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Neuvosto-Venäjän voitto
Vapaussodan historiaa.

Julkaisemme tässä hiukan lyhentäen 
suomennettuna tohtori Edward Gyl- 
lingin Zimmerwald-nimisessä kuukausi, 
julkaisussa julkaiseman seikkaperäisen 
selostuksen Neuvoko-Venäjän maail
man imperialisteja vastaan käymistä 
sodista.

Vuosikausia kestäneiden ankarien 
sotien jälkeen seisoo Neuvosto-Venäjä 
nyt vihollistensa voittajana sotilaalli
sesti mahtavana valtana. Marraskuus
sa 1917 saivat Venäjän työläiset vallan 
käsiinsä käyttäen ponsilauseimia: rau
ha ilman valtauksia ja sotakorvauksia, 
kansoille itsemääräämisoikeus. Useita 
kertoja on Neuvosta-Venäjä jo näyttä
nyt teossa olevan näiden tarkoituspe
riensä takana. Sillä voittaneella työ- 
läisvallankumoukseila oli omassa maas
saan laaja uudistus rakennustyö, johon 
tarvittiin rauhaa ja työtätekevän luo
kan kaikki voimainponnistukset.

Yhteiskunnallisen vallankumouksen 
ensihetkestä lähtien olivat kapitalistit, 
niin saksalaiset kuin heidän vihollisen- 
sakin, tietoisia siitä, että tuo vallanku
mous oli kapitalistisen imperialismin 
verivihollinen. Niinpä alkoivatkin tais
telut sekä Saksan tahotta, minkä so
dan bolshevikit olivat "perineet”  impe
rialistiselta Venäjältä,' että liittolaisten 
taholta.

Saksaa vastaan ei työläisvallankumo- 
uksella ollut sotilaallista voimaa ase- 
tettavanaan. Saksalaisten hyökkäykset 
voitiin estää vain allekirjoittamalla 
Brest-Litovskin väkivaltarauha.

Toinen vastavat) an k umouksellinen
aatto vyöryi liittovaltain ja niiden tuke
mien tsaarinaikuisten kenraalien ta
holta. Huhtikuussa kohottivat kenraa
lit Korni!ow ja Alekse]ew kapinalippun
sa Kuhan seuduilla sekä kenr. Krasnow 
Donin kasakkain keskuudessa ja vähän 
myöhemmin kapinoi kenr. Dutow ete
läisessä Uralissa valloittaen Orenbur- 
gin, irrottaen Turkestanian neu
vostovallan Moskovasta. Näihin puu
hiin ottivat liittovallat osaa vain välil
lisesti. Mutta Jo maaliskuulla laski

vat he joukkoja maihin Muurmannilla 
ja Arkangelissa, saksalaisia vastaan ku
ten sanottiin, ja kesäkuussa nämä jou
kot olivat ilmitappelussa Neuvosto-ta
savaltaa vastaan. Liittovaltain joukko
jen tarkoitus oli kiiruhtaa tukemaan 
suurta kapinaa, minkä olivat Venäjällä 
vankeudessa olevien tshekkoslovakkien 
keskuudessa järjestäneet. Nämä, jo ai
kaisemmin sotilaallisesti järjestetyt so
tavangit, valloittivat keskisen Volgan 
varrella olevat kaupungit, Uralin, sekä 
suurimman osan Siperiaa, minkä neu
vostovalta siten menetti. Samalla liit
tovaltain upseerit järjestivät järjestel
mällistä sabotagea neuvostovaltaa vas
taan, särkemällä tehtaiden koneita, ve
tureita, siltoja ja asemia.

Siten kesällä 1918 pieneni Neuvosto- 
Venäjän alue Moskovan suuriruhtinas
kunnan rajoihin, ollen joka puolelta 
vihollisen ympäröimänä. Saksan impe
rialismi uhkasi sitä lännestä ja eteläs
tä (Ukrainan kautta) lännestä, pitäen 
hallussaan Itämerenmaita osan luoteis- 
Venäjästä (Pihkovan) ja suuren osan 
Valko-Venäjästä (Dnjepriin saakka). 
Etelässä olivat saksalaiset tunkeutuneet 
Ukrainan rajojen yli Kurskin ja Voro- 
nesjin kuvernementteihin. Pietaria uh
kasi alituinen vaara Narvan ja Pihkovan 
taholta. Venäjän keskustaa, Mosko
vaa, uhkasivat saksalaiset välittömästi 
Smolenskista ja Brjanskista sekä eteläs
sä jatkuvalla etenemiseliään Kurskista 
ja Voronesjista Venäjän maanviljelys- 
keskuksiin olivat he aikeissa riistää 
pääkaupungeilta viimeisen leipapaian.

