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Olemmeko bolshevikeja?
Kirj. Bernard Shaw

Luonnollisesti olemme bolshevikeja.
Mitäpä muutakaan.
Miksi sitten epäröimme kutsua it
seämme niiksi?
Osin riippuu se varjonpelosta, mut
ta on olemassa myös muita syitä. Ky
symyksessä oleva nimitys on kaksi
mielinen.
Eräässä mielessä on koko
parlamentti bolshevistinen. Mutta yk
sikään itseään arvostava mies ei salli
vaihdettavan itseään mihinkään viimeis
ten yleisten vaaiten sankareihin.
Bolshevismille löytyy kaksi määri
telmää.
Nykyisen vallitsevan järjestyksen
(jos sitä nyt siksi voi kutsua) kannat
tajien suussa merkitsee bolshevismi ai
van yksinkertaisesti sosialismia. Itse
olen minä sosialisti ja sellaisena Loi
sii eviki.
Kikkiviisaiden demokraattien mieles
tä on bolsheviki henkilö, joka on an
tanut palttua demokratialle toivotto
mana laitoksena seurattuaan edellämai
nittuja vaaleja ja niiden edellä käynyt
tä Sotaa sekä ottaa täydestä sen tosi
asian, että massoja voidaan hallita miel
lyttävästi vatkatuilla makeiluilla ja pa
kolla sekä sopivalla kaunolauseiden li
sällä, jota keinoa on käyttämässä ta r
mokas vähemmistö, joka tietää mitä
tahtoo ja joka aikoo onnellistuttaa sillä
myös enemmistön, s. t. s. Carlylen
“ neljäkymmentä miljoonaa, enimmäk
seen hullua, ihmistä” , jotka aikaisem
min ovat kantaneet nimiä sellaisia kuin
John Bull, Setä Samuli tai veli Jonat
han, mutta nyt uudelleen kastettuna
tuntevat nimen Henry Dubb. Tähän
määrittelemään sulkeutuu kaikki mei
dän vallitsevat luokkamme ja niiden
kannattajat. Niin että nyt me siis
olemme bolshevikeja.
Kolmenkertainen “ eläköön” siis bolshevismillel
Mutta miksi haluavat tämän toisen
muunnoksen englantilaiset bolshevikit
niin luonnottoman kiihkeästi venäläis
ten veljiensä turmiota}
MolemmiMa-

