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M i t ä  O n  V a l l a n k u m o u s ?

Kirj. CI i f for d R. Ellis

\\ apaar il iel isyydestään tunnettu Los An*
* /  lasissa ilmestyvän Open Forum lehden 

toimittaja Kate Crane-Gartz kirjoittaa 
lehdessäiln: “ Ei ole paljon toivoa vallanku- 
xenksestii tässä maassa; me tulemme vain li* 
hornaan ja halkeamaan, kuten Roomallekin 
Kavj,”  — Siinäpä se on. Me emme ole niin ra* 
kasiunect veren ja rumpujen vallankumousi- 
lm*H;cös«oäti kuin ovat “ kommunistiset’ ' ystä
vä im e. Me suosimme perusteellisempaa teol* 
iisen kasvatustyön ja järjestäytymisen käyt- 
ttiyä. natte. me emme ole hyljänneet vallan- 
>v,;nio akseliisi? tarkoitusperää siitä yksinker
ta is t u  syystä, että se on meille tuleva pa
d o s t a ,  haluumme sitä tai ei.

;"'x okraasna erilaisia käsityksiä siitä, mikä 
iinodortaa vallankumouksen. Jotkut unelmoi- 
v"- Jsfln olevan ylu ’äkkisen massojen kapinan, 
v ti' o ■:! a t a k se n ja sekasorron näytelmän,
:=fjS=a huudetaan ja lauletaan ylistysvirsiä, hei- 
lätyllään lippuja ja muodostellaan loppumat- 
toin,? paraateja ja mielenosoituksia. Se on 
',r,'a. joka on eloisasti painettu meidän mieli- 

'•'UVifcu.ksiLnnie kapitalististen sotien ja milita- 
avulla »Se on vetoomus ros- 

K”vuiikkojeti hillitsemättömiin tunteisiin ja 
suura as historiallisesta dromaattisoimisesta.

'-itä po!nitiset nousut ovat erheettÖmästi 
Pupof.nUniee! tähän kuvaan, siitä ei ole epäi- 
v k Un ään. Mutta sana vallankumous ei aina 

tämänlaisiin nousuihin. Monet niistä 
c ’• oiieei, vain laajassa mittakaavassa käv- 
■ VJ ’̂  kepin eitä ja mitä tahansa niillä on saavu- 
i-Oukaan on so unhoitettu sekasorron my Ile r- 

Ne ovat niitä poliittisten epäjärjes- 
k a ot; autoja ja vaahtoamisia, joita usein 

rtäd.i pitämään pääaineina ja'niillä sala
ta:'.!'. se voimakas vallankumouksellinen poti- 
-t>-vu.;e joka juoksee pohjalta. Sellaisten val- 
iA. ik Umon Latdliaten kuohuntojen noiisuinah- 
'«oFisurd-. f ovat todellakin vähäiset tässä 
e t u <2 ovat ilmeisesti hinimeiieniässä talon- 
‘•■‘'iisiu kehityksen mukana. Herää kysymys, 
> rt riitaako tämänlaisten häiriötilojen nousu* 

■-,r! yo väkivaltaisuuksien syntymismahdolli- 
,i,,i ksien väheneminen sitä, että vallankumo

usta ei voi syntyä tai että se käy vähemmän 
mahdolliseksi?

