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Venäjä — yhteiskunnallisen vallankumouk
sen etuvartija

K irj- Alexander Trachtenberg
(S a k e n i e n  s u o m e n n o s )

T ru* tra n s la tio n  flle<l w ith  th e  p o s t
m a s te r  a i  K U chburx, M ara., aa  r tq u l re d  by 
th e  a c t  o f Oct. 6, 11H7.

‘‘Saatte puhua Leniniä ja Trot- 
skyä vastaan, saatte arvostella 
holshe vikejä, mutta sanokaapa- 
han sanaakaan Neuvostoa vas
taan”. Tämänlaisen vastauksen 
saa nykyisen hallituksen vastus
taja talonpojilta ja työläisiltä Ve
näjän maakaupungeissa.

Tsaarista oli munan tarina. 
Syrjäisillä paikkakunnilla, jos
sa vallankumouksellista agitatsi- 
oonia ei tunnettu, agitaattori 
saattoi menneinä päivinä puhua 
hallitusta tai ketä hyvänsä sii
hen kuuluvaa henkilöä vastaan ja 
saattoi saada kunnioittavan kuu
lijakunnan, mutta sinä hetkenä, 
jolloin tsaarista puhuttiin alen
tavassa äänilajissa, vallankumo
uksellisen vapaus, vieläpä henki- 
k in oli vaarassa.

Xvt on syntynyt uusi käänne. 
Ja se koskee Neuvostoa. Se on 
ottanut tsaarin paikan. Joukoil
la on luottamusta Neuvostoon 
ja uskoa, että se voi voittaa kaik
ki myrskyt ja ohjata Venäjän 
kaikkien vaikeuksien lävitse.

Toinen vallankumous suuresti 
vahvisti tätä uskoa. Se antoi 
Venäjälle pysyväisen hallituksen, 
jota Venäjällä ei ollut vallanku
mouksen kahdeksana ensimäise- 
nä kuukautena. Sosialistinen 
hallitus, jota kannatti edustaja- 
laitos joka on paljon voimak
kaampi kuin mikään vallitseva 
parlamentti, alkoi heti luoda val
tiota, mikä perustui enemmän 
teolliselle kuin poliittiselle kan

sanvallalle. Talonpojat tarvitsi
vat maata, työmiehet tarvitsivat 
työtä ja Venäjä tarvitsi kum
mankin työtä. Senlisäksi kum
matkin näistä luokista uskoivat, 
että riistäminen ei ole mikään 
välttämättömyys tuotannon suo
rittamisessa. Uusi hallitus oli 
näiden luokkien luoma, kuten 
muissa maissa se on kapitalis- 
tiluokan luoma. Kaikki lakiesi
tykset alistetaan Neuvostolle ja 
jos se ne hyväksyy, kansan ko- 
missarien hallitus julkaisee ne 
maan laiksi. Neuvosto voi myös
kin tehdä lakialotteita ja jättää 
ne hallituksen voimaansaatetta- 
vaksi.

Viime marraskuusta hallitus on 
uhrannut aikansa ja tarmonsa ja 
kaiken niiden ajan ja tietoisuu
den jotka ovat olleet halukkaita 
auttamaan, Venäjän taloudellisen 
elämän järjestämiseen. Hallitus 
on myöskin ryhtynyt toteutta
maan sosialistipuolueen ohjelma- 
kohtia sikäli kuin olosuhteet 
ovat tnyötenantaneet ja sikäli 
kuin se voi käyttää avukseen ky
kenevien henkilöiden apua yksi
tyiskohtien järjestämiseksi ja re
formien aikaansaamiseksi.

Paljon on tehty, mikä koskee 
Venäjän poliittisen ja teollisen 
yhteiskunnan sydänjuurta. Hal
litus on poistanut kansalaisten 
eri poliittiset luokat. Se on 
erottanut kirkon valtiosta. Se 
on täydellisesti vallankumonk- 
sellistuttanut oikeusjärjestelmän. 
Se on kansallistuttanut maan ta
kavarikoimalla kirkon, luostari
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en, valtion ja yksityiset maat il
man korvausta. Se kansallistut- 
ti teollisuuden li uomat tavassa 
määrässä. Se kansallistutti pan
kit. Suojellakseen työläisiä, teh
taitten. kaivosten ja muiden työ
paikkojen johto kansan vai tais Ui
tettiin. Se järjesti yhteiskunta- 
vakuutuksen. siihen kuuluen ta
paturma-, sairaus-, työttömyys-, 
vanhuuden- ja työkyvyttömyys
vakuutus. Vielä hallitus uudisti 
aakkosetkin ja järjesti ajanlas
kun uudenaikaiselle kannalle.

