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Lukijalle! 
Tämän lrmlokirjasen tarkoituksena on ainoastaan kiinni'· 

töä suuren yleisön huomiota muutamiin tärkeisiin fekijöj. 
hin punakapinan syntymisessä sekä herättää yleisössä har· 
raslusla koellaa mahdollisimman puolueettomasti ja oikein 
arvasi ella kapinaa ja nykyisiäkin olosuhteita. Valtiollinrm 
ja sisäinen tilanteemme on joulunut sellaiseen kaaoksen., 
että on vaikea vain puhtaasti järkisyyt huomioonoltama11a 
sitä arvostella. Tunnemomentlien Roroslamien mielipiteit· 
ten luomisessa on meillä liian pitkälle kehittynyt ja osoittaa 
se poliittisia kypsymältömyyHä. Toiselta puolelta luo Sfl 

arvelultavia seurauksia tulevaisuudellemme. Punakapina 
osoittaa meille selvästi, mihin funnesuggestiooni voi jehtaa 
ja varottaa meitä vastedes noudattamasta sympatiojammtl 
ja anlipatiojamme valtiollisen katsantokantamme luomlM 
sessa niin sokeasti, eHä harkinta ja olosuhteiden järjellinen 
käsittäminen tulee syrjäytetyiksi. Tämä lentolehtinen, joka 
aikaisemmin on julaistu "Työn Vallassa« artikkelisar;ana 
kesällä 1918, ennenkuin varsinaisia huomaltavampia mielJ
piteitä kapinan syistä oli lausuttu, ei pyri olemaan mikään 
tieteellinen ja tyhjentävä selostus. vaan, kulen mainittu, ai
noastaan järiellisen ja monipuolisemman arvostelun herätM 
täjän ajan polttavissa kysymyksissä. 

Helsingissä, lokak. 5 p:nä 1918. 
Väinö Merivirla. 
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1. Sosialidemokraattisen puolueen oornaiumpi takfiikka. 

Suomen' kansalai.s-sota' antaa aihetta monenlaisiin tutldel-
miin., ja syideu etsiminen tämän veljesveren vuodatukseeIl 
tulee fuskin koska'an -täydelliseksi. 

On koetettu .selvittää ja ym.märtää kapinaa politiikan 
kannalla, 00 t utaciftu sitä. sosiaaliselta luonteeltaan y. m. 
Eräs tiiTki!ä puoli! cm suureksi ooaksi jäänyt uIllOhduksiin: 
kansan psykol'ogia·, jolta. kannalta! on myös. asiaa käsitel-
tävä, ja joka- on otettava pohjaksi, jos ha1u'~ muo,dos-
taa jtsellemme -täydellisen kuvani tästä historiaUises1:a 
murroskaudesta.. Kansamme lapset eivät olisi, n'OuSSW't toi-
siaan vastaan vam' ulkomalselll kiihotuksen jCihdosta, ei olisi 
tartuttu aseisiin epäkohtien poistamiseksi eikä uuden 'tunte-
mattoman yhteiskunnan luomiseksi, jollei <kansani psykolo-
ginen. - sielullin'en' - tila olisi vaa-tinul veristä ratkaisua. 
Tällä pohjaUa saattoivat. poliiHiS1at ja sosia'aliset: voimat 
toimia ja tehdä leskinäisessä vuorovaikutuksessa fuooaan. 

Lähtökohdaksi psykologisessa tarkastelussa. on- mew.än 
otetlav.!r kansau tqdellinen' kulttuuri- ja poliittinen taso. 
Älkäämme antako .tilastojen ja la'skelmien rp:e.ttää itseämme, 
,-aan käykää'mme vierailemaan köyhään teh'taalaispernee-
seen lait'a:k.aupUlrgiUa tai maaseudun kurjaan tölliin. Sieltä 
löydämme ainehistoa kansan sivistystason ja sidun-elämän 
tutkimiselle. Valitcltavasti meidän täytyy todeta, että b.n-
samme kulttuurikysymys- ei ole sillä asteella, miltä pinta-
puoliselta kannalta' ka'tsottuna näyttää. Sivistystaso on al .. 
"ainen, itsetietoisuutta· puuttuu. Poliittinen näkemys on 
paljon johdon vaTas.sa', 1ciihotuksen ala.ineD. Poliittinen 
sivistys vaatii ~innälci.n .syvää elämäntuntemusta, se vaatii 
tieloja ja pohjaa yksilöllisessä elämäokulttuurissa, moni-
puolisuutta. taloudel.lisen ja hi.slöriallisen kehityksen, ym-