Luoteisessa oli Saksan rniUitarismm 
tukema taantumuksellinen Suomi Pie
tariin ja Aunuksen kuvernementtiin 
nähden rajuilmaa ennustavana pilvenä. 
Muurmannin rintaman jatkona oli One- 
gan ja Arkangelin rintama, minkä va
sen siipi kulki Kotlasta kohti pyrkien 
yhtymään koillisessa tshekkoslovakien 
rintamaan. Samaan aikaan Donin vas
tavallankumous työnsi rintamiaan aina 
Tambovin ja Saratovin kuvernementti- 
en rajoille. Idässä uhkasi kaakkoinen
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vastavallankumous alituisesti punaisten 
alimman Volgan seutuja Tsaritsyn ja 
Ast rakan in ja pohjots-Kaukasuksella 
pyrki se Kaspian meren rannoille voi
dakseen siellä solmia suhteita englan
tilaisten Bakun rintaman kanssa. Neu
vosto-Venäjän alue tänä vaikeimpana 
aikana selvenee ylläolevasta kartasta.

Neuvosto-Venäjän onneksi .eivät 
Krasnovin joukot päässeet yhtymään 
tshekkoslovakeihin. Viimemainitut, val

lankumouksen pahimmat viholliset, oli
vat sittenkin eristetyt eivätkä kyenneet 
pohjotsessakaan yhtymään Arkangelin 
rintamaan. Mutta se tshekkoslovakien 
rintama joka kulki keskisen Volgan yli 
Kasanista Volskiin, eroitti bolshevikit 
Siperiasta, jossa heidän vihoiksensa pi
tivät voitto]uhtia, sekä Turkestanista.

Juuri silloin kuin tsekkoslovakit uh
kasivat tasavallan keskustaa, näytti sak
salainen imperialismi kiireestä kanta
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päähän saakka olevan sidottuna länsi
rintamaansa ja sentähden oli neuvosto
tasavallan vaara hiukan pienentynyt. 
Tämä antoi venäläisille tilaisuuden 
suunnata kaikki voimansa »tään tsek- 
koslovakeja vastaan Tshekkoslovakien 
armeija ei tosin ollut kovin suuri, mut
ta tämä länsieurooppalaisesti järjestet
ty joukko oli Neuvosto-Venäjälle idäs- 
täpäin kuolemanvaarana.

Kasanin valloituksessa tapahtui kään
ne. Taistelut täällä riehuivat kuukau
den ajan. Nuori punainen armeija sai 
tulilinjalla välttämättömän sotilas-sivis- 
tyksensä ja kasvoi vihollisten silmissä. 
Viimein oli ratkaiseva ylivoima saavu
tettu —  Kasan antautui. Samalla het
kellä saatiin myös keskitettyä nuoria 
hyokkäysjoukkoja keskisen Volgan rin
tamalle, suuntaan: Simbirsk, Syssan ja 
Volsk. Vihollinen työnnettiin johdon
mukaisesti Volgan varrella valtaamiltaan 
asemilta ja lopulta oli vallankumous, 
valloittamalla Volgan alueen keskuksen: 
Samaran, täyttänyt ensimäisen tehtä
vänsä: Volgan vapauttamisen. Joukko 
vaikeita tehtäviä oli sillä kuitenkin vie
lä edessään.

Volga oli nyt vapaa ja neuvostotasa
vallalla idässä jo jokseenkin voimakas 
vakituinen armeija, jonka päävoimat 
tunkeutuivat yhä eteenpäin Ufaa ja 
Orenburgia kohti. Liittovaltain tun
keutuminen Mustalle merelle oli näihin 
aikoihin Neuvosto-Venäjälle uhkaavana 
vaarana etalästäkäsin. Liittolaisten 
laskiessa joukkoja mäihin ja heidän ete- 
nemisensä halki Ukrainan ja Donin alu
een teki bolshevismin keskuksen ase
man vakavaksi. Eikäpä vähän myö
hemmin vaara Itämeren puolelta ollut 
pienempi. Koko linjalla Suomenlahdes- 
ta Volgaan voitiin odottaa vahvojen 
Jänsivalta-armeijäln sisään tunkeutu
mista, eikä neuvostovallalla ollut voi
mia pienenkään vastarinnan luomiseen. 
Ainoa keino pelastua liittovaltain kyn
sistä oli ajoissa vallata Neuvosto-Venä
jään lännessä ja etelässä rajoittuvat 
maat, ja tehdä niistä neuvostotasaval
toja, jotka sitten olisivat joukkojen 
maihinlas kerni sen esteenä. Mustanme
ren ja Itämeren puolella, Keskusvaätain 
imperialismin romahdus teki näiden 
valtojen luomisen mahdolliseksi.