Hallitus on tehnyt ja tulee 
edelleenkin tekemään sitä. mitä 
odotetaan sosialistiselta hallituk
selta. Se tekee kaiken perinpoh
jaisesti. Erikoisalojen tuntijat 
harkitsevat jokaista tekoa huo
lellisesti ja Neuvostossa perin
pohjin keskustellaan lakiesityk
sestä ennenkuin se julaistaan 
laiksi.

Maailman sota ja pienempien 
kansallisuuksien ja porvariston 
vastavallankumoukselliset liik
keet edelleenkin vetävät hallituk
sen huomiota ja tarmoa osalleen. 
Ro! sh e vikien rauhanliike suori
tettiin määräyksestä. Se oli 
marraskuun vai 1 a nk um ouk se n 
velvotus. Toivottiin yleistä lii
kettä neuvot te hi ra u lian aikaan
saamiseksi. Salaiset sopimukset 
paljastivat vanhan Venäjän liit
tolaisten imperialistiset pyrki
mykset. Neuvosto yhtyi Lenin- 
iin siinä, että “Venäjän joukkojen 
aineellinen heikkous pakottaa 
Venäjän sisäiseen uudestaanjar
jesta tn is työhön”.

Venäjä meni Brest-Litovskiin 
ilman apua. Trotski odotti Sak
sassa kapinaa sodan lopettami
seksi. Sekä Saksassa että Itä- 
vallassa olikin havaittavissa
myötätunto!suusilmauksia Venä
jää kohtaan, mutta ei tarpeeksi

voimakkaita vaikuttaakseen ti
lanteeseen.

Bolshevikit palasivat rauhan
neuvotteluista voitettuina, mut
ta ei murskattuina. He hävisi
vät ruumiillisessa taistelussa. 
Heidät pakotettiin hyväksymään 
vallotusrauha. Peläten menettä
vänsä kummankin, vaHaukumo- 
ukscn ja sodan, he luopuivat vii
memainitusta tilapäisesti voidak
seen suorittaa maan uudelleen- 
järjestämistyötä. Lenin selitti 
asemaa seuraavilla sanoilla: 
“Rauhan allekirjoittaminen Sak
san imperialistisen hallituksen 
kanssa ei ole objektiivisesti pu
huen rikos kansainvälistä sosia
lismia kohtaan. Kun työläiset 
voitetaan lakossa ja ovat pako
tetut hyväksymään huonot ehdot 
työnantajiltaan, niin eivät he pe
tä luokkaansa senkautta, ettei 
heidän onnistunut heti voitta
maan kaikkia vaatimuksiaan. He 
hyväksyivät huonot ehdot vain 
sentakia, että saattaisivat varus
tautua myöhemmällä puhkea
vaan uuteen taisteluun”.

Vallankumouksellinen Venäjä 
ei ole mikään itsevaltaisen Sak
san suosija, jos nykyinen jär
jestys vahvasti lujittuu Venäjäl
lä. ja siihen kaikki sen toiminta 
kohdistuu, niin Venäjä on pal
joa suurempi vaara Saksalle kuin 
mikään muu maa. Ne kansat, 
jotka Saksa on alistanut allensa 
kääntyvät Venäjän puoleen. Sak
sa saa voittaa jokaisen työläisen 
ja talonpojan kyetäkseen pitä
mään hallussaan heidän maansa 
Itämeren maakuntien asukkaat 
vihasivat Saksan itsevaltiutta jo 
ennen sotaa. He kärsivät kauan 
saksalaisten paroonten iestä, pa- 
roonien. jotka omistivat maan ja 
kontrolleerasivat heidän 'elämän
ehtonsa. —  Lättiläiset ja virolai
set vielä muistavat ne veri virrat.
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jotka vuosivat heidän maissaan 
vuonna 1906 senjälkeen kun sak
salaisten paroonien pyytämät 
rankaisuretkikunnat olivat siellä 
käyneet.

Venäjän vallankumous vapautti 
Itämeren kansat orjuudesta ja 
riistosta samoinkuin se vapautti 
venäläisetkin. Toteuttamalla 
kansojen itsemäaräämisperiaa- 
tetta, Venäjä antoi itsenäisyyden 
eri kansallisuuksille. Kun niiden 
taloudellinen elämä oli kiinteäs
sä yhteydessä Venäjään, hyväk
syttiin suunnitelma kaikkien Ve
näjän kansojen liittotasavallasta. 
Pienempien kansallisuuksien kes
kuudessa syntyi luokkasota omis
tavia luokkia vastaan, jotka vas
tustivat sosialistista hallitusta ja 
tervehtivät saksalaisten hyökkä
ystä. Suomessa, [tämerenmaa- 
kunnissa ja Ukrainassa, järjesty
neet vallankumoukselliset jou
kot, jotka taistelivat tsaaria vas
taan, tulevat venäläisten talon
poikien ja työläisten rinnalla 
jatkamaan lakkaamatonta sotaa 
sekä saksalaisia hyökkääjiä, että 
heidän omia taantumuksellisia 
aineksiaan vastaan.