6 

m!rtämistä. Vain tällöin voi poliittinen kypsyys syntyä 
RUai.seksi, että jokainoen ,kansalaizren voi sanoa. olevansa: 
itsenäinen ja pätevä ratkaisemaan poliittis~a probleemeja. 
Meidän täytn'" myöntää, että maamme emo sosialidemo-
kraattinen puolue laiminlö~ tuon ikasvarlukgelIiseII! Ruolen ja 
samalla tukahutti yksilöiiten itsenäisyyden. Vaillinaistea 
koulutietojen puutteessa oli suuri osa" työväes.löå vain sen 
tietoisuuden varassa, m.i:rtkä .sosialistiset, lehdet kykenivät 
antamaan. Ja tämä ei ,suinkaan ollut kehutta.vaa laatua. 
Kaikki toiminta' ulos- ja sisäänpäin muodostettiin massavoi-
maksi. ryhmäkunniksi, joissa yksilöllinen it&e:näinen ajattelu 
~ saanut oikeutustaan. Puolueen taktiikka'8! ohjattiin yl-
häältäpäin, ja joka uska.1s~ esittää eriävän mielipit>eensä, se 
leimattiin porvariksi ja syrjäytettiin. Tällairl-e.n olosuhtei· 
den vallitessa oli poliNtinen kypsyys vain pintapuolista, 
vailla todellista sisältöä ja tervettä, monipuolista harkin-
taa. Työväen poliittinen voima järjestöineen 01] ulkonai· 
&esti suuri, mutta valistuk,s(.n puutteessa ki'leytyDyt kaavoi· 
hin, jotka ylhääIta esifettiin ja uskonkapP3ilcina ka:nsaaa 
ty.-kytettiin. 

Kansa näki vain edessään olevat olot ja oli tyytymätöa 
niihin. TYY':ynlät1ömyys oleviin olo.i:hin oli se keino, jolla 
sosialistinen puolue maassamme luotiin. Tämä onk:itli ym. 
märrettiivissä, mutta! valitettavasti O'li tämä negatiivinea 
motiivi myös amoa, jolle puoluevoima rakentui. Puuttui 
positiivista näkemystä päämäärästä ja keinoista suurelta 
osalta kansaa, ja se oli maamme työväenliikkeen onneUo· 
muus. Hävnysoppia saarn:attiin, mlrl:ta oppi siitä, mitä hä· 
vitetyn tilalte uerett:aisiin, unohdettiin. Viha~ yläluokkia 
vastaan saamatt:iin, mutta tie olosuhteidellt parantamiseksi 
jäi epäselväksi' ja' pantiin' riippuvaksi taktiihsta, jolla. ma&-
laa vain yhä enemmän ja enemmäo koot.tiin, it.setiedotonta 
massaa, joka tiesi vain kumoavan~ e.iki rakentamisen vel-
voituksia. 
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Suomen työväki. ainakin suuren suuri osa jäi poliitti'sta 
kypsyyttä vaille uuden eduskuntalaitoksemme synnyttya-
kin. Kiihotus oli samaa tyytymättömyyden lietsomista kuin 
ennenkin. Pääasi~ oli saada ääniä ja siihen tarvittiin ve-
~o.mista vielä kehittymärtlömämpiin aineksM kuinl järjes.--
töjen jäsenet, tarvittii.n vetoomista; kansan alhaisiln vais--
t;oihin, parjllamiseen ja koston kylvämiseen. Tuntieihin 
.. akeIrluva politiikka: kostaa aina itsensä, sillä vaHiollisen 
toiminnan ohjenuorana tulee olla' järki. Tosin on järki-
politiikka epäkiitollista työtä, &i.Uä 9C saavuttaa vain val-
litlujen henkilöitten kannatuksen. Mutta lopullisena tulok~ 
eena järki-politiikasta on kuitenkin -suuremmat positiiviset, 
pysyväisel saavutukset kuin kOnSanaan <lunteitte.n ,.valtio-
'riisaudeUa... Tunteihin vetoaminen, joskin <Se agitat.ioo-
Dissa toisinaan on välttämätöntä, johtaa tunteiUen or.juu-
teen, ja kun päämääränä on vam valtiolliseu !kansan' vaiso-
taihin perusluva!nkannah&..sen saavuttaminen, jo'hduiaan hel-
posti sellaiseen olotilaan', että sokea intohimo johtaa poli-
tiikkaa ollen täydellisesti ristiriidassa' järjen kanssa.. 

