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Kansanvalistustyö Venäjällä

Työväenvallan lujittumiselle on mi
tä tärkeintä laajojen joukkojen tietoi
suus. Senvuoksi Venäjän työläisten ta
savallassa on, kaikista muista suuria voi 
mia kysyvistä välttämättömistä toimista 
huolimatta, kyetty antamaan suurta 
huomiota valistustyölle.

Opetusjärjestelmä on kokonaan val- 
lankumouksellistutettu. Koululaitok
sen uudistamisesta antaa valaisevan ku
van opetuskomisarion Lepeshinskyn 
raportti, joka esitettiin opettaja-inter
nationalistien ensimäisessä yleisvenä- 
läisessä kongressissa, kesäkuun 2 päi
vänä, t9 i8 ,  siis noin S kk. senjälkeen 
kun tyoväenvalta nousi. Siinä lausu
taan m. m.:

“On tullut tavaksi syyttää uutta hal
litusta välinpitämättömyydestä entisiä 
sivistysarvoja kohtaan, ja etenkin kou
lujen tuhoamisesta. Tällainen syytös 
on aivan väärä. Sikäli kuin koulut 
edustavat vääriä periaatteita, sellaisia 
jotka synnyttävät etuoikeuksia ja on 
porvariluokkien palvelija, sikäli sitä on 
hävitetty. Sellainen järjestelmä oli vä
line tukahuttamaan joukkojen tietoi
suutta ja se teki lapsista ruumiillisesti 
ja henkisesti vajanaisia. Tämän vanhan 
koulujärjestelmän tuhoutumista ei ai
heuttanut jokin yksilöitten ryhmä, 
vaan itse elämän alkeellinen voima, kos
ka tällainen koulujärjestelmä oli erot
tamaton osa koko vanhasta yhteiskun
tarakenteesta Historia valmisti tietä 
sellaiselle tuhoamiselle ]a se on tullut

nykyisen vallankumousaikakauden pai
nokkaaksi välttämättömyydeksi.

Ei kuitenkaan riitä ottaa huomioon 
ainoastaan tätä itsestääntapahtuvaa hä
vittämistä. Yhteiskunnan vallankumo
uksellisten luokkien, erikoisesti niitten 
korkeimpien asteitten, niitten johtavi
en ainesten, on saatettava tähän kehi
tykseen ennenkaikkea määiätty järjes
telmä, systeemi. Ensiksi tarvitaan 
leikkaus poistamaan menneisyyden 
kaikki hyödyttömät jäännökset, mutta 
on myös aikaansaatava luovaa työtä, 
vaikkakin se ehkä välttämättömyyden 
pakosta on hidasta ja alussa varovaista.

Koulu on lakannut olemasta riistäjä- 
luokan kädessä olevana keinona; 
kansan voiton kautta siitä on todella 
tullut kansan koulu. Ja nyt opetusasi- 
oitten kansankomisario tekee ponte
vasti työtä saattaakseen sen kansan hal
lituksen —  soviettiorgaanien käsiin.

Koulu ei enää tarvitse opettajia, jot
ka ovat vain viranhaltijoita, opettajia, 
joita nimitetään ylhäältäpäin, opettajia, 
jotka ovat eristetyt kansasta Opetus
virastomme painostaakin juuri tätä 
puolta ja ehdottaa otettavaksi käytän
töön sen periaatteen, että itse väestön 
valitsemat paikalliset orgaanit valitse
vat opettajat.

Koulu on lakannut olemasta etuoike
uksien antaja kaikissa muissa suhteissa 
paitsi sivistyksessä ja tietoisuudessa. 
Opetuvirasto tämän johdosta on ryhty
nyt pikaisiin toimenpiteisiin kaikkien
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diploomien ja todistusten poistamisek
si, jotka antoivat kaikenlaisia etuoike
uksia henkilöille, jotka olivat suoritta
neet jonkun määrätyn kurssin yliopis
toissa.

Vanha järjestelmä ei ollut opetuksen 
väline, vaan kansan ajattelukyvyn kah- 
lehtija. Vallankumous on poispyyh- 
käissyt tämän koulujärjestelmän. Hal
lituksen toiminta on esiintuonut uusia 
tehtäviä koululle. Opetusvirastomme 
opetusjärjestelmän keskuksena, ryhtyi 
ensimäiseksi vapauttamaan koulua kir
kon vaikutuksesta ja ympäristöstä —  
ryhtyi erottamaan koulua kirkosta.

