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Ensim äiset poliittiset karkotetut Siperiassa
( Ilekabrist ien 9 0-vuolisin»! Isto.)
K irj. L. Deutsch.
Siperia tuli karko tuspaikaksi 17vuosisadalla, jolloin tsaarit lähettivät
sinne ns. raskoljnlkoita.*) Scurasvalla
vuosisadalla lukuisten valtalstulom au
tusten aik an a kukin voitolle päässyt
puolue k ark o tti vastustajansa. Jotka
sitä ennen olivat m aan hallitsijoina.
N iinpä saivat kukin vuorostaan kokea
Siperian vaivoja, sellaisetkin m ah ta
vat vallasm lehpt kuin By roll, Ö ster
man. M enshikoff yin.
N äitä k ark o tettu ja nim itettiin kyllä
"valtiollisiksi rikoksentekijöiksi” , m ut
ta eivät he suinkaan olleet ensimilisiii
"poliittisia” kark o teltu ja. Enslmäi*
nen. Joka sai kärsiä yhteiskunnallis
ten m ielipiteittensä tukia, oli A lexan
der RadischtschrfT, teoksestaan “ M at
kustus P ietarista M oskovaan”. Tässä
teoksessa kuvasi hän kalkkia kauhuja.
Joita tapahtui rnaaorjuutetussa V enä
jän matissa “ vapaam ielisen” ja “va
listuneen” K atariina II aikana. Kei
sarinna tuom itsi hänet ensin m estat
tavaksi, tn n tta “sulasta äidillisestä a r
m ostaan” m uutti tuom ion, sulettam alla ensin hänet P ietari-Panvalin lin
naan ja sen jälkeen karkottaen itä 
si per iaa n 10 vuodeksi O lekm inskiln.
mistä hänen seuraajansa Paavali I
t l 796) kutsui hänet takaisin.
M utta oikeastaan ei R adischtscheviakaan voi p itää ensim äisenä p u h 
taasti poliittisena karkoteltuna, sillä
hiin aivan sattu m alta sai kärsiä Julki
tuom istaan m ielipiteistään. H än ju l
kaisi kirjan, ollenkaan käsittäm ättä,
e ttä tekee pui Iitti en rikoksen, sillä
K atarina II. Joka siihen saak k a oli
ollut kirje vaihdossa kuuluisien ran s
kalaisten filosofien V oltairen, Di*
derau’n ym. kanss esiintyi hyvin va
paam ielisenä. M utta R anskassa ta 
pahtunut vallankum ous tek i K atarii
nassa suuren m uutoksen. A avista
m atta tsarinnassa tap ahtun eesta m uu
toksesta, päinvastoin, luullen pääse
vänsä hänen suosioonsa, paljastam al
la hänen m aassa tap ahtuv ia kauhuja.
UadischtscheflE Julkaisi teoksensa.
Todellisia ensim äisä poliittisia k a r
kotettuja V enäjällä ovat henkilöt. Joil
le historia oli an tan u t nim en “tleka*) V anhauskoiset.

hristit” (joulu kuu laiset), sillä he itse
tietoisina m enivät taisteluun yhteis
kunta-aatteitten puolesta, tietäen hy
vin, m ikä heitä odottaa heidän yri
tyksensä epäonnistuessa.
Kävisi liian pitkäksi kertoa, miten
ja miasä ta rkot uksessa dekabristien
kapina syntyi, m ainittakoon vain, että
sen toim itti pieni ryhm ä upseereita,
jotka A leksanteri l:n sodassa oltuaan
saivat vaikutelm ia länsim aista ja ta h 
toivat kotonaan to teu ttaa satnallaisia
vapaam pia oloja. Heidän kapinansa
tapahtui Pietarissa 14 (27) pnä Jouluk. 1825, s. o. Juuri 99 vuotta sitten,
päivänä, Jolloin Nikolai I piti nousta
valtaistuim elle. Osu vaatim uksista,
joita nuo ensim äiset venäläiset vallan
kum oukselliset asettivat, m aaorjuuden
poistum inen ja Julkisen oikeuden a i
kaansaam inen, toteutui 60-luvulla sa
m alla vuosisadalla, m u tta m uut vaati
m ukset, kuten: kansanvaltaisen liitto
tasavallan perustam inen el ole, vie
läkään toteutunut, huolim atta suuren
vallankum ouksellisten joukon veren
vuodatuksista ja kärsim yksistä deka
bristien jälkeen, ja on se vieläkin edis
tyneim pien venäläisten kerrosten
ihanne.
R ohkeasta yrityksestään saattaa
kotim aansa vapauden tielle, tulivat
viisi ensim äistä vallankum ouksellista:
överslft Paul Pestel Ja. Sergei M uravJeff, runoilija Konst. Rylejeff. upsee
rit P ietari K ahovskij ja M ikael BestushetT tuom ituiksi telotettaviksi, m ut
ta “jalo” tsaari, joka vasta oli nous
sut valtaistuim elle, m uutti tuom ion,
m ääräten heidät hirtettäviksi. Muut
116 vangittua läh etettiin pakkotöihin,
karkotettiin Siperiaan, tai teh tiin sota
in iehiksi jne.
D ekabristit, lie. Jotka suoraan Pie
tari-) ’aavalin linnasta joutuivat Sipe
riaan. sam oin kuin toiset, jo tk a pakk o työajan suoritettua lähetettiin sinne
elinkaudeksi, jättiv ät syvän v aik u tu k 
sen noihin laajoihin, paljon kärsinei
siin alueisiin. D ekabristit tulivat sin
ne kultturin kantajiksi sanan parairu
m assa m erkityksessä ja saivat osak
seen koko paikallisen väestön tunnus
tuksen. K aikilla aloilla: taloudelli
sen, valistuksen, tekniikan, rakennus-
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ulalla ym dekabristit aikaansaivat
paljon uudistuksia, parannuksia Ja
edistyksin. He avaslvat kouluja lap
sille, osottivat paikkakunnan väestölle
parem pia keinoja m aanviljelyksessä,
opettivat kasvattam aan useita vihan
neksia, keksivät kaksipyöräisiä ra t
taita, jo tk a parem m in soveltuvat Si
perian teillä Jne. loppum attom iin. Ki
olekaan ihm e, e ttä dekabristien oppi
laista kehittyi m onta huom attavaa toi
m ihenkilöä, jotka m yöhem m in tulivat
kuuluisiksi.
M uisto dekabristeista painui syvään
siperialaisten mieliin, Ollessani kar-

k otettuna 90-luvun lopulla, kuulin
m uutam ien vanhuksien kertovan kii
tollisuudella dekabristien toim innasta,
jolloin he näyttivät heidän aikaan saa
liitaan uutuuksia ja hartaudella osot
tivat taloja, missä nuo Siperian valis
ta ja t olivat asuneet. Monelle meistä,
heidän jälkeläisilleen, on heidän hyö
dyllinen. rauhallinen toim intansa tu l
lut hyväksi suositukseksi paikkak un
nan asukkaitten silm issä: titteli ‘'po
liittinen'’ on meille paras todistus. Jo
ka avaa ovet kaikkialle, luonnollisesti
mikäli karkotuksen olosuhteet m yön
tävät.
Suom. M. V,
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