Kaksi. edellämainittua seikkaa, rum. ensiksi oposiillvisen, 
{uollan, todellisen sosialistisen valistuksen puute ja toigeksl 
yksilöllisen itsenäisyyden lukahuttami.Den, ne muodostivat 
aosialistisen puolueen' poliittisen heikkouden. Siksi 'On ym-
märrettävissä, että harva Suomen soUalidemokraatti edel 
osa-si vastata, kysymykseen: mikä on sosiali9illin periaate? 
Mikä on lähin \Suuri· päämäärä? Siksi: OJ1l myös ymmärre:tläf. 
T.issä, että harva sosialisti uskalsi lausua ajatustaan mi~ 
.ään tärkeässä menettelytapakysymyksessä, eipä edes vähä-
pätöisessiikään asiassa., vaan vastasi useimmiten: ,.En voi 
Yaslata ennenkuin kokous on asian- päättänyt. tai suurem-
massa kysymyksessä: . Puolue ei ole vielä lausunut asiasta 
kantaansa .• Jos nim. yksityinen sosialisti olisi lausunut mie-
lipiteen, joka ei mahdollisesti oli.s.i ollut puolueen tulevan 
.päätöksenc mukainen', olisi hänieo .toveroutensac ase!ieUu 
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epäilyksen alaiseksi. Poliil1inm kuori oli a.n.karan kurin 
ja taktiikan pmgottama ja 'Poliittinen: s.i.säJlys oli bävitystA 
janoova tyytymättömyyden tulivuon,. 

Tällainen poliittinen alh.aisuus ei ollut vatkutfamatla 
kansan psykoloogi:reen' elämään. Tämä SUWl{a kehitti kan-
sassa ensiksikin moraalista hölt.ymi.stä. TyytymiittömYYi 
sellaiSessa. muodossa!, kuinl sitä. liletsotilin, alkoi ~ansalli Gie-
lussa· särkeä pyhim,piä tun:teita ja elämän arvot alkoivat 
alentua. Siteet., ;otka· yhteiskuntaa ylläpitävät, alkoivat 
katketa. En tarkoHa ulkonaisia siteitä, vaan niitä. yht<>eno-
btuluvaisuuden, yhteiselämån välttämättömyyden tunteita,. 
jotka elävät vaisfomaisinaJ ,saman kansan sielussa. Moraa:I:i-
käsityksen, uskonnollisen' vakaumuk6'e1l' y. m . .muutturniJlle:o 
on kyllä oikeute1Jt.u:a ja välttämtöntä silloin kuin. uusi maa.-
ilmankatsomus ne luo, mutta meillä, meidän Suomemme 
työväen keskuudessa' ei uusi maailmankatsomus ollut muuta 
kuin vanhan hylkäämistä, jonka tilalle ei mitään a.&e'tettu. 
Moraalikäsitysten, uskonnollisuuden y. m. muuttuminen oli 
vain vallitule.iden moraaUQPpien. hylkäämistä j31 sii's mo-
r-aalittomut.ta. Kansan psykolooginen uI", alkoi muuttua 
valitettavaksi kaaokseksi, jossa entisd »hyväc käsiiteet 
eivät enää oll~ vallalla:, ja. job etsi tukc8J miel1johteiden 
ja tahdittomasti valitfujen keksintöjen alalta. Mutta, täSsä 
baoksessa. myös suorastaan epänormaa-liset aindcset saiva.t 
kiitettävän toimialan i~ vaikuttivat. turmiollisesti kansaD 
psykologiaan. 

Missä määrin tåmä: moraalinen höltyminen oli vallalla 
ennen kapinaa, OD vaikea sanoa, mutta varmaa 00, että sil-
loin jo kylvettiin ne siemenet, jotka kapinan aikana! rikoJ.. 
lisina ja tuomittavina tekoina ilmenivät. Vannaa, on myö .. 
Icin, että moni 'Punakaartilainen., joka karlanoissa kävi ry~ 
töretkillä, lohdutti itseään sillä moraa:lilla, että hän vain 
otti ta.kaism &en,- mitä ~porvarit olivat kansalla aikaige:DlIIlin 
ryöst5.neet.. Rikolliset ainekset. käyttivät hyväkseen täti 
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asia.atilaa., ja painavat rikoksien vaaleaa enemmän 'puna.-
kaartin niskoille. 