han on sama käsitys Henry Dubbista
(enemmistöstä) ja suhtautuvat siihen
samalla tavalla.
Tämä on kyllä totta. Mutta niiden
päämäärät ovat erilaiset. Lenin käyt
tää liehinää ja väkivaltaa liehijäin ja vä
kivallan harjoittajain hyväksi sekä pro
feetta Marxin nimeen. Meidän britti
läiset bolshevikimme (mainitsematta
kenenkään rnimeä sanon vain: pitäkööt
lakkia päässään, sopikoon tai ei,) har
joittavat väkivaltaa ja liehivät omaisuu
den hyväksi ja vetoamatta mihinkään
profeetoihin. Edut ovat heille kaikki
kaikessa.
En voi kieltää, ettenkö itsekin olisi
vähin bolsheviki tässä viimeisimmässä
merkityksessä, joskin olen kutsunut it
seäni joitakin kertoja demokratiksi. Ei
voida alaa välttää tulemasta peijatuksi
ottaessa osaa Dubbin kokouksiin. Sanoessani Henrylle (enemmistölle), että
hänen äänensä on jumalan ääni, huu
taa hän aina: “Niin, niin herra joh
taja. Sanokaa mitä meidän on tehtä
vä”. Ja niin toistaa hän mitä hänelle
sanotaan. Henryllä ei ole enempi edel
lytyksiä laatia omia lakejaan kuin kir
joittaa omia näytelmiäänkään. Hänel
le annetaan ääni sentakia, että Hellintä
on vähemmän rasittavaa kuin väkivalta,
aivan samoin kuin soittotaiteiiijalle
myönnetään oikeus esiintyä, jotta hä
nellä olisi jotakin mitä myydä halvalla
gramofoon it rust ille.
Rehellisesti kiistellessäsi kaksikym
mentä täyttäineen henkilön kanssa de
mokratiasta, henkilön, jolla on jotakin
käytännöllistä kokemusta vaaleista, jou
dut ehdottomasti “ kansan itsehallin
nosta” “ hallintoon kansan suostumuk
sella” .
No, niin. Samalla hetkellä kun sinä
koetat hallita kansan myötävaikutuk
sella, huomaat, ettei kansa lainkaan
mieli myöntää tulla hallituksi. Kuka
ottaisi maksaakseen veroja ynnä muita,
ellei tietäisi joutuvansa telkien taakse
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uskaliaassaan kieltäytyä siitä. Räätälini et voi ottaa ruumistani pantiksi
jättäessäni maksamatta hänen laskunsa.
Ei myöskään isäntäni voi tehdä sitä,
jos kohta hän saa ottaa huonekaluni,
ellen ole ollut kyllin viisas ajoissa raijatakseni ne pois. Mutta kuningas voi.
Tämä on erinomaisen tähdellinen asi
anhaara.
Henry Dubbiila on jonkin
moinen omatunto räätäliä ja talonisän
tää kohtaan. Mutta ei kuningasta
kohtaan, jota myöskin kutsutaan ve
ronkantajaksi.
Vaitioasioissa mielii Henry tehdä mi
ten haluaa ja havittelee kaikkea ilman
mitään. Siitä hänen syvä m yötätun
tonsa maa-aatelistoa ja päärejä koh
taan, jotka sovelluttavat samaa tuhat
vuotista ikävöintiään omaan yksityi
seen elämäänsä. Henry kutsuu sosia
lismia orjavaltioksi, ja yleinen luetteloonpano merkitsee hänelle punaista
tuumanmittaa. Yksityinen työnostaja,
joka nylkee häntä niin kauan kuin se
vetelee mutta vierittää hänet katuojaan
näkemään nälkää hetikohta, kun ei
euään vetele, on Henryn kunnianar
voisa hyväntekijä, mutta valtionvirkailija, joka antaa hänen aherrella omas
sa työssään myöntäen eläkkeen, byro
kraatti.
Henryn altiiksi antaminen sosialis
min siunaukselle olisi yhtä kuin sellai
sen verikoiran ruokkiminen, jonka
kurkku on kipeä, ilman epäilystä ovat
Lenin ja Trotsky tehneet sen havain
non.
Mutta jos he jättävät Henryn
(tai Iivanaa) omiin hoteisiin, ilmestyy
varmasti joku toisen vähemmistön ta r
mokas edustaja, joka pettää ja liehii
häntä — ei tämän eikä maailman hyö
dyksi vaan hänen turmiokseen ja tule
van menetykseksi. Kun Henryn ker
ran siihen mennessä, kun hän on ehti
nyt oppia hallitsemisen välttäm ättö
myyden, on alistuttava ja oltava jon
kun hallittavana, niin olisi hänelle pa
rempi antautua kunnialliselle kuin kun
niattomalle hallitukselle.
Tämä olkoon vastauksena niille va
kuutteluille, joita me olemme saaneet
siitä, että Venäjän kansa voimakkaasti
vastustaa Leninin hallitusta. Luonnol
lisesti. Kaikki kansat vastustavat kaik
kia hallituksia.
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Toivoisin, että meidän hallituksem
me kykenisi ottamaan nykyisen tilan
teen vakavasti. Jos me itsepäisesti ja t
kamme sotaa Venäjää vastaan pakot tsaksemme Iivanan palauttamaan tsaarismin, tulemme me herättäm ään po
liittisen kriisin, johon verrattuna nyt
päättyneen maailmansodan esiin loihti
ma on vain pientä pilaa.
Sodan aikana ilmestyi englantilaisia,
jotka toivoivat sen loppumista. Toi
