige leiding en de persoonlijke verantwoordeltjkheid van
de direkteuren in de industrie optrad en de onbeperkte "kollegia
liteit" en het ontbreken van verantwoordelijkheid b\j de leiding
van de industrie verdedigde. De hoofdrol in deze partijv:Uandige
g.roep speelden Sapronow, Osinski en W. Smirnow. Z\j werden
ор het Kongres door Rykow en Tomski ondersteund.
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4. - De aanval van dt Poolse "pans" tegen het

Sowjet-land. De uitval van generaal Wrangel. D�
irieenstorting van · het Poolse plan. De nederlaгg
t1an
rangel. Het einde van ·de infer"entiг.

,v

O11danks de verplettering van Koltзja.k en Denikin, ondanks
11et feit. dat het Sowjet-land ztjn grondgebled вteeds meer had
нit�ebreid en het Noord�IUke gewest, Toerkestan, SiЬerii5, de
Don, de Oekraine eni. van witten en interventen had Ьevrtjd,
011danks het feit, dat· de Entente genoodzaakt was gew�st de
Ыokkade van Rusland ор te heffen, wilden de sta�n van de
Entente zich toch niet met het denkbeeld verzoenen, dat de
Sowjet-macht onwrikbaar bl.eek, dat щj overwinnaar' zou ztjn.
I>aarom bes]oot ztj nog een poging tot interventie tegen het
�owjet-land te doen. Deze keer besloten de interventen Qm
E't erzijds
Pilsocdski, een burgerl\jke kontra-revolutionaire
nationalist, het feitelijke hoofd van de foolse staat, te gebrut�
kerJ �п anderzijds gen€Гaal Wrangel, die in de Кrim. de over
Ыijfselen van het leger van Denikin had verzameld en van
dн.aruit het Donetsbekken en de Oekraine Ьedreigde.
\ olgens de uitdrukking van Lenin waren het Polen van de
,,pcins'' 1) en Wrangel de twee .handen van het internatlonale
im peгialisme, die poogden het Sowjet-land te worgen.
De Polen hadden het volgende plan: het aan de rechter
()ever van de Dnjepr gelegen deel van de Sowjet-Oekra.lne
benevens Sowjet- Witrttsland te bezetten, in de?.e gebleden de
niacht van de Poolse "pans" te herstellen, de grenzen van de
l ',юlse staat.. ,van zee tot zee", van Danzig tot Odessa uit te
hreiden en VQOr de hulp, die hun door Wrangel werd verleend,
\V1·aг.gel t.e helpen het Rode Leger te vers]aan en in Sowjet,.
Rнsland de macht van de landheren en de kapitalisteu te
nei·stellen. Dit plan werd door de staten van de E12tente goed
gekeurd.
De pogingen van de Sowjet-regering om met Polen onder1

.,Р:н1" - het Poo1se woord voor heer, Jandheer. - Vert.
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handelingen te openen over het handhaven van de "1�de en
het voorkomen van de oorlog, leverden geen resultaten ор.
Pilsoedski vi.rilde niet over vrede spreken, Pilsoedski wildG
vechten. 1Цj rekende cr ор, dat de in de gevechten tegen
Koltsjak en Denilrin ver-moeide Rode troepen de aanval van de
Poolse troepen niet zouden kunnen weerstaan.
De kortstondige adempauze !iep ten e"nde.
In April 1920 drongen de Poolse troepen et g,,.,1-:;i d van de
Sowjet-Oekraine bin·n en en Ьezetten Кiew. Tege\j �ertijd ging
Wrangel tot het offensief over en begon hij het Donets-�kken
te bedreigen.
1n antwoord ор de aanval van de Poolse troepen gingen de
Rode troepen aan het gehe]e front tot de tegenaanval over.
Nadat цj Кiёw hadden bevrijd en de Poolse "pans" ult de
Oekraine en Wit-Rusland hadden verdreven, drongen de Rode
troepen van het Zuidelijk front in . hun вtormloop tot voor de
poorten van Lemberg in Galiciё door en naderden de troepen
van het Westelijk front van Warschau. Het ging in de richting
van een volledige nederlaag van de troepen der Poolse
,,раnв".
