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Golos Truda

Golos Truda
Golos Truda (Russisch: Голос Труда, Stem van de Arbeid) was een Russischtalige anarchistische
krant en verscheen tussen 1911 en 1927.
De krant werd in 1911 opgericht door Russische
bannelingen in New York City (VS). Tijdens de vroege
dagen van de Russische Revolutie maakte de redactie
van de krant gebruik van de algemene amnestie en het
recht op terugkeer van politieke dissidenten. Daarmee
verschoof de thuisbasis van de krant van New York City
naar Petrograd (St.Petersburg) in Rusland. In Petrograd
integreerde de krant zich in de anarchistische
arbeidersbeweging en proclameerde het belang van
sociale revolutie voor en door de arbeiders. Het nam
daarbij een positie in oppositie in tegen de wirwar aan
andere linkse bewegingen.

Header van de New Yorkse uitgave van
Golos Truda (14 dec. 1914)

Met de machtsgreep van de Bolsjewieken brak er een
keerpunt aan voor de krant. De nieuwe regering nam
steeds repressievere maatregelen tegen dissidente
literatuur en kranten en anarchistische agitatie in het
algemeen. Na een aantal jaren relatief openlijk te
kunnen opereren werd de krant uiteindelijk door het
Stalinistische regime deﬁnitief gesloten.

Russische uitgave van Golos Truda (#1,
1923)

Publicatie in Rusland
Hoewel de Bolsjewieken in eerste dagen van de Russische Revolutie helemaal niet zoveel invloed
hadden, wisten ze toch aan invloed te winnen tijdens de grote massa-stakingen en de zogenaamde
Kornilov-aﬀaire. De liberale regering van Minister President Alexander Kerensky had in eerste
instantie de overgrote steun in de samenleving, en wist een coup van de Bolsjewieken wist te
onderdrukken. Maar na de economische ineenstorting trad de regering terug en zagen de
Bolsjewieken hun kans. Volin stelde dat het gat van 6 maanden in de activiteit van de krant, tussen
de Februari-revolutie en het begin van de Russische uitgave, “een lange, niet in te halen achterstand”
had opgeleverd voor de anarchisten. Nu stonden zij voor de moeilijke taak om het op te nemen tegen
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de inmiddels sterke en gevestigde Bolsjewistische Partij, die de propaganda-activiteiten van de
anarchisten enorm overtroﬀen.[2]
Aan het begin van de publicatie in Petrograd werd de krant gesteund door de nabij staande
Anarchistisch-Syndicalistische Propaganda Unie[3] en de krant steunde de oorspronkelijke
anarchistische arbeidersbeweging in de stad.[4] In de redactie waren op dat moment o.a. Maksim
Rayevsky, Vladimir Shatov (die de linopers bestuurde) Volin, Gregori Maksimov, Alexander Schapiro,
and Vasya Swieda.[4]
De krant verscheen eerst als weekkrant, en verscheen voor het eerst geheel in het Russisch op 11
augustus 1917. Daarin stond een redactioneel stuk waarbij men zich scherp keerde tegen de
tactieken en programma's van de Bolsjewieken, de Mensjewieken, linkse- en rechtse Sociaal
Revolutionairen en anderen. Ze stelde dat de opvatting van revolutionaire actie door de
anarchistische socialisten een totaal andere manier van werken representeerde dan die van de
marxistische.[5] De krant verklaarde dat het principiële doel van de revolutie zou moeten zijn de staat
te vervangen voor een confederatie van autonomie “boeren vakbonden, industriële vakbonden,
fabriekcommités, controlecommissies ed. in locaties door het hele land.”[6] Deze revolutie zou “antistatelijk zijn in diens methode van strijd, syndicalistisch wat betreft economische inhoud en federaal
wat betreft diens politieke taken.”[10] De krant plaatste daarbij veel hoop in de fabriekscommités,
welke na de Februari-revolutie overal in het land spontaan waren opgekomen.[7]
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