Toisin olivat asiat kaakossa Donin

rintamalla. Siellä leimahtivat taistelut 
vastavallankumouksellisia vastaan ilmi- 
liekkiin, ja jos liittovallat olisivat ajois
sa antaneet tukeansa, olisivat ne voi
neet käydä punaisten keskukselle vaa
raksi. Oli välttämätöntä saada Krasnov 
murskatuksi ennenkuin hän kerkesi 
saada apua. Mahdotonta oli tähän tar
koitukseen lähettää joukkoja itärinta
malta. Täytyi järjestää erikoinen ar
meija Krasnovia vastaan. Se vei ai
kaa kuukauden verran. Lännessä muo
dostui jo Lätin, Liettuan ja Valko-Ve- 
näjän neuvostotasavallat ja etelässä 
Ukrainan neuvostovalta, ennenkuin 
voitiin ryhtyä voimakkaaseen hyökkä
ykseen Krasnovia vastaan.

Talven 1918— t9 l9  kuluessa kehit
tyi punaisten voimakas eteneminen 
Volgan toisella puolen tarkoituksella 
vapauttaa koko Volgan ja Uralin-väli- 
nen alue. Pääiskut suunnattiin Lama- 
rasta, toiselta puolen Ufaa ja toisel
ta puolen Orenburgia vastaan. Usei
den viikkojen kestäneiden ponnistus
ten jälkeen murtui vihollisten vastus
tus ja punaiset joukot saivat haltuun
sa Ufan ja heti sen jälkeen Orenbnrgin. 
Ufan valloituksella puhdisti punainen 
armeija tien Koltshakin sotavoimien 
vaikutuspiiriin.

Siperian vastavallankumoukselle ja 
sen orenburgilaisille etujoukoille an
toivat punaiset joukot ankaran iskun 
valloittamalla Orenburgin ja murskaa
malla Dutovin vastavallankumouksen. 
Orenburgista etenivät punaiset nopeas
ti Omskia kohden ja asettuivat leve
älle rintamalle Et elä-Uralille. Muitta 
Suurempi merkitys Orenburgin valloi
tuksella oli Turkestanian tilanteelle. 
Turkestan ia n neuvostotasavalta cdi u- 
selta kuukausia ollut erotettuna bol- 
shevikien keskuksesta. Dutov oli, pi
täessään Orenburgia hallussaan katkais
sut yhteyden, pohjoisesta uhkasi Tur- 
kestanlaa Siperian taantumukselliset 
joukot, lännestä, Krasnovodstista, kas- 
p iän takai sen alueen yli tunkeutuvat 
englantilaiset. Orenburgin vat loit uk
sen kautta sai Neuvosto-Turkestania 
uutta moraalista ja aineellista voimaa.

Toisenlainen luonne oli rintamalla 
lounaassa ja lännessä. Lätin, Liettuan, 
Valko-Venäjän ja Ukrainan taantu
mukselliset voimat, jotka olivat uinail-
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leet keskusvaltain valloitusjoukkojen 
siipien suojassa, osoitautuivat aivan
kypsymättömäksi itsenäiseen taiste
luun. Senpätähden kävikin puhdistus 
taantumuksellisista laajoilta alueilta lou
naassa suhteellisen nopeasti, ja muuta
massa kuukaudessa muodostui eteläisil
le rajamaille neljä veljestasavaltaa.

Neuvostovallan palauttaminen valloi
tetuille alueille «< tarvinnut merkitse
viä sotavoimia, usein tarvittiin vain pie

ni ulkonainen sysäys, niin jatkoi val- 
iankumousprosessi näillä seuduilla ke
hitystään paikallisten voimien avulla. 
Ranskalaiset ja kreikkalaiset voimat 
mitkä laskettiin maihin Krimillä, Ther- 
sonissa, Nikolajevissa ja Odessassa oli
vat Mian heikkoja tehdäkseen todellista 
vastarintaa, osaksi kieltäytyivät myös 
ranskalaiset sotilaat tappelemasta venä
läisiä veljiään vastaan ja vaativat lähe
tettäväksi takaisin kotia.
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Keväällä 1919 oli Neuvosto-Venäjää 
ympäröineestä vahvasta renkaasta vain 
vähän jäleliä luoteessa. Neuvosto-Venä
jä oli tänä ajankohtana jälleen valloitta
nut laajoja alueita yli satoja penikulmia 
eri suunnille. Rajalinjat maaliskuulla 
1919 nähdään kartasta, edell. sivulla.

Liittolaisten imperialismin ensimäi- 
nen hyökkäys oli siis torjuttu,, kuten 
aikaisemmin saksalaistenkin rynnistyk
set, mitkä Saksan maailmansodassa kär. 
siman tappion takia täytyi heittää Sik
seen. Tämän kautta tulleen levähdyk
sen aikana liittolaisten taholta ehdotet
tiin kuuluisia rauhan-neuvotteluja 
Prinkipo-saarilla. Neuvostovalta aino
astaan suostui tositarkoituksella ehdo
tukseen, mutta liittovallat käyttivät 
neuvotteluaikaa uusiin varusteluihin ja 
kevään tullen todettiin, että usiintunut 
hyökkäys joka puolelta neuvostotasa
vallan kimppuun oli alkava liittolaisten 
korkeimman neuvoston suunnitelmien 
mukaan osittain myös sen välittömän 
korkeimman johdon alaisena.