Maar het verdachte optreden van Trotski en zjjn medestan•
ders in de generale staf van het Ro е Leger dcden de suk•
aessen van het Rode Leger te niet. Het offensief van de Rode
troepen aan het WesteHjke front in de richting van Warschau
had door de schuld van Trotski en Toecbatsjewski ор vol•
komen cmgeorganiseerde wuze plaats: de troepen kregen geen
gelegenheid de veroverde posities te versterken, de afdetfng€'n
in de voorhoede werden te ve1· vooruit geschoven, de reserveз
en de munitie Ыeven te ver in de achterhoede, de voorhocde
troepen Ыeven ор deze · wUze zonder munitie, zonder _reserves,
de tijn va.n het front werd tot in het oneindige verlengd en
b\jgevolg werd de doorbraak van het front vergemakkelijkt.
Tengevolge van dit alles waren on7.e1' troepen, die zonder
munitie waren geЫeven, toen een kleine groep Poolse troepen
ons Westelij.k front ор een van zijn punten doorbrak. �enood
zaakt de terugtocht te aanvaarden. Wat betreft de troepen van
het Zuidelijke front, die voor de :poorten van Lemberg stond(>n
en de �len daar in het nauw brachten, - de "voorzitter van
de revolutionaire krijgsraadн Trotski verbood hen LemЬerg in
te nemen en gaf bevel het· ruiter-leger, d.w.z. de voornaamste
kracht van het ZuideЦjke front, ver naar het Noord-Oosten

319

over te brengen, zogenaa.md om het Weste1ijke front te he,pen,
hoewel het niet moeiltik was te begrjjpen, dat de inname van
Lemberg de enig mogeHjke en de Ьeste hulp voor het Wesw•
Цjke front zou zjjn geweest. Maar het feit, dat het ruiter
leger uit het ZuidelUke leger \\<erd verwjjderd en van Le1nberg
wegtrok, betekende in werkelijkheid de terugtocht van onze
troepen 66k aan het Zuidelijke front. Het sabotage-bevel van
Trotski drong dus onze troepen aan het ZuideЦjke front een
onЬegrjjpelijk� en door niets gemotiveerde terugtocht ор, tot
vreugde van de Poolse "pans".
Dat was inderdaad een hulp, maar niet aan ons WesteBjke
front. doch aan de Рооlве "pans" en aan de Entente.
Eцige dagen later werd het offensief van de Poolse troepen
tot вtaan gebracht en Ьegonnen оn:г.е troepen iich ор een
nieuwe tegenaanval tegen de Polen voor te bereiden. Ma.ar
Polen, dat de kracht niet had om de oorlog voort te zetten en
щ1gerш1t de tegenaanval van de Roden afwachtte, was ge
dwongen om van ztin aanspraken ор het deel van de Oekraine
aan de reehter oever van de Dnjepr en ор Wit-Rusland af te
zien en gaf er de voorkeur aan, vrede met Rusland te sluit�n.
Ор 20 Oktober 1920 werd in Riga het vredesverdrag met Polen
gesloten, volgens hetwelk Polen Galiciё en een doel van Wit
Rus!a nd Ьehield.
№1dat de Sowjet-repuЫiek vrede met Polen had gesloten,
besloot щ1 met Wrangel af te rekenen. Wrangel ha.d van de
Engelsen en de Fransen de nieuwste ·wapens, pantserauto's,
tanks, vliegt11igen en munШe gekregen. Hij had witgardieti•
sche, in hoofdzaak uit officieren samengestelde stootafdel1ngen.
Мааr het gelukte Wrangel niet от een enigszins aanzien�ijk
.aantal boeren en kozakken om de door hem in Koeban en aan
de Don aan wal gezette troepen te verzamelen. Wrangel rukte
echter tot dicht bij het Donets-bekken ор . en Ьedreigde ons
вteenkolengebled. De toestand van de Sowjet-macht werd nog
meer gekompliceerd, omdat in die Цjd het Rode Leger zeer
vermoeid was. De Roodarmisten moesten onder ongekend
moeШjke omstandigheden oprukken. daar щj de troepen van
Wrangel aanvielen en tegeЦjkertijd de benden van anarchisti
�che Machno-aa.nhangers, die Wrangel hielpen •. verpletterden.