Nämä ensimäiset askeleet ovat vain 
työn alkua. Edessämme on vielä suu
re m moisen ja pitkäaikaisen järj. työn 
tie ennenkuin lopullisesti saadaan kan
salle koululaitos, jota he tarvitsevat ra
kentaakseen elämänsä uusille perusteil
le, jota he tarvitsevat tänä köyhälistön 
kansainvälisen taistelun aikana sosialis
min puolesta.

Pitäen tätä tehtävää mielessään, ope
tusvirasto kehotti oppineita ja tottu
neita yksilöitä, opetusasioihin tottunei
ta henkilöitä, y. m. ottamaan osaa tähän 
työhön. Opetusasioitten kansankomi- 
sariaatti avasi ovensa selkoselälleen 
kaikille, jotka halusivat auttaa ja ky
kenivät auttamaan. Jotakin on jo teh
ty tällä alalla. Äskettäin perustettiin 
opetusasioitten Kansankomisariaatin 
yhteyteen opetusasioitten neuvontako- 
mitea, joka puolestaan jaettiin useihin 
alakomiteoihin, jotka suorittivat valmis
tavaa työtä koulu reformien puolesta ja 
vähitellen esittivät tehtäviä, joiden rat
kaiseminen määrää meidän koulujärjes
telmämme toiminnan olemuksen.

Meidän käsityksemme koulusta on 
sellainen, että uskonnolliset menot ja 
uskonnon opetus on täydellisesti pois
tettava. Toiseksi, kansan yleinen ope
tus täytyy olla pakollista ja kaikkien 
saavutettavissa, katsomatta sukupuo
leen tai yhteiskunnalliseen asemaan; 
sen täytyy olla koulun, jossa kaikki, 
kuten kirjat, oppivälineet, y. m. ovat 
vapaita; ja, lopuksi, me pidämme uut
ta koulua työn ja opin yhtymänä

Uuden koulun perusteet voidaan tul
kita seuraavasti:

1 . Tuottavan työn ja akademisen 
ohjauksen aikainen yhteensovittaminen 
on mitä voimakkain ase nykyaikaisen

yhteiskunnan uudelleen rakentami
sessa.

2. Nykyisen tuotantoasteen teknil
liset vaatimukset tarvitsevat yksilön 
yleistä kaikinpuolista kehittymistä, 
yksilöä joka kykenee työhön ja omaa 
samalla eri teollisuushaarojen polytek- 
niltista tietoa. Senvuoksi yleisen tie- 
dekoulun täytyy saada polyteknillisen 
koulun luonteen, toisin sanoen opetus
ta johon sisältyy sekä tiede että kaik
kien ammattien ja teollisuuksien vaa
timien tietojen tuntemus. Jonkun eri- 
koishaaran yksinomainen tutkiminen 
on sensijaan yleisen tiedekoulun ulko
puolella ja ovat korkeimpien koulujen 
tehtäviä.

3. Ruumiillisen työn on muodos
tettava eroamattoman osan kouluelä
mästä; kaikkien koululasten täytyy ot
taa osaa luovaan työhön. Tällaisen 
työn hyödylliset tulokset on saatettava 
oppilaitten ymmärrettäväksi. Sitä var
ten on pyrittävä saamaan oppilaat joko 
suorittamaan hyödyllisiä käyttöesinei
tä (etupäässä vastaamaan jonkun eri
koisen koulun omia tarpeita), tai on 
aikaansaatava luovaa työtä, jonka tar- 
kotuksena on aineellisten etujen ai
kaansaaminen, kuten esim. huolehtimi
nen puhtaudesta, kouluelämän tervey
dellisen puolen valvonta jne.

4. Koulusta tulee tuotantokom- 
muuni, s. o. sekä tuottava että kulut
tava taitos, perustuen seuraavitte las
ten yhteiskunnallisen opetuksen joh
taville perusteille:

a) koulun itsehallinto ja joukko-it- 
semäärääminen henkisen ja ruumiilli
sen toiminnan alalla;

b) lasten kaikkien tarpeitten täyttä
minen lasten itsensä kautta;

c) yhteiskunnallisen henkisen työn 
järjestäminen (tieteellisiä yhdistyksiä, 
yhteistyö jne.)