Vallankumous on parhaillaan kehittymässä 
kautta koko maailman. Yhteiskunnan perus
teita on horjuttanut nopeat muutokset yhteis
kuntarakenteessa, johtuen teollisimskeks in
noista ja järjestyneisyydestä. Victorian ai
kaiset verrattain horjumattomat yhteiskunta
luokkien luonteenominaisuudet ovat käyneet 
sovittamattomiksi. Vanhan sivistyksen maan- 
viljelysvaestö on hävinnyt ja lakannut näytte* 
1 emästä sitä eloisaa osaanpa politiikassa ja tuo
tannossa, jota se ennen näytteli. Sen laajat 
massat ovat siirtyneet kaupunkeihin päin ja 
jalolle jääneet ovat mukautuneet kyläläisten 
elämän tapoihin, vaihtaen käsitteensä ja 
asuin tapansa. Kaupunkilainen väestö on kas
vanut suuremmoisesti ja vanha eristävtynei- 
svys, joka loi vaikuttavaa yksilöllisyyttä, on 
lakannut olemasta. Itsenäinen pientilojen 
omistaja ■ on kadonnut ole masta ja kiinnitys- 
velkoihin kytketty farmari ja vnokre.farmari 
on ottanut hänen paikkansa. Farmeja liite
tään yhteen teollisiksi plantaaseiksi kasvaval
la nopeuden a. Maanviije työpaikka työläisten 
farmi-proletariaatti kasvaa suhteellisesti yhtä 
nopeasti kuin kaupunkilais-proletariaatli. Ai
neellinen vallankumous on jo ottanut paik
kansa. Ainoat muinaiset muodot ennän säi
lyvät — hallituksissa ja yhteiskunnallisissa 
suhteissa. Onko olemassa mahdollisuuksia 
näiden toiseksi muuttamisessa? Jos on, niin 
on kaikki syyt u3ko&, että vallankumous ei 
olekaan niin etäällä kuin Kale Crane-Gartz 
uskoo.

Uusi yhteiskunta, joka on noussut, yrittää 
sovittautua muuttuneisiin olosuhteisiin. Rik
kautta omistavat luokat, järjestyvät Heidän 
lukunsa vähenee samalla kun. heidän rikkau
tensa iiijääntyy massojen kiihtyvän riiston 
kautta. Sääntö peräistyt taakseen tätä tilan
netta, yrittää hallitseva luokka käyttää kaik
kia keinoja. Osakkeiden jakainisjuonett eilistä 
toitotetaan rikkauden laajemmalle jakamis- 
keinona. Tyhjäksi imetyille palkkatyöläisille 
annetaan muutamia osakkeita, joista heille
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k oi tmi mitätön lisä tuloihinsa samalla kun 
propaganda-orgaanit huutavat äänekkäästi, 
että työläisistä tulee kapitalisteja. Kapitalis- 
tiluokka imee itseensä yhä lisääntyvän osan 
tuot ecusta rikkaudesta ja yrittää saada työ
läisen uskomaan, että ne koron-hituset, jotka 
hänen säälittävälle osakkeelleen tulee, vastaa
vat lainmukaista omaisuutta, jolla hau saa ti
laisuuden “ mennä lännelle1’ ja ottaa haltuun
sa maata, jota siellä joskus on ollut otetta
vissa.

Suuret yhtymät ja ketjukaupat sulkevat 
kaikki tiet pienliikemahdollisuuksiin tulevalta 
sukupolvelta, joita nykyään opetetaan teknil
lisiksi orjiksi antamaan ruumiinsa seu koneis
ton ihmisosaksr, jonka tämä häviävä yläluok
ka omistaa. J a  tämä tapahtuu aina suhteelli
sesti pienenevällä palkalla. Nämä työmaatkin 
vähenevät lukumäärässä koneiden rajoittaes
sa ihmisessä tuotannossa. Massat lisääntyvät 
sikiämisen kautta ja parveilevat kuin Rooman 
roskajoukot laitakaupungeilla. J a  niinkuin 
näitä joukkoja ruokittiin suurilla jyvämääril- 
lii ja huvitettiin ainoalla olevien katsojien 
huudoilla, niin nykyisiä roskajoukkoja m ohi
ta ä;i su kupu oli-draamoin a ja paraateilla ja 
nukutetaan kaiutselnhumpuukilla. Me todella 
lihomme halkt-amisasteelle, jos s a naii a “ me”  
tarkoitetaan rikkauksien omistajia.