Tämän' ohella vaikutti ma.amme sosialidemokratia ·MW. 
tysoppween ja' sokeine k'llrPtaktiikkoineen vielä toiseIl' bu~ 
mattavan psykologisen' ilmiön kansamme pohjakerroksissa, 
joka oli yhtä vaarallinctt kuin moraaliltomuuskin. , 505ia'" 
lismi .. tuli kansan mielestä pelastavan:a. aatteena joksikm 
uskonnoniapaiseksi haaveeksi. Käsittämättä sosialismia 
täytyi. kansan vain u s k 0 a siihen, Mutta- sosialismi ei 
ainoasta'nn aatteena. muodosrunuli pyhäksi uskonnoksi!, vaan 
myöskin koko puolue oli erehtrymät'ön. Puolueen menette-
lytavat olivat amoita oikeita, puoluepukarit ainoita kansan 
ja köyhälistön asian valvojia. Tämä johtui puolueen tak-
tiikasta pitää itsenäiset ainekset erillä puolueesta ,.joht~ 

jienc vallan tukemiseksi. 
Mitä tä'Stä on seurauksena.? Seurauksena on .se, miti 

nyt näemme ja mitä kohdalakoin lul-emme vielä selvemmin 
näkemään. MenelreIyt'avan johtaessa harhaan, kU'ten> nyt 
on tapahtunut, kadotta'a kansa entisen sokean' luotfamuk-
sensa ei ainoastaan puolueeseen vaan itse aatteeseenk:in. 
SosiaHdemokra:attine:nt puolu~ 00:1 sok~a$Sa taktiikassaan kai.-
vanut maata itse suuren aatreen:une, sosialismin, alta. Se 
tahfuj <tehdä sosialismista usk.onno.D, jota. kansaIli ei tarvin-
nut ymmärtliiä, ja on johtanut! m~idät vaik~~Ue tiell~. Puh-
dasta sosialismia on ilämiin jä.lkee.n perin vaikeata. kansaan 
istuttaa. 

Olen tässä vain käsitellyt yhtä puolta kansan psykologi-
een tilan muodoslumiselÖsa. Yhtä huomioo~ otetta:v:a. ja 
tärkeä, joskin käsr kädessä ~dellisen kanssa, on kansan' sie-
lunelämän krutilli.se!t poliittiset ja taloudelliset 'oIosuhtoot.. 

IJ. Sota.ajan vaikutukset kansan psykologiaan. 

Kun maaiImaIlsota syttyi, vaikutti se ensi, tilassa: talOtl-
dellisen lamautumisen, mutta hetimiten alkoi koko .f.alb\l-
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dellinen elämä kääntyä uusille urille. Yhteytemme Venä· 
jän kanssa ohjasi meidät yhä enemmän ja. enemmän sota-
teollisuuden pyörremyrsk-yyn', jossa huima keinottelu, suu-
ret. voitot -tavaramarkkinoilla ja yritteliäisyyden näe:tlDäi-
nen loistava nousu pal'haitien tulevat näkyviin. Syntyi aivan 
kuin maasta polkemalla uusi liikeIDiesluokka: gula.shit. 
joille terveet liikeperiaatled useimmiten ovat vieraita. kä-
aiiteitä. Tuotannon ja kaupan entiset suuntaviivat saivat 
yäistyä häikäilemäUämien. voitonjanoislen onnenonkijain 
umpimähkäisen keinottelun tieltä. Näennäisesti olr maam~ 
me teollisuus- ja 'kauppaelämä loistava.ssa asemassa tava-
ran arvon ansiotloman kohoamisen vu·oksi: ja vielä äsket-
täin köyhät kalusankarit ja tyhjäntoimillajat olivat yksi 
toisensa perästä miljoooamiehiä. Ostipa.. mitä: hyvänsä, 
kaikesta -sai myydessä hyvän voiton. Aivan samoin on nyt-
kin vielä asianlaita. Moni< kaukonäköinen llikeIDWS näki 
kyllä tämän luonnottoman, epänonnaali9ten olojen luoman 
nousun lopw:ta johtavan tavattomaan kriisiin, mutta meidän 
vallitsevassa anarkistiseDi tuotannon ja vapaan kaupan yh-
teiskunnassa (!j tälle &lunnalle telJtiä voitu asettaa. 

