
3 4 1

ENTENTEN UUSI SOTARETKI 
VENÄJÄÄ VASTAAN

E päilem ätöntä on, e ttä  paaniön Puolan so taretk i 
työläisten  ja  talonpoikain V enäjää vastaan on to s i
asiallisesti E n ten ten  so taretk i. K ysym ys ei ole vain 
s iitä , e ttä  K ansainliitto , jonka joh ta jan a  on E ntente 
ja  jonka jäsen  Puola on, on näh täv ästi h y v äk sy n y t 
Puolan so taretken  V enäjää vastaan. K ysym ys on 
ennen kaikkea siitä , e ttä  ilm an Ententen tukea  Puola 
ei olisi vo inu t jä rje s tä ä  hyökkäystään  V enäjää vas
taan , e ttä  ennen kaikkea R anska ja  s itte n  m yöskin 
E nglanti ja  A m erikka tu k e v a t kaik in  tavoin  Puolan 
hyökkäystä  aseilla, vaa te tukse lla , rahavaro illa  ja  n eu 
vonantajilla . E n ten ten  sisällä  o levat erim ie lisyydet 
Puolan kysym yksessä e ivät m u u ta  asiaa, s illä  ne 
koskevat vain  Puolan tukem isen  m uotoja e ivätkä 
itse  tu k em ista  yleensä. A siaa ei m u u ta  m yöskään 
Curzonin d ip lom aattinen  k irjeenvaih to  tov e ri T shitshe- 
r in in 99 kanssa e ivätkä englan tila isen  lehdistön suuria- 
lupaava t a rtik k e lit in te rv en tio ta  vastaan , s illä  kaikella 
tä llä  hälinällä on vain y k s i ja  sam a ta rk o itu s : sokaista  
naiivien poliitikkojen s ilm ät j a  fraaseilla V enäjän 
kanssa te h tä v ä s tä  rau h as ta  p e ittää  E n ten ten  jä r je s 
täm än todellisen aseellisen in terven tion  lika ista  asiaa.



EN T E N T R N  U U SI SO T A R E T K I V E N Ä JÄ Ä  VASTAAN 3 4 5

I

YLEINEN’ TILANNE

E ntenten  nyky inen  so taretk i on jä rje s ty k sessään  
kolmas.

Ensim m äinen so ta re tk i te h tiin  vuoden 1919 
keväällä. Täm ä so tare tk i oli y h d is te tty , sillä  se edel
ly t t i  K oitshäkin, D enikinin, Puolan, Ju d en itsh in  sekä 
T urkestan issa  ja  A rkangelissa olleiden englan tilaisten  
ja  venäläisten y h d is te tty je n  joukkojen y h te is tä  hyök
käystä  so taretken  painopisteen ollessa K oltshakin  to i
m intap iirissä .

Tuona kau tena yh tenäinen  ja  e h y t E n ten te  on 
avoimen in terven tion  kannalla: työväenliikkeen h e ik 
kous Lännessä, N euvosto-V enäjän vihollisten  m oni
lukuisuus ja  tä y s i varm uus V enäjän vo ittam isesta  
sallivat E ntenten  joh tom iesten  to te u tta a  p e itte lem ät
töm än in terven tion  röyhkeä tä  politiikkaa.

Tuona kau tena V enäjä  eli k r ii til lis tä  aikaa, s illä  
sen, ollessaan e r is te tty n ä  v ilja -a lueista  (Siperia, 
U kraina, Pohjois-K aukaasia) ja  po ltto-aineista (Donet- 
sin kaivosalue, G rozny, Baku), oli pakko ta is te lla  
kuudella  rin tam alla . E nten te  näkee täm än  j a  tu n tee  
edeltäkäsin voitonnautin toa. ,,Times“ lyö sotarum pua.

M utta s iitä  huo lim atta  V enäjä pääsi onnellisesti 
tuosta  k riis is tä , ja  voim akkain vihollinen, Koltshak, 
tu li  lyödyksi pois riv istä . Asia oli niin, e t tä  Venäjän 
se lu s ta  j a  siis m yöskin V enäjän arm eija  o so ittau tu i
v a t lu jem m iksi ja  joustavam m iksi ku in  sen vihollisten  
se lusta  ja  arm eija t.