Maar ondanks het feit, dat Wrangel in technisch opzicht het
overwicht had, ondanks het feit, dat het Rode . Leger g'een
tanks bezat, verdreef het Wrangel naar het schiereiland de
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Krim. In NovemЪer 1920 maakten de Rode troepen zit"h va:n
de versterkte posities Ьij Perekop meester, drongen цj de Krim
binnen, verpletterden z� de troepen van Wrangel en bevrijdd�n
zU de Krim van witgardisten en interventen. De Kri.n werd
Sowjet-gebled.
Met de •mislukking van de Poolse grote-mogendheidsplannen
en de verplettering van Wrangel eindigde de periode ve.n de
in�rventie.
Aan het einde van 1920 Ьegon de bevrijding ,·an de Trans
kaukasus van het juk der burgerljjke nationalisten, van iie
M0t-esawatisten in Azerbeidzjan, de nationaa.1-men�jewiki щ
Georgiё, de Dasjnaken in Armeniё. De Sowjet-macht behaalde
1n Azerbeidzjan, in Armeniё en in Georgiё de overwinning.
Dat betekende nog niet, dat de interventie gehee] en al op_gehouden had. De Japanse interventie in het Verre Oosten
duurde tot aan het jaar 1922. Bovendien hadden er nieuwe
pogingen plaats om een interventie te organiseren ( hetman.
Semjonow en baron Ungern in het ·oosten, de Wit-Finse inter
ventie in Kareliё in 1921). Maar de voornaamste v\janden va.n
het Sowjet-land, de fundamentele krachten van de interventie.
wa.ren tegen het einde van 1920 verpletterd.
De oorlog van de buitenlandse interventen en de Ruвaisehe
witgardisten tegen de Sowjets was met de overwinning van
de Sowjets geёindigd.
De Sowjet-repuЫiek had haar, вtaatkundige onafhanke1JJk•
heid, haar vtij bestaan verdedigd.
Dat was het einde van de buitenlandse militaire interventie
en van de burgeroorlog.
Dat was de historische overwinning van de Sowjet-macht.
4. - Ное еп waarom behaalde het Sowjet-land
de overwinning ор de verenigde krachten r,an de
Engels-Frans-]apans-Poolse interventie en ор de
kontra-rerюlutie van de bourgeoisie, de landheren
еп de witte garden in Rusland?

lndien men de grote Europese en Ainerikaanse pers uit de
t\1d van de tnterventie ter hand ne�mt, kan men zonder moeite
vaststellen. dat geen enkele Ьekende schr\jver, hetщi een mШ•
taire of een burgerHjke, geen enkele kenner van het kr\jgswezen,
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.:.n _ over-v;"inni,g va11 de Sv�•j�t•mя.cht geloofde. Integendeel,
&11� i·,�kendt" schr\}·;,e:rs, а.Не kenncr-s van het ktijgswezen, ,ie
gesch1edschrijvers vaI\ dc revoJutif; van alle landen en vo1kep.,
de zoge.n�.�mde manne� van de wetensфap, z\j а len зchreeuw
den ее! dгac:htig, dat de dagen vз,n de Sowjet-niach geteld
waren, dat de nederlaag ·va."l de Sowjet-macht onafwendbaar
was.
!D hun zekerheid van de ove1-winning der interver1tie gingen
щj e-r /а ui i! dat de Sowjet-n acht nog geen goed-gevonnd
Rood Leger had, dat щi dit, om het zo te zeggen, onder de
Ь:шd moest scheppen, teщl de interventen en de witgardiзten
€€n mee of minder gescltoold leger Ъezaten.
1:.1jj gingen er verder van uit, dat het Rode Leger geen
er-varen militaire kaders beZAt, daar de meerderbeid van deze
kaders zich bij de kontra-revolutie hadden aanges1oten, te wijl
de ·nterventen en de witgardisten zu1ke kaders wel bezaten�
Zij ginge er . verder van wt, dat bet Rode Leg r te lijden
Ьаd aan gebrek aan militaire uitrusting en munitie en aan de
clechte kwaliteit daarvan, ten gevolge van de achterЦjkheid
van de ooгlogsindustrie van Rusland en dat het uit andere
Ianden geen oorlogsmateriaal kon ontva.ngen, daar Rusland
tengevolge van de Ыokkade aan alle k.anten afgesloten W&.8,
terwtil het 1eger van de interventen en de witgardisten ovei'
vloedig voorzien wаз en voorzien werd van uitstekend oorlogз
IПateriaal, munitie en andere benodigdheden.