Neuvosto-Venäjä ei enää ollut soti
laallisesti niin heikko kuin vuosi Sit
ten. Punainen armeija Uralilla oli kas
vanut vahvaksi ja muissakin osissa oli 
vallankumoukselliset sotilaalliset voimat 
hyvällä alulla. Mutta myös se taistelu, 
joka nyt oli edessä, oli kovempi kuin 
koskaan ennen. Idässä oli Koltshak 
liittolaisten ja etenkin Japanin avulla 
luonut tyrannivaltion ja tehnyt lopun 
“ pikkuvaltioiden” vallasta Siperiassa. 
Hänen armeijansa oli uudelleen järjes
tettynä, hyvin varustettuna ja suurilu
kuisena Uralin länsipuolella, valmiina 
hyökkäykseen. Etelässä järjesteli ken
raali Denikin, Donin ja Kubanin seu
duilla, Krasnovin ja Kornilovin armei
jan jätteet sekä kasakkajoukot uudel
leen ja liittolaisvaltain laivat toivat hä
nelle lakkaamatta uusia sotatarpeita. 
Luoteisessa, Virossa muodostettiin liit
tolaisten avulla uutta antibolshevistista 
armeijaa kenraali J udellit s hin johdolla 
ja Muurmannilla vahvistuivat englanti
laiset joukot. Samaanaikaan varustau
tuivat liittolaisten -lukemat puolifeodaa
liset reunavallat Rumania, Puola, Liet
tua ja Lätti sekä Viro ja Suomi. Tämä 
olisi ollut pelottava voima jos se yh
täaikaa olisi saatu hyökkäykseen, mutta 
se näytti vastavallankumoukselle ole

van mahdotonta. Osaksi tsaarinaikuis
ten kenraalien yieisvenäläisestä impe
rialismista johtui, että reunavaltiot luo
puivat ratkaisevalla hetkellä. Unkarin 
työläisten sankarillinen taistelu sitoi 
myös vastavallankumouksellisten voi
mia, samoinkuin Suonien vallankumous 
vuotta aikaisemmin. Varustelutoimen- 
piteisiin meni myös Denikiniitä ja Ju- 
denitshilta pitempi aika kuin Koltsha- 
kilta. Denikiniä haittasi sitäpaitsi varus
teluissaan taantumuksellisten omat kes
kinäiset riidat, sillä osa niistä, joita 
saksalaiset olivat tukeneet, ei tahtonut 
alistua hänen valtansa alle ja Denikin 
puolestaan piti heitä pettureina. Tästä 
eripuraisuudesta oli Neuvosto-Venäjälle 
etua ja sai se tilaisuuden lyödä vihol
lisensa, ellei kaikkia, niin ainakin vaa
rallisimman, Koltshakin, ennenkuin 
muut olivat valmiina hyökkäykseen. 
Sotatoimet Neuvosto-Venäjää vastaan v. 
1 919 jakautuivatkin täten kahteen o- 
saan: hyökkäys keväällä, jolloin Kolt
shak oli herrana ja jälkikesän ja syksyn 
rynnistykset, jolloin ensiviulua soitteli 
Denikin.

Vastavallankumouksellisten hyökkä
ys keväällä tapahtui sangen laajan sota
suunnitelman mukaan. Koltshakin pa
kolla armeijaan otetut voimat tshekko- 
stovakkiosastojen tukemina lähtivät jo 
alkukeväästä liikkeelle Uralilta ja lä
hestyivät uhkaavasti Volgaa. Tämän yh
teydessä ryhtyivät Muurmannilla ja 
Arkangelissa olevat englantilaiset jou
kot rynnistykseen etelää kohti. Viimek
simainitusta paikasta koetettiin päästä 
Vologdaan sekä kaakkoiseen suuntaan 
pitkin Dvinajoen vartta yli Kotiasia 
Pernlä kohden. Täten tahtoi tämän- 
riiitainaosan ylipäällikkö englantilainen 
kenr. Fronside päästä Koltshakin poh
joisten joukkojen yhteyteen jotka pi
tivät hallussaan Pernlä. Samaan hyök
käyssuunnitelmaan kuului myös Suo
men hyökkäykset Aunuksen Karjalaan. 
Kaiken tämän tarkoituksena oli nähtä
västi valloittaa pohjois-Venäjä ja Pieta, 
ri minkä valloitusta Judenitsh järjes
teli Narvassa ja Pihkovassa. Helpon ete- 
nemisensä jälkeen lyötiin suomalaiset 
jo toukokuussa takaisin Suomen rajoil
le ja englantilaisten etenemiselle poh
joisesta kävi yhtä huonosti todennäköi
sesti englantilaisten tappeluhaluttomuu-
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den takia. Ja kun Judenitsh kesäkuus
sa saattoi alkaa ajatella hyökkäystä Pie
tariin lännestä, ei ollut enää vaaraa 
pohjoisesta.