Mutta massat eivät liho. Jokainen päivä 
lehdistö esittää listan “ työttömyydestä johtu
neista itsemurhista”  ja “ epätoivoon vaipu
miisi?., jotka eivät voineet löytää työtä.”  Mie
hiä heitcllfiä.n roskakasaan jo varhaisiälläan 
tässä huhussa kilpailussa suuremman tuotan
tomääriin saavuttamiseksi ja siten työttömien 
ja työhön kykenemättömien luku suhteelli
sesti kasvaa väkiluvun mukana. Vanhat mait- 
huslaiset sodan, nälkäkuoleman ja ruton tur
inat eivät enään vähennä väkilukua. Sota ny
kyisessä mittakaavassaan on tullut liian kal- 
iishii!täiseksi ollakseen yllyttäjilleen vojttoa 
tuottava. Sodan käynti vain levittää nyky
ajan tuotanto ja elämäntapoja verrattain ke
hittymättömään väestöön ja lisää numeroita 
niiden ihmisten lukuun, jotka muodostavat li
sääntyviin liikaväestön. Syntyväisyys ei las
ke. vaan elinmahdollisuudet laskevat.

Viitsii vallankumouksen elementit kehitty
vät kasvavalla nopeudella. Tässä synkässä 
nähtävyydessä on vitsi valopilkku. Massat

ovat halukkaampia taloudelliseen kasvatuk
seen kuin milloinkaan ennen. He vaalivat tie
toa yhteiskunnallisista ja taloudellisista jär
jestelmistä. Kasvatuskeinot ovat nykyään 
käytettävissä enemmän kuin milloinkaan en
nen. Huolimatta propagandasta ja pilatuista 
oppiaineista, tunkee valo lävitse ja valaisee 
massojen kokemaksi a. Kaupunkeihin -pak
kautuminen, joka on välttämätöntä nykyiselle 
tuotannolle, lisää yhteyttä ja yhteiskunnallis
ta ymmärrystä. Minkäänlaiset sortokeinot ei
vät voi estää yhteiskunnallisia massoja pääse
mästä yhteyteen ja  keskustelemasta yhteisistä 
kärsimyksistään ja  puutteistaan. Sellainen 
keskustelu johtaa järjestäytymiseen ja  järjes
tö merkitsee voimaa. Ei yksin voimaa aseiden 
kantamiseen ja raivoisaan väkivaltaan, vaan 
voimaa halpaamaau teollisen koneiston, joka 
nykyaikaisen suuressa määrin ilmenevän vä
kivallan ja rikollisuuden tekee mahdolliseksi. 
Vallankumouksessa ilmenevät kriisit voiva1, 
vaikuttaa vähemmän väkivaltaisesti kun laa
jempi tieto yhteiskunnallisista ja  taloudelli
sista voimista leviää uäistä 3yistä.

Nykyaikaisten ilmiöiden yhtäläistyttaminen 
muinaisen ilottaan kanssa ei ole oikein tehty. 
Kooma ei "haljennut” . Sen hävittivät va
llein män tietoiset barbaarien hyökkääjä jou
kot. Sellaisia barbaarilamnoja ei ole nykyi
sessä maailmassa. Se mitä tapahtui Roomas
sa ei tule tapahtumaan uudelleen. Koko maa
ilma tasaantuu tietoisuudessa ja järjestelmälli
syydessä. Takaperoiset kansat valloitetaan 
ja kehitetään teollisesti Ne oppivat miten ot
taa järjestelmällisesti osaa järjestettyyn maa
ilman menoon. Tilanteen avain on järjesty
misessä. Järjes tyrniä- ja kasvatustyön eteen
päin vieminen nopeistuttaa säantöperaistä 
vallankumouksen kehitystä joka parhaillaan 
tapahtuu ja hävittää sellaisen väkivallan, jo
ka on leimannut aikaisemmat nousut. Vallan
kumous ei ole ainoastaan mahdollinen, mutta 
se oVi tapahtumassa. Sen tosiasioihin sääntö- 
perä isesti sovittaminen on sitä, mitä me tar
vitsemme. Ja  se tarkoittaa teollisuus järjestöä 
nykyisessä muodossaan — I. V . kV. liittoa. 
Työläisten ja teknikkojen aikakausi on väis
tämätön ja se on lähellä.