5. Koulun täytyy antaa täydellises
ti vapaa kehittyminen lapsen luomisky- 
kyisten voimien kehittymiselle. Tä
män vuoksi lasta on kasvatettava sel
laisessa ympäristössä, mikä on otollinen 
lapsen henkisille ja ruumiillisille ky
vyille, ympäristö on järjestettävä mah
dollisimman sopusuhtaisesti lapsen 
ruumiin ja mielen kehityksen kanssa. 
Välttämättömät ensimäiset vaatimukset 
tällä alalla ovat:
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a) Lasten omatahtoinen uutteruus 
kouluelämän eri aloilla, heidän itsenäi
syytensä ja aloiteoikeutensa työn aikana 
ja heidän itseluottamuksensa jokapäi
väisen elämän eri tehtävissä;

b) sellaisen opetusjärjestelmän ke
hittäminen, mikä edistää lapsen luo
miskykyä;

e) taiteellinen toiminta lapsen es
teettisen kehityksen aikaansaamiseksi.

6. Lapsen kasvattamisen menette
lytavat ja opetuksellinen harjottaminen 
muuttavat muotoaan sikäli kun koululle 
ilmaantuu uusia tehtäviä. Lasten ope
tuksessa on pääasiassa otettava huomi
oon se, että lapsesta kehitetään elävä 
ihminen, yhteiskunnallinen eläjä ja yh
teiskunnallisen työn ymmärtäjä, ensiksi 
nykyaikaisien työn, sitten menneen his
torian työn, ja lopuksi työläisten teh
tävät tulevaisuudessa. Täytyy olla eli
mellinen yhteys koulun opetuksellisen 
henkisen työn ja tuottavan työn ainek
sen välillä. Opetuksellista harjottelua 
on ‘suoritettava sielutieteen, luonnon
tieteen ja opetustieteen viimeisten saa
vutusten mukaan, ja erikoisesti mene
mällä tunnetusta tuntemattomaan, tosi- 
peräisestä aistiperaiseen.

Minun mielestäni kansan on saatava 
lajiteltua tietoa, ja tämä saavutetaan 
vain siten, että lapsi kiinnitetään kou
luun huomattavan pitkäksi ajaksi. On 
välttämätöntä luoda sellaiset olosuhteet, 
jotka sallivat sen, että kouluiässä olevi
en lasten enemmistö voidaan pakottaa 
pitkäaikaiseen opetukseen. Pakollisia 
kouluja on monissa maissa, miksei siis 
myös Venäjällä.

Me emme saa pelätä kouluista ja 
opettajista tulevan puutetta; me vä
hitellen otamme käytäntöön laajakan
toisen opetuskurssin ja joudutamme 
opettajajoukkojen kasvamista.

Kaikki henkilöt, jotka ovat tälle asi
alle myötätuntoisia, on hankittava pal
velukseemme; meidän on myöskin laa- 
jakantoisesti selostettava suunnitelmi
amme, ja tätä tarkotusta varten me 
alamme julaista koululaitoksen refor
meja koskevaa tiedonanlolehtea. Näi
tä tiedonantolehtiä me levitämme va
paasti ympäri Venäjän. Mutta ennen
kaikkea se mitä me eniten tarvitsemme 
ei ole vain sana-propagandaa, vaan te
koja, Senvuoksi opetusasioitten Kan-

sankomisariaatti järjestää mallikouiuja. 
On erheellistä otaksua täällä keskus
tassa olevan pyrkimyksen aikaansaa
da käytäntöön byrokraattisia menette
lytapoja koulujen hallinnossa Me em
me halua mitään pakottaa kansaan, ja 
kun me teemme jonkun suunnitelman, 
niin se tapahtuu pääasiallisesi senvuok
si, että väestö itse, paikallisten jär
jestöjensä kautta, vaatii meiltä yleisiä 
suunnitelmia ja ohjeita.”

Uusi opetusjärjestelmä.

Ylläotevassa raportissa ilmaantuu uu
den opetusjärjestelmän pääperusteet. 
ISenjälkeen ovat opetusolot kehitty
neet voimakkaasti. Uusia kouluja on 
perustettu huomattava määrä. Yliopis
toja perustettu. M. m. maailman en- 
simainen sosialistinen yliopisto, josta 
kerrottiin Säkenien helmikuun nume
ron katsauksissa. Samoin Pietarissa 
on perustettu uusi työväen yliopisto 
korkeampaa opetusta varten.

Työväen tasavallan uusi opetusjär
jestelmä on uusien yhteiskuntasuhteit- 
ten orgaaninen, elimellinen tuote, yh- 
teiskuntasuhteitten, joiden vallitessa 
voitokkaan köyhälistön ja köyhien ta
lonpoikien tehtävänä on murskata por
variston sitkeä vastarinta ja koko elä
män uudelleen rakentaminen sosialis
tisille perusteille.