set olivat sitä mieltä, ettei sen olisi
koskaan pitänyt alkaa. Eräät taas toi
voivat, että se loppuisi ratkaisematto
mana jättäm ättä jälkeensä sen pahem
paa katkeruutta kuin mikä ilmeni 'niis
sä, jotka kirosivat omaa hulluttaan al
kaessaan niin mielettömän europalaisen murhaamisen ja itsemurhaamisen.
M utta ei yksikään englantilainen toi
vonut voittoa saksalaisille, niin että
mämä olisivat voineet pakottaa Englan
nin preussilaisen ikeen alle. Germanismin puoltaminen oli vain olematon sa
tu, jota käyttivät hyväkseen varkaat,
jotka mielivät puhdistaa leipuri my ymälöitä, ja poliittiset ja älylliset maantieritarit, jotka halusivat tehdä tuhotöitä
parlamentissa ja yliopistoissa.
Mutta jos me jatkamme rojalistista
sotaamme
Venäjän
vallankumousta
vastaan, on Englannissa kehittyvä to
dellinen
Venäjän
puolesta-mieliala.
Tällöin on ilmestyvä miljoonittain eng
lantilaisia, ja niiden joukossa englanti
laisten kaikki parhaat, jotka, kaukana
siitä, että toivoisivat voittoa kenraaleil
le Denikin ja Koltschak, mitä kiihkeämmin halajaisivat nähdä, että bolshevikien joukot saisivat vieteltyä nämä
johonkin rotanloukkuun ja antaisivat
niille mitä kuuluu, vaikkapa edellisten
joukossa sitten meidän ikuiseksi häpeäksemme oiisi myös joitakin englan
tilaisia sotilaita.
Tästä riidasta ei ole koituva mikään
pikku afääri, joka m uistuttaisi kahden
vuoden kuritushuonetuomion saanees
ta kveekarista, joka 011 kieltäytynyt
verhoutum asta asetakkiin.
Ei, vaan
on se saava ennen aavistamattoman laa
jan passiivisen vastarinnan muodon,
joka vastarinta on suuntautuva veron
kantajia vastaan, ja ehkäpä myös ak
tiivisen, joka saattaa loihtia esiin kan-
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sataissodan. Sillä sota idässä on vain
peilikuva Englannin yhteiskunnallises
ta taistelusta.
Jos hallitus on kylliksi mieletön
leikkimään tulella, niin ei sitä kyetä
sammuttamaan kapitalistilehtien ryövärihistorioilla, Ei mikään julmuus,
josta nämä kykenevät runoilemaan, ole
vetävä vertoja sille, mikä tapahtuu, jos
tsaarismi englantilaisten aseiden avulla
palautetaan valtaan.
Valitan, etten voi kylliksi luottaa
Englannin nykyisten hallitusmiesten
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Järkeen, en usko heidän omaavan kyl
liksi valveutunutta poliittista omaatun
toa käsittääkseen tämän varoituksen
vakavuuden. M utta ainakin pitäisi hei
dän käsittää liberaalien Central Hullis
sa saavuttaman vaalivoiton. He eivät
tunne (siellä valituksi tullutta) kommendööri Kenworthya.
Mutta minä
pä tunnen. Lenin on heidän mielestään
vielä oleva kuolevaisten lempein, jah
ka he ovat ennättäneet lähemmin tu
tustua Kenworthyyn.
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Koston perijä
Kova kohtalos, piltti sa pienoinen,
niin nuorna orvoksi jäit sä.
Ajan melskeisen, verihohteisen,
peri turmion luokkasi näit $ä.
Oli nuorna jo kauhu sun saattos:
sudet valkoiset raateli taattoa
ja äitisi arinahan.
Verin värjätyt kunnaat Tampereen
sun rakkaimmistasi puhuu,
työn urhoista aikahan vastaiseen
punapaadet hurmeiset huhuu.
Taru kertova on miten ylhä
oli sankarikuolema jylhä
sun työläisvanbempais.
Käsi kädessä kuinka astuivat
tuliputkia vastaan he innoin
ja kuinka uljaina kaatuivat
he vertavuotavin rinnoin
elon luokkansa lunnaaksi antain,
erän kalleimman uhriksi kantain
ajan alttarill' ankean.

Taru kertova on miten julm urit
su k u k u n ta a si so rtiv a t ku rjaa,

miten kahleita kantoivat sankarit,
tuta tuskaa saivat hurjaa
tai vanhempaisi lailla
elon o ik e u tta v ailla
manan m aille h e h äädettiin .

V ert’ tihkuva, kaamea on taru tuo,
jo k a v a in o v u o sista haastaa,
k u van sy n k ä n se v a ih eista v a ik e ista luo,

joka työläis rintaa se raastaa,
vaan tu le n a s u a se hiiltää,
jo ta m ie ro ja o r p o u s viiltää,
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jota huuhteii hurmevuo.
S o ta k u tsu n a k a ik u en su lle se soi,
v e riv e la s ta m u istu ttaa se.
S e m aksaa ja tee tili tu ik e a , oi,
p o is so rta ja v a lta sa laasel
isäs, ä itisi p o ik a n a v artu
ja ty ö lä isu rh o n a ta rtu
sa kalpah an k o s ta ja n i

Ahasverus.
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