E nten ten  toinen so ta re tk i te h tiin  vuoden 1919 
syksyllä . Täm ä so taretk i oli m yöskin y h d is te tty , sillä
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se edellytti Denikinin, Puolan ja Judenitshin (Koltshak 
oli heitetty laskuista pois) yhteistä hyökkäystä. Sota
retken painopiste oli tällä kerralla etelässä, Denikinin 
toimintapiirissä.

Tänä kautena Entente alkaa ensi kertaa kokea 
sisäisiä erimielisyyksiä, se alkaa ensi kertaa alentaa 
röyhkeätä sävyään, koettaa puhua avointa inter
ventiota vastaan, julistaa sallittaviksi neuvottelut 
Venäjän kanssa, ryhtyy viemään pois sotajoukkojaan 
pohjoisesta: vallankumouksellisen liikkeen kasvu Län
nessä ja Koltshakin tappio tekivät nähtävästi entisen 
avoimen intervention politiikan Ententelle vaaralli
seksi. Entente ei rohjennut enää puhua peittelemät
tömästä interventiosta.

Huolimatta Koltshakin voittamisesta ja yhden vilja- 
alueen (Siperian) palauttamisesta Venäjä elää tänä 
kautena jälleen kriitillistä aikaa, sillä päävihollinen 
Denikin on Tulan, meidän armeijamme tärkeimmän 
patruunoilla, kivääreillä ja konekivääreillä varustajan, 
porteilla. Siitä huolimatta Venäjä pääsee jälleen krii
sistä vahingoittumattomana. Syy oli sama: selustamme 
ja siis myöskin armeijamme suurempi lujuus ja 
suurempi joustavuus.

Ententen kolmas sotaretki alkaa aivan toisenlai
sessa tilanteessa. Ensiksikin, eroitukseksi edellisistä 
sotaretkistä tätä sotaretkeä ei voida sanoa yhdiste
tyksi, sillä paitsi sitä, että Ententen entiset liittolaiset 
(Koltshak, Denikin, Judenitsh) olivat tipahtaneet pois, ei 
vielä ole liittynyt myöskään uusia liittolaisia (jos sellai
sia on), ellei oteta lukuun naurettavaa Petljuraa ,,hänen“ 
naurettavine ,,sotajoukkoineen“. Puola on toistaiseksi 
Venäjää vastassa yksin, ilman vakavia taisteluliittolaisia.
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Edelleen, kuuluisa saarto on murrettu ei vain 
moraalisesti ja käytännöllisesti, vaan myöskin muo
dollisesti. Ententen on pakko suostua diplomaattisten 
suhteiden välttämättömyyteen Venäjän kanssa ja sie
tää viimemainitun virallisia edustajia Lännessä. Euroo
pan valtioissa tapahtuva vallankumouksellinen jouk
koliike, joka omaksuu III Internationalen tunnuksia, ja 
neuvostosotajoukkojen uudet voitot idässä voimistavat 
hajaannusta Ententen sisällä, kohottavat Venäjän 
arvovaltaa puolueettomissa ja rajavaltioissa, tekevät 
Venäjän ententeläisen eristämispolitiikan utopistiseksi. 
Puolan „synnynnäinen44 liittolainen Eesti on tehty 
puolueettomaksi. Latvia ja Liettua, Puolan eiliset 
taisteluliittolaiset, käyvät tänään rauhanneuvotteluja 
Venäjän kanssa. Samaa voidaan sanoa Suomesta.

Lopuksi, täytyy sanoa, että Venäjän sisäinen 
tilanne oli Ententen kolmanteen sotaretkeen tultaessa 
muuttunut perinpohjaisesti paremmaksi. Venäjä ei 
ollut vain avannut tietä vilja- ja polttoainealueille 
(Siperia, Ukraina, Pohjois-Kaukaasia, Donetsin kai
vosalue, Grozny, Baku), vaan oli myöskin supistanut 
rintamien määrää kuudesta kahteen saaden siten 
mahdollisuuden sotajoukkojen keskittämiselle länteen.

Edelläsanottuun täytyy lisätä se hyvin tärkeä tosi
asia, että Puola on hyökkäävä puoli, joka on hylännyt 
Venäjän tekemät rauhanehdotukset, ja Venäjä on 
puolustautuva puoli, mikä antaa Venäjälle valtavan ja 
verrattoman moraalisen etuisuuden.