Huonosti kävi Koltshäkinkin hyökkä
ykselle. Valkoryssäin taholta odotettiin 
paljon tästä hyökkäyksestä. Deniki- 
nin ja Koltshakin ja heidän lähempien- 
sä välisestä kirjeenvaihdosta, joka sat
tui joutumaan bolshevikien käsiin, il
menee selvästi hyökkäyssuunnitelmat. 
Oli tarkoitus vallata keskisen ja ete
läisen Volgan kaupungit, tehtaat ja vil- 
jaseudut ja täten avata yhteys valkois
ten rintamaan etelässä, jotka Denikinin 
johdolla järjestivät joukkojaan hyök
käykseen tältä taholta. Mutta täällä kä
vi yhtä huonosti kuin pohjoisessakin. 
Neuvostovalta kokosi lyhyessä ajassa 
niin vahvoja punasen armeijan osasto
ja Koltshakia vastaan, että tämän ete
neminen ehkäistiin. Hän ei ponnistuk
sistaan huolimatta voinut vallata Oren- 
burgia eikä katkaista rautatietä joka 
yhdisti Turkestanian Neuvosto-Venä
jään. Kovien taistelujen jälkeen pa- 
koitetttiin hänen joukkonsa, jotka jo 
olivat vain 10 0  kilometrin päässä Vol
gasta, kääntymään takaisin. Nopeasti 
vetämällä parhaat joukkonsa tulilinjal
ta onnistui Koltshakin tosin pelastua 
Uraliin, mutta punainen armeija seurasi 
häntä ja oli jo kesäkuussa Uralilla ja 
kesän kuluessa tunkeutui Ural-vuorten 
yli ollen jälkikesällä Siperiassa, valloit
ti Tobolskin ja Kurgan.

Alkuvuoden sotatoimien tuloksena ei 
ollut vain Uralin alueen valloitus, joka 
luonnonrikkauksiensa takia on neuvos
totasavallan selkäranka. Yhtenä seura
uksena oli että englantilaiset, jotka ei
vät omin voimin voineet tunkeutua 
pohjois-Venäjäitä, Jälkikesällä vetivät 
joukkonsa pois' Arkangelista ja Muur- 
mannilta. Suomen Aunuksen seikkailun 
nolon tuloksen seurauksena oli, että 
Suomen pyöveli Mannerheim koetti 
saada Suomen jälkikesällä uuteen hyök- 
käysyritykseen. Mannerheim potkit
tiin kuitenkin pois valtionhoitajan pai
kalta ja sen mukana hävisi vaara Suo
men yhtymisestä taantumukselliseen 
koplakuntaan.

Vaikkakin suurin vaara, yleisen hyök
käyksen vaara, oli täten vältetty oli ase
ma kuitenkin vakava. Koltshakia vas

taan oli neuvostotasavalta voinut lähet
tää vastajärjestetyn punaisen armeijan,, 
joka oli syntynyt samaan aikaan jolloin 
taisteltiin tshekkoslovakeja vastaan. 
Vaikka Koltshak olikin ajettu Siperi
aan, oli punainen armeija kuitenkin si
dottuna häntä vastaan käytäviin tais
teluihin, etenkin kun Kolshak oli jälki-, 
kesällä onnistunut uudelleen järjestä
mään joukkojaan ja ryhtynytt vasta
hyökkäyksiin, vallaten m. m. Tobolskin 
takasin. Kun siten kesällä Denikin ete
lässä ja Judenitsh Virossa olivat val
miina hyökkäykseen ei neuvostohallitus, 
heti voinut näitä uusia vihollisia vastaan 
lähettää hyvinvarustettuja joukkoja. Ei
kä Ukrainankaan neuvostovallalla, joka 
saksalaisten lähdettyä oli melkein it
sestään saanut Ukrainan haltuunsa, ol
lut mainitsemisen arvoista armeijaa. De
nikinin ihmeen hyvin varustettu upree- 
riarmeija joka kasakkajoukkojen vah
vistamana, ryntäsi Donin laaksosta ete- 
ni sentähden keskeytymättä pohjoi
seen ja länteen, sitäkin paremmin kun 
Ukrainan porvarilliset Petljuran johdol
la häntä tukivat. Myös länsirintamal
la menettivät bolshevikit maata. Puola 
tunki liittolaisvaltain varustamat jouk
konsa aina Beresina-jokeen saakka se
kä vahasi M in s km ja Vilnan. Lätissä ja 
Liettuassa koottiin saksalaisia vastaval
lankumouksellisia joukkoja kenr. von 
der Goltzin johdolla, hyökättiin Neu
vosto-Lättiä vastaan sekä vallattiin Mi
tan ja Riika. Kaikki tämä tapahtui neu
vostovallan kykenemättä lähettämään 
suurempia joukkoja etenevää vihollista 
vastaan. Vain rintaman pohjoisosassa, 
Pietarin luona, Judenitshin johtaman 
vastavallankumouksellisten hyökkäys 
täydellisesti epäonnistui. Hänen jouk
konsa, alkukesällä tungettuaan aivan 
lähelle Pietaria, työnnettiin nyt taka
sin Narvaan ja Pihkova jonka valkoiset 
olivat valloittaneet, saatiin takaisin, 