Tenslotte gingen zij hiervan blt, dat het leger van de inter
' enten, de ,,:itgardisten, dt.stijds de rijkste Ievensmidde]en•
g"Ьieden van Rusland bezet had, teщl het Rode Leger deze
gebleden had verloren en onder gebrek aan levensmidde1en 1eed.
En ""-'er·kelUk, а1 deze tekortkomingen en gebreken waren
indez·daad Ыj de troepenafdelingen van het Rode Leger aan
te wtizen.
In di t opzicht, maar ook alleen in dit opzicht, hadden de
heren interventen volkomen gel\jk.
Ное is het in dit geval te verklaren, dat het Rode Leger,
dat zovee] ernstige tekortkomingen had, de overwinning beeft
Ьehaa]d ор l1et leger van de interventen en de witgardi!lllten,
dat z1 Jke tekortkomingen niet kende?
1. Het Rode J�ger heeft overwonnen, omdat de politiek van
de So\.v jet•macl1t in wier naam het Rode Leger streed, een
juiste politiek was, die aan de belangen an het vo1k Ьeant-
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woordde, on1dat het vo1k deze politiek a1s juist, als zijn eigen
politiek erkende en begreep en haar tot het einde toe onder
steunde.
De bolsjewiki wisten, dat een leger, dat in naam van een
onjuiste politiek str\jdt, die niet door het volk wordt onder
steund, niet kan overwinnen. Zulk een leger was juist het
leger van · de interventen en de witgardisten. Het leger vм de
intervent.en en de witgardisten had alles: er o'JdP er,тaren
bevelhebbers, en uitstekend oorlogsmateriaa1, е11 niunitie, en
militaire uitrusting, en levensmiddelen. Er ontbrak alleen maar
een ding - de ondersteuni11g en de sympathie van de volken
van Rus1and, want de volken van Rusland, wilden nocl1 konden
de tegen het volk gerichte poJitiek van de int�rventen en de
witgardistische "regenten" ondersteunen. En het leger van
.d e interventen en de witgardisten leed de nederlэ.ag.
2. Het Rode Leger heeft overwonnen, omdat he, tot het
einde toe цjn volk trouv; en toegedaan was, waarom het volk
ook van het Rode Leger hield en het ondersteunde als zijn
eigen bemind leger. Het Rode Leger is een kind van het volk
en als het trouw aan zijn volk is, zoals een trouwe zoon aan
щjn moeder, zal het е steun van het volk bezitten. zal het
overwinnen. Een leger evenwe!, dat tegen щjn eigen volk ingaat,
moet de nederlaag l�den.
3. Het Rode Leger heeft overwonnen, omdat het. aan de
Sowjet-macht gelukte, h�t gehele achterland ор de been te
brengen, het gehele land in dienst te stellen van de belaв.gen
van het front. E.en leger zonder een sterk achterland, dat ор
-el'ke wijze het front ondersteunt, is tot de nederlaag �edoemd.
De bolsjewiki wisten dit en maakten dаа1·ош ook het Jand tot
een krijgskamp, dat het front van. oor}ogsniateriaa1, muniti8,
-uitrusting, levensrniddelen en r·eservcs voorzag.
4. Het Rode Leger heeft overwonnen omdat а) de R.ooo
armisten de doeleinden en de taa.k van de oorlog begrepen en
de juistheid daarvan inzagen; Ь) het inzien van de juistheid
van de doeleinden en de taak \"an de oorlog versterkte Ьij hen
de geest van discipline en str\jdvaardigheid; с) ten gevolge
hie1-van legden de Roodarmisten in de strijd tegen de v\janden
doorlopend een voorbeeldeloze zelfopoffering en een ougekende
mas�ale heldhaftigheid aan de dag.