Kansanopetukseen liittyvä koko me
kanismi on jotain aivan uutta, ennen 
tuntematonta ja uuden hengen elähyt- 
tämää. Sen johtavana koneena on val
tion opetuskomissioni.

Valtion opetuskomissioni on taval
laan koko Venäjää käsittävä kouluko
mitea. Siihen kuuluu edustajia yleis- 
venäläisestä toimeenpanevasta komite
asta ja työväen hallituksesta eli Kan- 
sankomisarioitten neuvostosta. Sen li
säksi kuuluu siihen edustajia seuraa- 
vista orgaaneista:

Ammattijärjestöjen keskus komitea.
Työväen osuustoiminnallisten järjes

töjen keskuskomitea.
Sivistysriennollisten järjestöjen kes

kuskomitea.
Opettajien unio.
Eri kansallisuuksien komisariaatti.
Korkein kansantalousneuvosto.
Tällainen johtavien työlaitosten ko
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koomus takaa täydellisen ja monipuoli
sen yhteyden kaikkien yleisve n alaisten 
järjestöjen kanssa, jotka harrastavat 
yleisen opetuksen kehittämistä ja levit
tämistä.

Ennenkaikkea on huomattavana ero
na entisen ja nykyisen opetusjärjestel
män välillä se, että opetus ei ole yl
häältäpäin pakotettua, vaan nousee itse 
joukkojen vaatimuksesta ja tarpeista. 
Paikalliset orgaanit eivät ole ylhäältä
päin nimitettyjä eikä ylhäältäpäin valit
tuja, vaan ovat ne paikallisen proletaa
risen parlamentin —  sovietin —  toi
meenpanevan orgaanin elimellisiä osia.

Tämän laajan koneiston ylin johto 
taas nojaantuu kaikkien paikallisten or
gaanien toimintaan.

Paikallisen yleisen opetuksen sovi- 
etti on puolestaan kansan johtojen jär
jestö heidän oman sivistystasonsa ja 
opetuksen kehittämiseksi. Yleisen 
opetuksen sovietit saattavat joukot itse 
toimimaan edukseen ja senkautta ne 
muodostavat voimakkaan tekijän sivis
tystason kohottamisessa.

Paikallisen yleisen opetuksen sovie
tin eli neuvoston valitsemiseen ottaa 
osaa samat tekijät kuin varsinaisen so- 
vietinkin valitsemiseen. Senlisäksi ot
taa valitsemiseen osaa paikallisten kou' 
lujen opettajat ja oppilaat. Yleisen 
opetuksen sovietti ei enää ole poliittise
na tekijänä, vaan ainoastaan opetusasi
oita hoitavana laitoksena.

Ja mikä tärkeintä, opetus ei muodos
tu pakko-opetukseksi, vaan kansan o- 
masta alotteesta, sen omien laitosten 
ohjaariiaksi itse-opetukseksi.

Lasten siirtoloita.

Tsarskojen Selon ent. komeaan kei
sarilliseen palatsiin on perustettu las
ten mallikoulu. Siellä tutkitaan par
haita opetustapoja sekä tieteen että 
lasten kannalta katsoen. Näistä tu
loksista annetaan säännöllisesti raport
teja opetusvirastoon. Sieltä toimite
taan niitä edelleen toisille kouluille 
neuvonantoina. Kaikki muutkin koulut 
antavat taas puolestaan raportteja ko
kemuksistaan. Siten saadaan selville 
eri tahoilla maata saaduista kokemuk
sista ja niinmuodoin uusi koulujärjestel 
mä saadaan yhä täydellisemmäksi ja 
täydellisemmäksi.

Kesän ajaksi hommataan lapsille ke- 
säsiirtoloita Viime kesänä toimi täl
lainen m. m, Nishni-Novgorodin kuver- 
nementissä. Pätevien naisopettajien 
johdolla siellä lapset saivat olla koko 
kesän. He saivat itse hallita asioitaan. 
Välistä opiskeltiin, toisinaan oltiin 
maanviljelys- y. m. töissä.

Näitä tällaisia puuhia tulee tulevai
suudessa laajennettaviksi. Senkautta 
lapsiin pienestä lähtien kiteytetään yh
teiskunnallisen elämän kaikki eri puo
let. Ne ymmärtävät niitä ja vanhem
miksi tultuaan kykenevät pätevästi ot
tamaan niihin osaa suuremmassakin 
mittakaavassa.

Lasten ravitsem inen kouluissa.