Vaara länsirintamalla ei sentään tul
lut kovin suureksi, osaksi valkoryssäin 
vihamielisestä suhtautumisesta reuna
valtioiden hallituksiin, jotka sentähden 
eivät tahtoneet panna kaikkia voimiaan 
neuvostovaltaa vastaan, osaksi sentäh
den, että liittovallat eivät suopein sil
min katsoneet Nosken armeijain saa
van jalansijaa Venäjällä. Puolan ja Liet
tuan piti myös saada joukkoja saksa-.
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laisten rintamaa vastaan ja sentähden 
oli punaisten rintamalla usein aivan 
rauhallista. Sitäpaitsi reunavaltioiden 
väsymys ja taistelu haluttomuus venä
läisiä talonpoikia ja työläisiä vastaan, 
vaikutti pahasti reunavaltioiden demo

kratian naamarin takana oleviin tyran- 
nihallitukslin.

Sentähden voivat bolshevikit kohdis
taa päähuomionsa Denikiniä vastaan. 
Vaara hänen puoleltaan alkoikin jälki- 
kesällä olla suuri. Hän oli vallannut
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koko Mustanmeren rannan sen muka
na Krimin ja Donin hiiliseudun ja ryn
nännyt Kieviä kohti kohtaamatta vaka
vampaa vastarintaa. Pakkokeinoin lisäsi 
hän armeijaansa, ja hänen asemansa lu
jittui niin että saattoi hyökätä Volgan 
alaosaan vallaten siellä Tsaritsyn.. Jos 
tämä eteneminen olisi tapahtunut muu
tamia kuukausia aikaisemmin, jolloin 
Koltshak joukkoineen oli vain satakun
ta kilometrin päässä Volgasta, olisi ase
ma voinut käydä äärimmäisen vakavak
si, etelässä ja idässä olevien taantumuk
sellisten silloin päästessä yhtymään.

Nyt ei tuota vaaraa ollut. Sentäh- 
den saattoikin Denikinin eteneminen 
Moskovaa kohden jatkua aseman silti 
käymättä Neuvosto-Venäjälle hengen
vaaralliseksi. Työläisten Venäjän ka
dottaessa koko hedelmällisen etelä-Ve- 
näjän, kaupungin toisensa jälkeen, 
saatiin järjestettyä uusi armeija Deni- 
kiniä vastaan. Neuvosto-Venäjän kau
pungeissa ja kylissä harjoitettiin vilkas
ta propagandaa käyttämällä iskusanoja 
“kaikki taisteluun Denikiniä vastaan". 
Lokakuussa oli uusi armeija valmiina 
taisteluun.

Silloin oli jo Denikin edennyt pelot
tavan lähelle Moskovaa. Tärkeät paikat 
Kursk, Orel, Brjansk, Jeletz ja Voro- 
nesj olivat hänen hallussaan. Ja yksi
tyisiä joukkoja kuten kenr. Mamonto- 
vin johtama kuuluisa ratsujoukko, tun
keutui vielä syvemmälle, raivoten ja 
murskaten särkien neuvostoarmeijalta 
teitä ja varastoja. Kierteli jo huhuja 
Denikinin pikaisesta marssimisesta 
Moskovaan.

Itse asiassa ei asema Neuvosto-Ve
näjälle enää ollut niinkään epätoivoi
nen, Venäjän työläisten suurenmoisil
la ponnistuksilla luodut armeijat ryhtyi
vät nyt hyökkäykseen ja pian ilmoitet
tiin, että Denikinin eteneminen oli py
sähtynyt. Orelin kaupunki vallattiin 
takaisin oltuaan kolme päivää Deniki
nin ryövättävänä. Denikinin vallassa 
näkyi myös suuria sisäisiä repeämiä. 
Se luotiin tsaarivallan palauttamiseksi 
samoilla julmilla keinoilla joita Koltshak 
oli käyttänyt Siperiassa ja Mannerheim 
Suomessa, Etelä-Venäjän kansa sai pi
an hänestä kyllikseen. Se alkoi lak
kaamattoman sissisodan rintaman selkä, 
puolella. Ukrainankin porvarillinen hal

litus Petljuran johdolla erottautui Deni- 
kinistä, joka unelmoi Venäjän keisari
kunnan palauttamisesta, ja ollessaan val
tansa huipussa, antoi hän tietenkin Uk
rainan tuntea sen.