Kaikki nämä seikat luovat uuden tilanteen, uusia 
mahdollisuuksia Venäjän voitolle, joita ei ollut Enten
ten Venäjää vastaan tekemien ensimmäisen ja toisen 
sotaretken aikana.
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Tämä pääasiassa onkin selityksenä imperialistisen 
lehdistön alakuloisen skeptilliselle sävylle Lännessä 
puolalaisten sotajoukkojen menestysten arvioinnissa.

I I

SELUSTA. ISKUALUE
Yksikään armeija maailmassa ei voi voittaa (puhe 

on tietysti pysyvästä ja kestävästä voitosta) ilman 
lujaa selustaa. Selusta on rintamalle ensimmäinen 
asia, sillä se ja vain se pitää yllä rintamaa ei vain 
kaikenlaisilla tarvikkeilla, vaan myöskin ihmisillä — 
sotureilla, mielialoilla ja aatteilla. Heikko ja sitäkin 
enemmän vihamielinen selusta muuttaa parhaimman 
ja lujimmankin armeijan heikoksi ja hauraaksi mas
saksi. Koltshakin ja Denikinin heikkous johtui siitä, 
ettei heillä ollut „omaa" selustaa, että heidän, jotka 
olivat aitovenäläisten ja suurvalta!aisten pyrkimys
ten läpitunkemia, oli pakko rakentaa rintama sekä 
huoltaa ja täydentää sitä huomattavassa määrin ei- 
venäläisten ainesten avulla, jotka olivat vihamielisiä 
tuollaisia pyrkimyksiä kohtaan, heidän oli pakko 
toimia alueilla, jotka olivat aivan vieraita heidän sota
joukoilleen. Oli luonnollista, että sotajoukot, joilta 
puuttui sisäinen, kansallinen ja erikoisesti luokkayh- 
teenkuuluvaisuus ja joita ympäröi vihamielinen ilma
piiri, hajosivat neuvostosotajoukkojen ensimmäisestä 
voimakkaasta iskusta.

Puolalaisten sotajoukkojen selusta eroaa tässä 
suhteessa huomattavasti Koltshakin ja Denikinin 
selustasta suureksi eduksi Puolalle. Eroitukseksi Kol
tshakin ja Denikinin selustasta puolalaisten sotajouk
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kojen selusta on yhdenlaista ja kansallisesti yhteenkuu- 
luvaista. Siitä johtuu sen yhtenäisyys ja lujuus. Sen 
vallitseva mieliala — „isänmaallisuuden tunne“ — siir
tyy monilukuisten lankojen kautta Puolan rintamalle 
ja luo joukko-osastoissa kansallisen yhteenkuuluvai
suuden hengen ja vankkuuden. Siitä johtuu puola
laisten sotajoukkojen lujuus. Puolan selusta ei ole 
tietenkään yhdenlainen (eikä voikaan olla yhden
lainen!) luokkasuhteessa, mutta luokkien väliset 
yhteenotot eivät ole vielä kehittyneet niin pitkälle, 
että ne voisivat murtaa kansallisen yhtenäisyyden 
tunteen ja tartuttaa ristiriidoilla luokkasuhteessa eri
laatuisen rintaman. Jos puolalaiset sotajoukot toimi
sivat varsinaisen Puolan alueella, niin niitä vastaan 
olisi epäilemättä vaikea taistella.

Mutta Puola ei halua rajoittua omaan alueeseensa, 
vaan se marssittaa sotajoukkojaan etemmäksi, valloit
taa Liettuaa ja Bielo-Venäjää ja tunkeutuu Venäjälle 
ja Ukrainaan. Tämä seikka muuttaa tilanteen perin
pohjaisesti suureksi vahingoksi puolalaisten sotajouk
kojen lujuudelle.