En suinkaan halua kieltää, etteikö Venäjän' markkinain 
avautuminen vaikkap~ tälläkin laovoin olisi voinut aiheut-
taa ja aihcuHikin maalle rahallista> hyvmvointia, mutta 
yoit1ojen kasaantuessa keinottelijoiden käsiim kansan jää.-
dessä osattomaksi ei suinkaan ollut muuta kuin vahingol-
lista entiselle .tasaiselle kehitykselle. Gulashiparoonien ja 
.uurkapitalistien sokea voitonhimo johti luokkarajojen sy-
ventäJnjseen kansan ja. kcinattelijoiden väliUä, "se avasi 
näkemään liikemaailman varjopuolet surkeimmassa valos-
saan ja loi kiitollista maaperää kiibolus-agjtatsioonille. 
Mainitsin, että so"tamarkkinat toivat maahan! rahallist31 rik-
kautta. mutta kultavirraD tulva ei suinkaan merkitse yleisen 
hyvinvoinnin kohoamista, silloiokuirr muitten hyödykkirit-
ten. elintarpeitler\l ja muitten elämiseUe välttämättömien 
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t.avarain saanti on käynyt ylen vaikeaksi. Sota sulki meiltä 
hyädylliset tavaramarkkinat ja alensi 'kullavinan tulviessa 
rahan arvoa. Rahan arvon alenemisesta johtui tavarain 
hinnan kohoaminen, mutta paitsi tätä luonnollistai hintain 
kohoamista kohotettiin tavarain hintoja. myös ke.inotekoi-
aesti, koska sadat _välikädet« halusivat mryös joka .tava-
rasta osansa, 

Tällainen k.elu'tys-suunla alkoi vähitelleIlI vaikuttaa, myös 
entiseen sosiaaliseet1o luokka jakoon , Maa:ssamme alkoi il-
metä selvemmin kuin ennen uusi lllokka: suurkapita.listinen 
luokka. Pikku porvariston keskuudessa tapahtui hajaannus: 
toinen 'Osa siirlryi suurka:pitaHsteihin, toiniell' osa alkoii lähetä 
palkkatyöväe9töä. T eollisuusmaaiIman ire&kiluokka kulki 
håviötään kohti. 

Suurkapitalismi oli sokea voitonhimossaan. Muista-
kaamme vain ensimäisten sotavuosien tapahtwnia: useat 
yhtiöt kokosivat miljoonan misensa perästä, mutta palkka-
työväestön asema ei suinkaan panntunut. Tavarain hin-
taiu kohoaminen johti välttämättömästi .siiben-, että myö~ 
työväen palkkoja 011 korotettava, jotta nämä pysyisivät 
edes entisessä taloudellisessa tasossaan:., mutta parannuk-
cia palkkaoloissa ei tehty, ennen1tuin lyöväJci. lakkotaiste-
luilIaan pala palalta valloitti itselleen! elämisen mahdolli-
wuksia. Emme saa myöskään unohtaa. että tämä s.amanen 
au.urk~italistilu<>kka käytti apunaan Venäjän valtiomahtia 
työväen kurissa pitämiseksi. Olihan sotafa.t1peita valmista.-
Tina -tehtaissa kaikJci lakkoileminen, vieläpä työstä poistu-
minenkin kie.llettyä, ja täten venäläisten pisti:mien turvissa 
työväen pyrkimykset oloje.nsa parantamiseksi tukabutel-
tiin. Näitä aikoja ei ole unohdettu eikä ne katkeruuden 
aieme.net, jotka täten' kylvettWr, -olleet be.delmiå kantamatla.. 

Arvaamattoman .suuri vaikutus oli tällä kehfbyksellä 
työkansan psykologiiaan. M kasvatti vihaa. ;(.uO'tai aseclHsta, 
..tkonaista pakkoa vastaan. 5e kasvatti! katkeruuHa noita. 



