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KANSAN VIHOLLISISTA

Plehanovin ..Jedinstvo” (jonka jopa eserräläinen „Delo 
Naroda” on aivan oikein sanonut olevan yhtä mieltä libe
raalisen porvariston kanssa) muisti äskettäin vuoden 1793 
Ranskan tasavallan lain kansan vihollisista.

Tämä muistelma esitettiin aivan oikeaan aikaan.
Vuoden 1793 jakobiinit olivat XVIII vuosisadan vallan- 

kumouksellisimman luokan, kaupungin ja maaseudun 
köyhälistön edustajia. Tätä luokkaa vastaan, joka oli jo 
teoissa (eikä sanoissa) suoriutunut yksinvaltiaastaan, 
tilanherroistaan ja maltillisista porvareistaan käyttämällä 
kaikkein vallankumouksellisimpia keinoja, giljotiiniakin, 
tätä XVIII vuosisadan tosivallankumouksellista luokkaa 
vastaan Euroopan yhdistyneet yksinvaltiaat ryhtyivät 
sotaan.

Jakobiinit julistivat kansan vihollisiksi ne, jotka „avus- 
tavat yhdistyneiden tyrannien tasavallanvastaisia hank
keita”.

Jakobiinien esimerkki on opettavainen. Se ei ole vielä 
nykypäivinäkään vanhentunut, mutta se pitää ottaa 
XX vuosisadan vallankumouksellisen luokan, työläisten ja 
puoliproletaarien kalinalta. Ja tämän luokan kannalta kan
san vihollisia XX vuosisadalla eivät ole yksinvaltiaat, vaan 
tilanherrat ja kapitalistit luokkana.

Jos valta siirtyisi XX vuosisadan „jakobiineille”, prole
taareille ja puoliproletaareille, he julistaisivat kansan 
vihollisiksi kapitalistit, jotka kahmivat miljardivoittoja 
imperialistisesta sodasta, se on sodasta, jota käydään 
kapitalistien saaliin ja liikevoittojen jakamisesta.
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XX vuosisadan „jakobiinit” eivät ryhtyisi mestaamaan 
giljotiinilla kapitalisteja — hyvän esikuvan jäljittely ei ole 
matkimista. Olisi riittävää, kun vangittaisiin 50—100 
pankkipääoman mahtimiestä ja pösöä, kruununvarkauden 
ja pankkiryöstön pääritaria; olisi riittävää vangita heidät 
muutamaksi viikoksi, jotta saataisiin paljastetuksi heidän 
vehkeilynsä, saataisiin näytetyksi kaikille riistetyille, 
„kuka tarvitsee sotaa”. Kun pankkikuninkaiden vehkeilyt 
on paljastettu, voitaisiin heidät päästää vapaaksi, ottaen 
pankit, kapitalistien syndikaatit sekä kaikki valtiontilauk- 
sista ..työskentelevät” urakoitsijat työväenvalvontaan.

Vuoden 1793 jakobiinit ovat jääneet historiaan suuren
moisena esikuvana siitä, kuinka kaiken valtiovallan kä
siinsä ottanut työtätekevien ja sorrettujen luokka kävi 
todella vallankumouksellista taistelua riistäjäluokkaa 
vastaan.

Surullinen „Jedinstvo” (jonka kanssa solmittua liittoa 
puolustuskantalaiset menshevikit häpesivät) haluaa omak
sua jakobiinilaisuuden kirjaimen eikä sen henkeä, sen 
politiikan ulkonaiset ilmaukset eikä sisältöä. Se on itse 
asiassa samaa kuin XX vuosisadan vallankumouksen pet
täminen, jota verhotaan vetoamalla väärin XVIII vuosi
sadan vallankumousmiehiin.
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