Marssiessaan Puolan rajojen ulkopuolelle ja tun- 
keutuessaan Puolaan rajautuville alueille puolalaiset 
sotajoukot loittonevat omasta kansallisesta selustas
taan, heikentävät yhteyksiään siihen ja joutuvat 
niille vieraaseen ja suurimmaksi osaksi vihamieliseen 
kansalliseen ympäristöön. Eikä siinä kaikki. Tätä viha
mielisyyttä syventää se seikka, että valtava enem
mistö Puolaan rajautuvien alueiden (Bielo-Venäjä, 
Liettua, Venäjä, Ukraina) väestöstä on ei-puolalaisia 
talonpoikia,* joita painaa puolalaisten tilanherrojen 
sorto, että nämä talonpojat pitävät puolalaisten
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sotajoukkojen hyökkäystä sotana puolalaisten paa- 
nien vallan puolesta, sotana sorrettuja ei-puola laisia 
talonpoikia vastaan. Tämä oikeastaan onkin selityk
senä sille, että neuvostosotajoukkojen tunnus „Alas 
puolalaiset paanit!" saa voimakasta vastakaikua 
mainittujen alueiden väestön suurimman osan kes
kuudessa, että näiden alueiden talonpojat ottavat 
neuvostosotajoukot vastaan tilanherrain ikeestä va
pauttajina, että odottaessaan neuvostosotajoukkoja 
he nousevat ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa 
kapinaan ja antavat puolalaisille sotajoukoille iskuja 
selustasta. Tämä sama on myöskin selityksenä ver
taansa vailla olevalle mielialan nousulle neuvostosota
joukkojen keskuudessa, minkä meidän kaikki sotilas
henkilömme ja poliittisen työn tekijämme ovat 
todenneet.

Täm ä kaikki ei voi olla a iheu ttam atta  puolalaisten 
sotajoukkojen keskuudessa epävarm uuden ja  tu rv a t
tom uuden ilm apiiriä, ei voi olla m urtam atta  niissä 
m ielialan lu ju u tta , uskoa asiansa oikeuteen, uskoa 
voittoon, ei voi olla m u u ttam atta  puolalaisten so ta
joukkojen kansallista y h teen k uu luva isuu tta  m yöntei
sestä tek ijäs tä  k ielteiseksi tek ijäksi.

Ja mitä kauemmaksi ne etenevät (jos ne yleensä 
tulevat etenemään), sitä voimakkaampina tulevat tun
tumaan nuo Puolan sotaretken kielteiset puolet.

Voiko Puola kehittää tuollaisissa oloissa voimak
kaan, mahtavan, kestäviä menestyksiä lupaavan 
hyökkäyksen?

Eivätkö Puolan sotajoukot joudu tuollaisissa oloissa 
sam antapaiseen tilanteeseen kuin jo u tu iv a t‘selustastaan 
ir tau tu n ee t Saksan sotajoukot U krainassa vuonna 1918?
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Tässä me tulemme iskualuetta koskevaan kysy
mykseen. Sodassa yleensä, ja kansalaissodassa eri
koisesti, menestys ja ratkaiseva voitto riippuvat 
usein iskualueen onnistuneesta valinnasta, sen alueen 
onnistuneesta valinnasta, josta te aiotte antaa vihol
liselle pääiskun ja kehittää sitä edelleen. Eräs Deni- 
kinin suurista virheistä oli se, että hän valitsi 
pääiskun alueeksi kaistaleen: Donetsin kaivosalue — 
Harkov — Voronezh — Kursk, siis alueen, joka oli 
Denikinille selvästi epäluotettava, alueen, joka oli 
Denikinille vihamielinen, alueen, jossa Denikin ei 
voinut luoda vankkaa selustaa enempää kuin suotui
saa tilannettakaan sotajoukkojensa etenemiselle. Neu- 
vostosotajoukkojen Denikinin rintamalla saavuttamien 
menestysten selityksenä on muun muassa se, että 
neuvostosotajoukkojen päällystö siirsi ajoissa pää- 
iskunsa Tsaritsynin alueelta (epäsuotuisa alue), Donet
sin kaivosalueelle (erittäin suotuisa alue), jossa väestö 
otti neuvostosotajoukot vastaan innostuksella ja josta 
oli helpointa murtaa Denikinin rintama, halkaista se 
kahteen osaan ja jatkaa etenemistä aina Rostoviin asti.

Tällä seikalla, jonka vanhat sotilashenkilöt jättä
vät monesti huomioon ottamatta, on kansalaissodassa 
usein ratkaiseva merkitys.