Pian selvenikin, että Denikinin tap
pio oli lähellä, ellei hän voinut toi
selta taholta saada tukea. Siinä hetkes
sä soikin sotammpu Itämeren puolel
la. Liittolaisvaltain sota komissioni 
ponnisteli kaikkensa uuden hyökkäyk
sen aikaansaamiseksi Pietaria vastaan 
ja punaisten huomion siten kiinnittä
miseksi sinne. Eräässä sotaneuvotte- 
lussa Riikassa lieneekin aikaansaatu yh
teinen sotasuunnitelma Judenitshin ja 
Itämeren reunavaltioiden yhteisille so
tavoimille.

Mutta sillä hetkellä jolloin Judenitshi 
aikoi lähetttää joukkonsa Pietariin jou
tuivat lättiläiset, liettualaiset ja puola
laiset ilmisotaan nyt Bermontin johta
mien Saksan taantumuksellisten jouk
kojen kanssa Kuuri n maa-Liettuassa. 
Judenitsh sai yksinään lähteä hyökkä
ykseen, vieläpä Suomenkin valkoisten 
avutta. Uutta hyökkäystä johdettiin e- 
pätolvon vimmalla aina Pietarin porteil
le saakka. Dramaattiselle loppunäy- 
tökselle tuntui, kun valkoryssät jo nä
kivät tsaarinaikuisen pääkaupunkiosa 
kupoolien kimallelevan etäisyydessä, 
mutta joka kuitenkin oli saavuttamatto
missa, lujemmin kuin koskaan ennen. 
Sillä sen pitemmälle eivät he päässeet. 
Judenitshin laumat iskettiin verissä 
päin takaisin.

Idässä jatkoi punainen armeija ete
nemistään, Europan taisteluista riippu
mattomana. Tobolski vallattiin takai
sin ja kohta senjälkeen Omsk, Koltsha- 
kin tyrannivaltion pääkaupunki, suurine 
sotasaaliineen. Tämän tappion jälkeen 
koettti Koltshak vielä kerran asettua 
vastarintaan Obs joen varrella, Toms- 
kin kaupunki pääpaikkanaan, mutta tä
mänkin turhaan. Ennen vuoden lop
pua oli tämä rintama useista kohdista 
iäpimurrettu, ja Tomsk vallattiin. Se 
oli Koltshakin valtakunnan luhistumi
sen merkki. Kaikkialla leimahtivat 
uudelleen koko ajan kyteneet kapinat 
ja muutaman viikon kuluttua oli koko 
Siperia Tyyntä Valtamerta myöden il- 
mikapinassa. Pyövelin itsensä vangitsi
vat kapinalliset joukkonsa ja lienevät
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hänet myös ampuneet. Koit shakin Ka
sani ssa valtaamia Venäjän valtion kul- 
tavaroja vastaan, taattiin tshekkoslova- 
keille, Denikinin paraimmille joukoille 
vapaa paluutie.

Paikalliset vallankumou Sh allit ukset
osittain neuvostojärjestelmän periaat
teiden mukaan järjestetyt, ottivat val
lan käsiinsä sielläkin, mihin punainen 
armeija ei vielä ollut ennättänyt. Liit- 
tovaltain miehitysjoukot pakotettiin 
lähtemään Vladivostokista. Ja liitto
laisten julkiset edustajat virallisesti 
tunnustamansa Koltshakin luona saivat 
kiireen vilkkaa etsiä Tyynenmeren ran
toja ja jättää Siperian aarteet, joihin 
lii tt ov ai tai n kapitaali tuuli saaneensa 
lujan jalansijan.

Punaisen armeijan Deuikinistä saa
mat voitot eivät ole vähemmän täydel
lisiä. Ankaroiden taistelujen jälkeen, 
Joihin meni viime vuoden loppuosa, 
työnnettiin hänen armeijansa yhä ete
lämmäksi. Charkov ja Donin hiililäh- 
de vallattiin, niinikään Kiew ja vuoden 
vaihteessa olivat punaiset joukot jo 
etelämeren rannoilla. Kun Rostov, Do
nin varrella, oli vallattu ja neuvosto
joukot kovien taistelujen jälkeen tais
telleet ylimenopaikan sateista tulvi
neen Donin joen yli, on eteneminen al

kanut sekä idästä, Kaspian mereltä, et
tä pohjoisesta, Denikinin valtakunnan 
jäännöstä, vastavallankumouksen lujaa 
linnoitusta, Kubankasakkain aluetta 
kohti. .