5.. Het Rode Leger heeft overwonnen, omda t de leldende
kern in het acl1terland en aan het front van het R6de Leger
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,, de partij der bolsjewiki was, die een was door haar aaneen
geslotenheid en discipline, sterk d:)or haar revo]utionaire
geest en haar bereidheid om elk offer te brengen terwille
van de gemeenschappelUke zaak, en onovertroffen in haar
verпюgen om de millioenen-massa's te organiseren en hen
ор juiste wjjze in de ingewikkelde situatie te leiden.
,,AJleen dank zij het feit, zeide Lenin, dat de partij ор hal;U'
hoede was, dat de partij ор de strengste wijze was gediscipli
neerd en onidat de autoriteit ,таn de parЦj alle lichamen en
instellingen vJrenigde, omdat volgens de leuze, die door het
Centraal-Komitee werd uitgegeven, tientallen, honderden,
duizenden en in laatste instantie millioenen als een man op
traden, en alleen omdat er ongehoorde offers werden gebracht,
- alleen daardoor kon het wonder, dat gescbled is, geschiedf>n
Alleen daarom toonden wij ons, ondanks de tweemaal, drie
n1aal, viermaal, herhaalde veldtocht van de imperlallsten der
Entente en van de imperialisten der gehele wereld, in staat
om te overwinnen". (Komplete Werken, Deel XXV, Ыz. 96).
6. Het Rode Leger heeft overwonnen, omdat а) het in z\jn
gelederen zulke militaire leiders van een nieuw type wist te
smeden als Froenze, Worosjilow, Boedjonny en anderen; Ь)
er in zijn rijen zulke uit het volk voortkomende he1denfiguren
streden als Kotowski, Tsjapajew, Lazo, Ssjors, Parchomenko
en vele andere11; с) zich met de politieke opvoeding van het
Rode Leger politieke leiders bezig blelden als Lenin, Stalin.
Molotow, Kalinin, Swerdlow, Kaganowitsj, Ordzjonikidze, Кi
ro\v, Koeibysjew, Miko jan, Zjdanow, Andrejew, Petrowski, Ja
roslav.rski, Jezjow, Dzjerzjinski, Sjadenko, Mechlis, Chroessjow,
Sjwernik, Sjkirjatow en anderen; d) bet Rode Leger zulke
l)uilt>ngcwone organisators en agitators telde als de militaice
komшissaris е11, die door hun werk de gelederen van de Rood
armisten aaneensmeedden, blj hen de geest van discipline
en strijdvaardige koenheid wortel deden vatten, die ener
giek snel en meedogenloos, de verraderltike handellngen
van enke]e personen van de bevelvoering de kop indrukten en
omgelteerd stoutmoedig en vastberaden de autorJteit en t3e
roem van de bevelhebbers, hetz.u parЦjleden of niet-partlj)eden,
ondersteuпden, die hпn toewijding aan de Sowjet-macht toon
den en in staat waren om met va$te hiщd aan de afdellngen
van het Rode Leger leidin.g te geven.
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"Zonder de mi1itafre kommfssarfs zouden wV geen Rood
Leger hebben gehad" - zeide Lenin.
7. Het Rodc Leger heeft overwonnen, omdat in het acbter
land van de witgardistische legers, tn het achterland vau
Koltsjak, Denikin, Кrasnow. Wrangel, prachtlge Ьolsjewiki,
part\jleden en niet-parЦileden, in de Шegaliteit werkt�n. dte
de arbeideгs en de boeren in opstand brachten tegen de tnter
venten, tegen de witgardisten. die bet achter·iand van de
vi.janden van de Sowjet-macht ondermjjn.den en daardoor de
opmars van het Rode Leger vergemakkel�кten. Iedereen weet,
dat de vrijscharen van de Oekraine, Siberiё, het Ve re Onsten.
de Oeral, Wit-Rusland, het Wolga-gebled, die het achterland
van de witgardisten en de interventen ondermijnden, het Rode
Leger een onschatbare dienst hebben Ьewezen.