Täytyy sanoa, että Puolan asiat tässä suhteessa, 
pääiskun alueen suhteen, ovat erittäin huonosti. Asia 
on niin, että edellämainittujen syiden vuoksi ainoata
kaan Puolaan rajautuvaa aluetta ei voida pitää puola
laisille sotajoukoille suotuisana enempää iskualueen 
mielessä kuin myöskään tuon iskun edelleen kehit
tämisen mielessä: etenevätpä puolalaiset sotajou
kot minne hyvänsä, niin kaikkialla ne kohtaavat
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vastarinnan ukrainalaisen, venäläisen ja bielovenäläi- 
sen talonpojan taholta, joka odottaa neuvostosota- 
joukoilta vapautusta puolalaisista tilanherroista.

Sitävastoin neuvostosotajoukkojen asema on tässä 
suhteessa täysin suotuisa: niille kaikki alueet ovat 
niin sanoakseni „sopivia11, sillä edetessään neuvosto- 
sotajoukot eivät lujita, vaan kumoavat puolalaisten 
paanien valtaa ja vapauttavat talonpojat sorronalai- 
suudesta.

III
TULEVAISUUDEN NÄKÖALAT

Puola sotii Venäjää vastaan toistaiseksi yksin. 
Mutta olisi naiivia luulla, että se jää yksinäiseksi. Me 
emme tarkoita tässä vain sitä kaikinpuolista tukea, 
jota Puola epäilemättä saa Ententeltä, vaan myöskin 
niitä Puolan taisteluliittolaisia, joita Entente on jo 
osaksi löytänyt (esimerkiksi Denikinin sotajoukkojen 
rippeet) ja joita osaksi tullaan todennäköisesti vielä 
löytämään eurooppalaisen „sivistyksen11 kunniaksi. 
Ei ole sattuma, että Puolan hyökkäys alkoi San 
Remon konferenssin100 aikana, johon Venäjän edusta
jia ei päästetty. Ei ole sattuma myöskään se, että 
Romania on sotkenut kysymyksen rauhanneuvotte
luista Venäjän kanssa... Täten on täysin mahdollista, 
että Puolan hyökkäys, joka näyttää ensi silmäykseltä 
seikkailulta, edellyttää todellisuudessa yhdistetyn 
sotaretken laajakantoista suunnitelmaa, joka pannaan 
vähitellen täytäntöön.

Ja kuitenkin täytyy sanoa, että jos Entente 
järjestäessään kolmannen sotaretken Venäjälle on
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luu llu t sen voittavansa, n iin  se on e re h ty n y t las
kelm issaan, sillä vuonna 1920 on vähem m än, paljon 
vähem m än edelly tyksiä  V enäjän häviölle ku in  
vuonna 1919.

Edellä me puhuim m e V enäjän voiton m ahdolli
suuksista, siitä, e ttä  nuo m ahdollisuudet kasvavat ja  
tu le v a t kasvam aan, m u tta  se ei tie tenkään  m erkitse 
sitä , e t tä  m eillä on siten  jo voitto taskussam m e. 
Y lläm ainitu illa voiton m ahdollisuuksilla voi olla rea- 
linen m erk ity s  vain silloin, kun  m eillä on m u u t v ä lt
täm ättöm ät ehdot, s.o. s illä  ehdolla, e t tä  me n y t 
jännitäm m e voimamme n iin  kuin aikaisem m inkin, 
D enikinin  hyökkäyksen aikana, e ttä  sotajoukkojam m e 
huolletaan  ja  täydennetään  huo le llisesti j a  säännö l
lisesti, e ttä  meidän ag itaa tto rim m e valistavat puna- 
a rm e ija la is ia  j a  h e itä  ym päröivää väestöä kolm in
kerta ise lla  ta rm o lla , e t tä  selustam m e puhdiste taan  
ka ik en la isis ta  hy lk iö is tä  j a  lu jite ta a n  s itä  kaikin  
voimin j a  kaik in  keinoin.

Vain näiden eh to jen  vallitessa voidaan voitto 
katsoa taa tu k si.

»P ra vda"  ЛФ l i i  j a  112; 
touko kuu n 26 j a  26 p n ä  1920 
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23 j. v. Stalin, 4 osa