Venäjän työväenhallituksen langaton 
sähkölennätinlaitos sähköttää tainmik. 
30 päivänä Moskovasta, että nyt ollaan 
päästy koulu-uudistusten alalla jo  niin 
pitkälle, että kouluissa annetaan lap
sille lämmin ateria. Nykyinen elintär- 
vepula tietenkin suuresti haittaa tämän 
yleistyttämistä. Kaikkiin mahdollisiin 
toimenpiteisin on kuitenkin jo ryh
dytty, jotta kaikissa Venäjän kouluissa 
lapset saisivat aamusi n lämpimän ate
rian.

Vapaa postinkulku.

Työväenhallitus käsittää mitä suu
remmaksi eduksi sen, että eri paikka
kuntien työläiset ovat mitä vilkkaim- 
massa vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa. Seuvuoksi on kaikki noin uus- 
sin painavat kirjeet postivapaita. Tä
mä luonnollisestikin vilkastuttaa kir- 
leenvaihtna eri paikkakuntien välillä 
ja siten kehittää yhteistoimintaa myös 
tämänkin kautta.

Ulkomaalaisille työläisillekin on huo
mautettu, että kaikki Venäjälle tulevat 
noin unssin painavat kirjeet toimite
taan asianomaisille perille ilman pos
timerkkejä.

Lasten te rv ey so lo t

Kesäkuun 19 päivänä, 1918, pidet
tiin Moskovassa lääketieteellis-terveys- 
hoidollinen kongressi. Siellä keskus
teltiin koulu-terveyslautakuntain ra
portin johdosta. Tämän osaston toi
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mena on huolehtia lasten terveydestä 
ja suojella kouluja keuhkotaudista, y, 
m. taudeista.

Ennen työväenvaltaa ei lasten ter
veysoloista huolehdittu sanottavasti, 
Tätä nykyä koulu-terveyslautakunta 
huolehtii valistustyön levittämisestä 
lasten keskuuteen sellaisista kysymyk
sistä kuin lasten ruumiillisesta tervey
destä ja Sellaisten olosuhteitten pois
tamisesta kouluista, jotka voisivat ol
la vaarallisia lasten terveydelle.

Korkeampi opetuskin  vapaata.

Tätä asiaa koskeva laki kuuluu seu
raavasti:

1 ) Jokainen henkilö, katsomatta 
kansalaisuuteen tai sukupolveen, joka 
on saavuttanut 16 ikävuoden, voidaan 
ottaa korkeampien koululaitosten oppi
laiksi ilman että heidän tarvitsee esit
tää minkäänlaisia pääsy todistuksia tai 
diplooineita siitä, että he ovat suoritta
neet aikaisemmin jonkun toisen kou
lun oppikurssin,

2 ) Täten kielletään korkeimpia op
pikouluja vaatimasta keneltäkään si- 
säänpääsyehdoksi minkäänlaisia todis
tuksia, paitsi henkilöllisyystodistuksia.

3) Kaikki tasavallan koululaitokset, 
toukokuun 27 päivän 1918 lain mu
kaan ovat kaikille vapaita, sukupuo
leen katsomatta. Kaikki henkilöt, jot
ka toimivat toisin, joutuvat vastaa
maan vallankumousoikeuteen.

4) Tähänmennessä kouluihin ent. 
koulutodistusten perusteella päässeet 
oppilaat menettävät etuoikeutensa, jo
ka perustuu vain näihin todistuksiin. 
Uudet sisäänpääsytutkimukset tapah
tuvat tasavallan korkeimpia kouluja 
koskevien yleisten määrittelyjen perus
teella ja nämä määräykset julaistaan 
viimeistään syyskuun 1 päivänä, 1918.

5) Täten poistetaan lukukausimak
sut kaikista Venäjän sosialistisen neu
vostotasavallan korkeimmista koululai
toksista Vuoden 1918— 1919 luku
vuoden ensimäiseltä puoliskolta jo 
maksetut lukukausimaksut on suoritet
tava takasin.

Kansankomisarioitteil Neuvoston pu
heenjohtaja V. Ulianov (Lenin).

Virkaatekevä opetusasioitten Kan- 
sankomisario, Pekrovsky.

Kansankomisarioitten Neuvoston 
pääsihteeri, V. Bonch-Bruevich.

Neuvoston sihteeri, N. Gorbunov.

Taide kansanvalistuksen palve
luksessa.

Hämmästyttävän laajakantoista huo
miota on nyt jo ehditty antaa myös 
taiteelle. Taiteen eri haaroja varten 
on toimimassa erikoiskomiteoita, jotka 
tekevät parastaan näissä toimissa.

Venäjän taidepuolta käsitellään Sä- 
kenien seurasvassa numerossa.
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