12 

onnenonkijoila vastaan, jar vapaampien poliittisten olojen 
yht'äkkiii. tuulahu>essa muodost'ui viha. yksi,lölHseksi. jar tur-
miota' luottavaksi>. Oli ymmärrdtävissä, että äänensävy, 
jota 50S. dem, pu'olue käytti, parhaiten vastasi kansan mie!].. 
alaa. _Katsokaa noita keinoHelijoita, joilla OIl! yllin! kyL-
lin, .se on teidän hikenne ja verenne tuloksia. Katlsokaa 
omaa dmrjuuttanne ja. verra.l.kaa sitä verenimijäin rikkau-
teenl .. Tämä oli agi'lat.sioonm ää.zrensävy. Silloin, näki työ-
mies vain pe1'90ooallise.n. sortajans3, sillä sitä hän pa:rhaiten 
käsitiil muH:aJ järjestelmän kehi:t),stä ja syiden syvempää 
etsimistä ei hän yrumärtän.yt. 

Sosialismi hiomHsee kaiken yksilöllisen koston. Sosia..-
lismi .selittää taloudellisen olotilant johtuvan' järjestelmästä' 
ja haluaa taistella vahingollista järjestelmää vastaan. Mutta 
tässäkin taistelussa on oiettava huomioon kehityksen lah-
jomaton laJci, jonka. yli ei voida hypätä, sillä silloin .se ralli-
kaisee ylitse pyrkivän.. Järjellisen parannuksen kauU'a jä1'-
jesteimässä, eikä so1ean huitomisen ja yksilöllisen 'koston 
tietä on kuljettava, jos halutaan tuloksia saavuttaa. Näitä 
periaatteita olisi pitänyt: esittää ja opettaa, mutta poliitti-
set puoluepuk'adt, joka kansannousussa: näkivät onnensa 
ja asemansa, katsoivat parhaimmaksi .kannatuksen saa.vut:-
tarniseksi va'in alhaisten intGhimGjen liebGmisen. 

Venäjän sGtamahti toi maahamme vielä erään huoma:fta-
van ja seurau:ksiltaan surullisen työalan: 'Patlerityöt'. Tu.-
hansittain. riensi maaseudulta työväkeä kaivamaan, juolcsu-
hautoja: ympäri: Su-omea ja- Venäjälle. Maaseudun palkka>-
työväkeä siirtyi jo paljon 'kaupunkien teollisuuslail-oksiiD 
teollisuuden vara-armeijaksi, mutta patterityöfl veivät vielä 
enemmän noita ennen niin hiljaisia ja tasaisia maanmuok-
kaajia maailmankouluun. jossa he näkivät vain kapitalisti-
sen sotamaaiLman varjopuolia ja nurinkurisuutta. Suoma-
lainen re.nki oppi juoksuhautatöissään vihaamaan sotilaal-
lisen pa..kkovallan kahle.ita, 00 näki työn. kuoppien, kaiva· 
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misen tarkotuksettomuudeo ja alkoi halveksia. järjestelmii. 
josta hän ennEn vain vähän tiesi. 

Samoinkuin sota-ajan kehitys loi toiselta puolen äärim-
mäisyyde.n: suurkapitalismin, loi se myöskin. toiselta pu()-
!en palkkatyöväen kurjaJioSton, johon. lälWm.ä kuuluivat 
patberilyöläiset ja ammattitaidottomat teollisuustyöliUS-
reservit.. Nämä viimeksi mainitut ainekset alkoiva'b mu()-
dostaa uuden luokan. jonka merkitys kapinan .syttymiseen 
oli arvaamattoman suuri. He olivat kertyneet pääasiassa 
ennen poliittisesti aivan kehittymätlörnistä aineksista, ja 
heidän ryhtymisensä politiikkaan johti SGS. dem. puolueen 
r aivotalrtiikkaan. Patterityöläisaine:kset, 1rtonaisel työläi-
set. jotka milloin missäkin Venäjän kolkassa työskentelivät 
1'ere:n ja kurjuuden keskellä, toisinaan: taas Suomessa, jou-
tuivat ikosketu:ksiin venäläisen bolshevismin. kanssa jo ennen 
Venäjän vallankumousta. Nämä aineksd oppivat valistuk-
sen ja työhalun asemasta' halve'ksimaan bikkea, mikä 
kulki isänmallisuuden, kansallisuuden ja· suomalaisuuden 
nimellä, he näkivät esivallan pyhyydessä vain nagaikan ja 
oikeuden koskemattomuudessa kahlee:n vapaudeIIe. Tämä 
luokka oli maamme onnettomuus, tämä 'luokka. myöhem-
miD vaimensi' maltillisemmat äänet sas. dem.. puolueessa,. ja 
tämän luokan ,.,ansioksi .. luen myöskin suurimmaksi osak.s.i. 
&eJl, että Suomen työväki kävi venäläisen. sotilaan kanssa 
Suomen kansaa vastaan. Se luokka o-ppi parhaiten tUIlte-
maan poliittista orjuut1a ja taloudellista kurjuufut ja oli 
kehityslasoltaau lähinnä Venäjänsat.ilasainoesta... Se näki 
useissa tapauksissa <omin silmin, miten aseilla Pietarissa 
byrokratia ikukistebtiin! se ei erottanut ja <tajunnut meidän 
maamme olojen .erilaisuutta Venäjän rinnalla ja oli valmis 
täällä myös käymään itäisten naapurien tietä. Maamme 
kansanvaltainen <pOliittinen asema oli sille samaniekevä, 
kun se näki vain oman taloudellisen osattomuu1en.sa, jonka 
poistamiseksi hävityksen ja kumoamisen eval'l'.keliumi oli 
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muka: am<oa keino. Päämäärä oli hämärä, ja sekava' oli 
myös se, mitä vastaan oli taisteltava., multa taisteltava oli 
asein ja sanom. se oli kurjaliston psykologiiaa. 