Länsi-Ukrainassa on neuvostoarmei
ja, vallattuaan Chersonin ja Nikolaje- 
vin, tuimien taistelujen jälkeen valloit
tanut myös Odessan, saaden suuren 
sotasaaliin m. m. osan Venäjän entistä 
Mustanmeren laivastoa. Helmikuun 
puolivälissä ovat rajat siirtyneet Dnjes. 
ter-jokeen saakka, kulkien siten Bes- 
sarabian rajaan. Myös on pääsy Krimil
le punaisille helppo, vaikkakin nieme
ke vielä kuuluu taantumuksellisille.

Krasnovin ja Dutovin joukot, jotka 
Kaspian pohjoispuolella olivat uhan
neet yhteyttä Turkestaniin, ovat myös 
tuhottu. Ja Turkestanissa on neuvos
tojärjestelmä yhä lujittunut. Muhame- 
t Hai n en väestö on täältä osottautunut 
olevan työläisvallankumouksen uskolli
sia taistelijoita. Myös Krasnodovskin, 
rikkaina öljylähteineen, joita viimeksi, 
englantilaisten laivastotykkien avulla 
koetettiin puolustaa, on punainen ar
meija vailanuut. Päinvastaisella suun
nalla, kaukana pohjoisessa ovat punai
set vallanneet englantilaisten kauan tu
keman “ pohjois-Venäjän tasavallan”
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alueen pääkaupungin, Arkangelin, Val- 
ko-Suomen kiihkoisänmaallinen ja 
Karjalan metsärikkauksia janoova kapi
taali on tosin ajan kuluessa vallannut 
osia n. s. Venäjän Karjalasta aina Muur
mannin radan lähistölle saakka. Tais
telut suomalaisten joukkojen ja ete
nevien punaisen armeijan osastojen vä
lillä ovat jo alkaneet. Tämän tilan
teen selvittäminen ei käyne vaikeaksi.

*

Kaksivuotisten raskaiden ja katkeri
en taistelujen jälkeen on Venäjän pro
letariaatilla onni tuntea olevansa suo
rittanut perustuksialaskevan työn maa
ilman koko proletariaatille. He ovat 
verellään vallanneet proletaariselle val
lankumoukselle kodin ja sankarillisesti 
puolustaessaan vallankumoustaan ovat 
he antaneet kapitalismille kuoloniskun. 
Venäjä, Siperia ja Keski-Aasia, suurine 
alueineen jätttiläismäisine ja monenlai- 
sine rikkauksineen, ovat nyt suljetut 
kapitalismilta. Ja täällä rakennetaan 
nyt sosialistista yhteiskuntaa.

Proletaarinen vallankumous ensihet- 
kellä tarjosi maailmalle rauhaa, mutta 
se tiesi, saavansa sotaa vastaukseksi 
kapitalismilta. Se on nyt läpäissyt en- 
simäisen myrskynsä, kolme kapitalis
min valtavaa hyökyaaltoa on voitok
kaasti torjuttu. Vallankumous on tais-
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lelun aikana kasvanut vahvaksi, sen 
miljoona-armeijat ovat voitokkaina ra
joilla, kun sitä vastoin kapitalismin jou
kot ovat väsyneitä ja epäjärjestyksessä.

Proletariaatti on paremmin kuin en
nen tietoinen maailmanhistoriallisesta 
tehtävästään, ja sen asema on luja. Se 
on moraalisesti voimakas, sillä se tie
tää nyt selvemmin kuin koskaan en
nen, että ihmisyyden tulevaisuus kul
kee sen tietä ja se on aineellisesti voi
makas vaiiottamansa mahtiaseman kaut
ta. Proletariaatti hallitsee nyt koko 
vanhan maaliman keskustaa, sen opit 
ja esimerkit saattavat nyt levitä joka 
taholle.

Proletaarinen vallankumous tietää, 
että se saa vielä taistella useita tais
teluita elämästä ja kuolemasta kapitalis
tisten ryövärivaltojen kanssa, mutta se 
ei pelkää näitä taisteluja. Sentähden 
voi se jälleen ojentaa rauhan kättä kai
kille kansoille. Sillä se tietää, että pro
letaarinen vallankumous päivä päivältä 
vahvistuu.

Proletariaatin uhrit ovat Venäjällä 
olleet hirveät. Mutta ne on annettu 
ja kärsitty tuntien taistelun suuren his
toriallisen tehtävän . Tämä luottamus 
on tunkeutunut koko maailman prole
tariaatinkin sydämeen, eikä tämäkään 
ole suoritettujen taistelujen pienempiä 
hedelmiä.
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