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AASIAN HERÄÄMINEN

Kauanko siitä on kulunut, kun Kiinaa pidettiin esikuvalli
sena vuosisatoja jatkuneen täydellisen seisauksen maana? 
Mutta nyt Kiinassa kuohuu poliittinen elämä, yhteiskunnalli
nen liike pulppuaa voimakkaana ja on käynnissä demokraat
tinen nousu. Venäjän vuoden 1905 liikkeen jälkeen demo
kraattinen vallankumous on temmannut mukaansa koko 
Aasian — Turkin, Persian ja Kiinan. Englannin Intiassa 
voimistuu kuohunta.

Mielenkiintoista on, että vallankumouksellis-demokraatti- 
nen liike on nyt vallannut myös Hollannin Intian, Jaavan 
saaren ja muut Hollannin siirtomaat, joiden väkiluku on 
lähes 40 miljoonaa.

Tämän demokraattisen liikkeen kantajoukkoina ovat 
ensinnäkin Jaavan kansanjoukot, joiden keskuudessa on 
herännyt kansallinen liike islamin lipun alla. Toiseksi, 
kapitalismi on luonut siellä paikallisen sivistyneistön akkli
matisoituneista eurooppalaisista, jotka kannattavat Hollan
nin Intian riippumattomuutta. Kolmanneksi, Jaavan ja mui
den saarien melko huomattava kiinalainen väestö on tuonut 
sinne vallankumouksellisen liikkeen kotimaastaan.

Hollantilainen marxilainen van Ravesteijn tätä Hollan
nin Intian heräämistä kuvatessaan sanoo, että Hollannin 
hallituksen ikivanha despotismi ja mielivalta kohtaavat nyt 
jyrkkää vastarintaa ja protestia Intian kantaväestön suurten 
joukkojen keskuudessa.

Alkaa esiintyä tavanomaisia vallankumousta edeltävän 
kauden ilmiöitä: hämmästyttävän nopeasti syntyy liittoja ja 
puolueita. Hallitus kieltää ne, aiheuttaen sillä yhä suurem
paa kiihtymystä ja liikkeen uuden nousun. Niinpä Hollannin



68 V. I. L E N I N

hallitus hajotti äskettäin „Intian puolueen” siitä syystä, että 
sen säännöissä ja ohjelmassa puhuttiin riippumattomuus- 
pyrkimyksistä. Hollantilaiset „nyrkkivallan käyttäjät” (joita 
muuten kannattavat sekä klerikaalit että liberaalit: Euroo
pan liberalismi on mädännyt!) näkivät siinä rikollisen pyrki
myksen erota Hollannista! Hajotettu puolue heräsi tietysti 
henkiin toisen nimisenä.

Jaavalla on syntynyt kantaväestön kansallinen liitto, jossa 
on jo 80.000 jäsentä ja joka järjestää joukkokokouksia. 
Demokraattisen liikkeen kasvua on mahdoton hillitä.

Maailman kapitalismi ja vuoden 1905 liike Venäjällä ovat 
lopullisesti herättäneet Aasian. Poljetut, keskiaikaisen turtu- 
muksen metsäläistyttämät satamiljoonaiset väestöjoukot 
ovat heränneet uuteen elämään ja taisteluun ihmisen 
alkeellisien oikeuksien, demokratian puolesta.

Maailman edistyneimpien maiden työläiset seuraavat 
mielenkiinnolla ja innostuksen vallassa tätä kaikissa maan
osissa ja kaikissa muodoissa tapahtuvaa maailman vapaus- 
liikkeen mahtavaa kasvua. Työväenliikkeen voimaa säikäh
tänyt Euroopan porvaristo on turvautunut taantumukseen, 
sotakiihkoiluun, pappispimitykseen ja valistuksen vastusta
miseen. Mutta tämän, elävältä mätänevän porvariston tilalle 
astuu Euroopan maiden proletariaatti ja Aasian maiden 
nuori demokraattinen liike, joka lujasti uskoo omiin voi
miinsa ja luottaa joukkoihin.

Aasian herääminen ja Euroopan edistyneimmän prole
tariaatin aloittama taistelu vallasta ovat merkkejä siitä, että 
XX vuosisadan alussa on alkanut maailmanhistorian uusi 
vaihe.
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