Samansuuntaista kehitystä, kuin ileollisuusmaaiJmassa, oli 
myöskin havaittavissa maataloudessa. SuurliIoje:n omista.-
jat tulivat maaluotteiften hintojen huimaavasti kohotessa 
paljon edulHsempaan asemaaIlI kuin! enneIl', jota vaiStoin 
maaseudun palkkatyöläiset, torpparit ja mäkitupalaisei., 
joilla' oli vähemmän myytävää, tulivat huonompaan ase-
maan. Kehitys ei ollut tosin yhtä räikeä, kuin ,lcollisuu$-
elämässä, mutfa joka iapaukoossa ODI jäljet yleisesti< suun.-
nasta maaseudullakin havaittavissa. Nii'tten larve-aiDei.dA!:n 
hinnat, joita maaseutulaisten oli kaupungista hankittava. 
oHvat huilnaavasti kohonneet, jota eivät tilattomat ja 
pihl:utilalliset voineet tuotteittensa myymisellä kOTVata. 
Sensijaan alustalaiset näkivät suurtilallisen kokoavan ra-
hoja v:il jastaan, karjastaan ja metsistään suunnattomat' 
summat. Mebsiä ei! pikkutilallLsilla ollut ja torpparit ja mäki", 
tupaJaiset olivat vailla karjaa ja maaDi tuotteitakin yli oman 
tarpeen. Tyytymättömyyden tuli alkoi kytcä kaikkialla ja 
etenkin. maaseudun palkkatyöJäislen keskuudessa, <sillä SUUT-

tiIalliset kulkivat suurteollisuuden harjoittajain jälkiä siinä, 
että olosuhteitten vaatimia korotettuja palkkoja ei' voitosta 
huolimatta. haluttu mak.saa. Mui'Stossamme ovat tästä johtu-
neet maatyöläisten lakot, jotka usein kärjistyneissä tilan.-
teissa saivat väkivaltaisen luonteen. ja esiintyivät tavalla, 
jotka olivat koko maalle lurmio-la: tuottavia eJin:tarvetuo-
mnnon vähentäjiä. Tämän ohella muodostui gulashien 
huonompien aineslen ja maaseudun maanviljelijäin välillä 
eHn!.arvekeinottelu, joka kansansilmissä paljasti kaupan 
moraalittomuuden. Kuta suuremmaksi kävi pllute elintar-
peista, sitä kiitollisempaa oli niillä keinotella ja viran-
omaisten määräyksiä rajahinnoi.sta ja: myynnistä sekä kier-
rettiin että rikottiin. Kunnioitus lakila kohtaan väheni, 
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koska: sen rilclcominen ol.i .sälntönä ja noudattaminen poik-
keusta. 

Rinnan kriitillisen taloudellisen' kehitykseIl! kanssa kulki 
Venäjän suureen vallankUmoukseen asti myös ulkonam'en 
.poliittinen sorto, Vapautta kahlehdittiin rajoittamallal po-
liittisen toiminnan yksityisiksi paikallisiksi pyrkimyksiksi, 
vapaan ajatuksen kablehli IlIlkara sensuuri, ja yksilöllinen-
kln vapaus oli usein venäläisten . suojelijoitten-c mieJival-
lassa. 