8. Het Rode Leger heeft cverwonnen, omdat het Sowjet
land niet all�n stond in z\jn stг,dd tegen de witgardistische
kontra-revolutie en de buitenlandse interventie, omdat de 1tr\1d
van de Sowjet-macht en haa:r overwinningen de sympathie en
de hulp van de proletariёrs van de gehele wereld wakker
riepen. Terwijl de imperialisten de Sowjet-repuЫiek door
lnt�rven'i.le �n Ыokkade poogцen · te verstikke.n. stonden de
arbeiders van deze im.perialistische landen aan de kant van de
S<>wjet-macht en hielpe11 zU r.aз.r. Httn strjjd tegen de kapi�
talisten van de aan de Sowje:: -repuЬliek vijandige Jandt-n
werkte е1· toe mede, dat de imperialist.e11 genoodzaakt warE"n
de interventie ор te geven. De arЬeiders van Engeland. Frank1·\jk en andere landeп, die aan de !nter•,entie deelnamen,
organlseerden stakingen, weigP-rden oorlogsшateriaa). dat \тооr
de lnterventen еп de %,itgardistische g�пeraals wц.s bestemd,
te verзchepen. Z� vormden "komitees van aktie" onder de
1euze - ,,Handen weg van ltusland !" Lenin zeide:
"Zodra de internationa]e bourgeoisie haar handen naar
ons uitstrekt, worden die door haar eigen ,;1.rb�iderв
gegrepen" (teiQlfder pla.�tзet Ыz. 4()�).
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KORT SAМENGEVAТТE GEVOLGTREKКINGEN.
De door de Okt-ober-revolutie versJagen 1andheren en kapi
tn.listen, alsmede de witgardistische generaaJs, sluiten tE'n koste
van hun vaderland met de regeringen van de landeп der
Entente een overeenkomst over de gemeenschappelijke militaire
aanval ор het Sowjet-land en de omverwerping van de Sowjet
macht. Ор deze grondslag worden de militaire interventie van
de F.ntente en •de witgardistische oproeren in de grensgeЬiede11
van Rusland georganiseerd, als resultaat waarvan Rusland van
de ]evensmiddelen- en grondstoffengebleden wordt afgesneden.
De nederlaag van Duitsland in de oorlog en de likwidatie
van de oorlog tussen de twee imperialistische koalities in
Europa Jeiden tot de versterking van de Entente, tot de ver
sterking van de interventie, щj scheppen nieuwe moeЩjkheden
voor het Sowjet-land.
De revolutie in Duitsland en de Ьeginnende revolutionalre
ъ�weging in de landen van Europa scheppen daarentegen een
voor de Sowjet-macht gunstige internationale situatie en ver
lir-hten de toestand van het Sowjet-land.
De bolsjewistische partij verheft de arbeiders en de Ьoeren
tot de l'aclerlandse oorlog tegen de Ьuitenlandse veroveraaгs
t'n de witgardistenbende van bourgeoisie en landheren. De
Snwjet-repuЬliek en haar Rood Leger verslaan, den een na
den апdег, de handlangers van de · Entente - Koltsjak,
Jo�denitsj, Deilikin, Krasnow, Wrangel, zij dr\jven nog een
h�rнi 1 anger van de Entente, PiJsoedski, uit de Oekraine en uit
\Vit-Rusland, s1aan ор deze wjjze de buitenlandse militaire
interventie af en jagen haar troepen over de grenzen van het
Sowjet-Jand.
ne e·erste militaire aanval van het internationale kapitaal ор
het land van het sociaJisme ejndigde dus met zUn volledige
ineen�torting.
De door de revoiutie verslagen partjjen van de soclaal-revo
Jutionairen, de mensjewiki, de anarchisten en de nationalisten
ondersteunen in de periode van de interventie de witgardisti
sr.he generaaJs en de interventen, zjj smeden kontra-revolutio
n�ire samenzweringen tegen de Sowjet-repuЫiek en organist"ren
de terreur tegen de Sowjet-leiders. Deze parЦjen, die voor de
Oktober-revolutie enige invioed in de arbeidersklasse hadden,
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ontmaskeren zich in de periode van de burgeroorlog
volkomen in de ogen van de volksmassa's als kontrarevolutionaire partijen.
De peгiode van de burgeroorlog en van de interventie
was de periode van de politieke ondergang van deze
partijen en van de definitieve triomf van de
kommunistische partij in het land der Sow jets.
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