Venäjän kansa pelkää paljoa 
enemmän japanilaisten maahan- 
hyökkäystä kuin Saksan. Tais
telu Japania vastaan tulee ole
maan paljoa vaikeampi. Sak
sassa on ainakin jonkinlainen 
vallankumouksellinen luokka. Ja
panissa ei ole minkäänlaista jär
jestettyä aineistoa, jonka apuun 
Venäjä voisi luottaa. Japani on 
murskannut kaikki työläisten 
j ä r j estä m isy r i tv k set. Japanissa 
on tuskin minkäänlaista työväen
liikettä ja vuoden 1910 kuului
san oikeudenkäynnin jälkeen, jol
loin 24 sosialistia ja anarkistia 
tuomittiin kuolemaan ja kaksi
toista miestä hirtettiin, ei ole ol
lut minkäänlaisia mahdollisuuk

sia sosialistiliikkeelle. Tosiasia 
on, että olosuhteet ovat Japa
nissa paljoa huonommat kuin mi
tä ne olivat Venäjällä tsaarival- 
lan aikana. Venäjän sosialistit 
tietävät tämän ja he pelkäävät 
J apania.

Japanin uhkaamana he saattavat 
tulla pakotetuksi tekemään jon
kinlaisen kaupan Saksan kanssa. 
Kansanvaltainen Ranska ja Eng
lanti käyttivät tsaarivaltaista Ve
näjää Saksan imperialismia vas
taan. Vallankumouksellinen Ve
näjä saattaa käyttää Saksaa suo
jellakseen itseään feudalistista ja 
itsevaltaista Japania vastaan. 
Liitto Saksan kanssa tulee ole
maan Venäjälle kallis. Nykyist- 
lään ollen Venäjä mieluimmin oli
si Saksan vihollisena omalla ta
vallaan. Muullekin maailmalle 
olisi parempi, että Venäjä pysyisi 
sinä.

Venäjän porvariston vastaval- 
lankuniousliike ei enää ole uh
kaamassa. Kasakkakapinat ovat 
kaikki kukistetut, paitsi yhtä Si
periassa. L'hkaava japanilaisten 
maihinhyÖkkäys tekee siellä ase
man vaikeammaksi.

1’itäen silmällä kansainvälistä 
tilannetta ja koettaen selviytyä 
sen suhteen niin hyvin kuin mah
dollista, Neuvostohallitus ei lai
minlyö tarkkaamasta niitä yh
teiskunnallisia ja taloudellisia 
muutoksia, joihin täytyy ryhtyä 
ennenkuin maa voidaan uudel
leen luoda. Työläis- ja talon
poikaisjoukkojen ollessa halli
tuksen tukena, voi se aikaansaa
da suunnattoman paljo. Jos rau
tatiet täytyy järjestää parem
paan kuntoon, hallitus vetoaa 
rautatietyöläisiin ja he tulevat 
tekemään kaikkensa saadakseen 
asian järjestetyksi. Ja niin ta
pahtuu pitkin linjaa.

Venäjän hallitus ei aio lainlaa-
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(linnallaan murskata kapitalismia 
siinä silmänräpäyksessä. Lait, 
joissa määritellään työnantajien
kin oikeuksia erinäisiin työväen 
kontrolli neuvos toi h in ja lakkoja, 
palkkoja, y, m. riitaisuuksia kos
keviin komiteoihin, osottavat yk
sityisen omistusoikeuden ja yksi
tyisen yritteliäisyyden arvellaan 
jatkuvan ainakin jonkun aikaa. 
Hallitus kuitenkin pyrkii luo
maan työväestölle sellaisia ta
kuita, jotka asettavat työläiset 
edulliseen asemaan heidän taiste
lussaan työnantajia vastaan.

Uusi Venäjä ei kokeile poliitti
silla ja taloudellisilla laitoksilla. 
Se rakentaa uutta yhteiskuntaa, 
jossa työväestö tulee luomaan 
yhteiskunnallisesti välttämättö
män tuotannon ja myöskin oh
jaamaan omaa elämäänsä.

On erittäin otollista, että nyt 
kun monen maan työvoimat 
muokkaavat politiikkaansa yh
teiskunnalliseksi uudestaan jär
jestämiseksi, on olemassa Venäjä 
joka on yhteiskunnallisen vallan
kumouksen e tn vartijana.

Venäjän sosialistisen neuvosto
jen liittotasavallan punanen lip
pu on oleva majakka valona maa
ilman sorretuille. Se on alitui
sesti muistuttava heille, mitä 
työväestö voi aikaansaada, kun 
se vain oppii tuntemaan tarko- 
tusperän solidaarisuuden ja yh
tymisen merkityksen. Karl 
Marx*in satavuotis-muistopäi va
na ei suurempaa muistomerkkiä 
hänen muistolleen voi pystyttää 
kuin tämän.