Näin ollen' kyli kansan sielussa sammumafon vapauden--
jano. Se etsi turvaa oppositsioonista ja, liittyi! lähelle 
losialidemokratiaa. Mutta. tosiasiaksi jää, eltä -se osa. työ-
väes1qä, joka sittemmin näytt.eli pääosaa Suomen kapinassa, 
vie r 0 k s u i työväen järjestöjä ennen' Venäjän ensimäistå 
vallankumousta, tai ainakin jäi passllviseksl toiminnassa, 

Työväki jakaantui! poliittisesti< kahteclll pääryhmään en-
nen Venäjän vallarrkumousLa. Pieni osa oli järjestynyttä, 
suuri osa: järjcstymälöntä. Edellinen oli po.liittisesti ky'p. 
syneempää kuin jälkimäinen. VaikkaJcin kriitillisd talou~ 
delli~t ja poliittiset ·olot loivalt koko työväestöön opposit· 
sioonin ja katkeruubta lähenevän tyytymättömyyden hen· 
gen, erosi poliittisesti toimiva ja toimeton luokka toisis.-
taan jyrkästi, koska jälkimäisessii tyytymättömyys elil itse.-
tiedotloman ja toivottomana ka'lkeruutcna vailla, positiivista 
pyrkimystä. 

Järjestöjen jäsenlu.ku oli: ennen Venäjän vallankumoum 
vain 1/9 siitä, mitä se oli vallankumouksen jälkeen', Oli 
epäkiitollista toimia poliittiseB pakkovallan vallnessa jär. 
jestöissii: se oli uhrauksia vaativaa, toivottomalta: näyttä· 
vää, se oli yksilöllisesti vaarallista. Toivottomalta se näytti 
aikana'. jolloin maamme eduskunta, et saanut 'kokoontua 
ja taloudcllin'eDi :taistelu näytti VlUleil kokonaan myös tu· 
kahutetulta.. 
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!Koko Suomen kan.sa odotti jotakin ulkonaista vapautusta 
Venäjän: kahleista. Vapaqtusi.ao odotti em!.enkailclrea Su0-
men työväestö, ja. varmaa on. että 3uuren ,,"uuri osa: Suo-
men kansaa oli oppositsioonUv kaImAlla ilmenipä ,se sitte. 
&Osialidemokra,tian, tai> muun muodossa. Slihen aikoi! jo 
a:lmnpi vit&amieruslökin kääntyä. ja pikkupo~aristou a,j~ 
tusmaailma oli ~paattinen op'positsiooni:lla 

Tällainen oli asema ennen V.e:n.äjän valla:nlrumousta. 

UI. Venäjän vallankumouksen vaikutu, maamme 
sisäiseen fllämään. 

Venäjän suuri vallankumous maaliskuussa v. 1917, jonka 
by3kyaallot niin 1rohtaloklkaastil sit'iemmin. lf.äTisytlivät 
maamme oloja, tuli kaikista odotuksistar huoumatta yllä-
tyksenä Suomen kansalle. Sen ensimäiDe:n vaikutus- oli 
hämmästys ja jännitys, jolla naapurimaan tapahtumia \9ElU-

ratti.i.rL Kansa ei- täältä ikatoonut voivansa. suorastaan liit-
tyä liikkeeseen, joka lru'lUsti Venäjän yksinvaltiuden, mutta 
niissä lkriiUllisitssä olosuhteissa!, joista edellä olen huomaut-
tanut., tun9i Suomen työläinen vaistomaisesti, ilon· ja jänni. 
ly.k.ooen' &ekawilla tunteilla, -ettäJ Idän myrskyt loisivat myös 
hän'en oloihinsa muutoksia parempaan päin. 

AikaisemtniD olen ma1ninnut, että työläisainekset. voidaan 
vallankumouksen 'Puhkeamisen aik!llla cyhmiH.ää po.liitti-
sesti .kahteen luokkaan: lcypsyneempääm vähemmistöön, 
jolra toimi järjestöissä jal kypsymältömämpään enemmis-
töön, jc*a -ei aktiivisesti se'kaanl'umlb politiikkaan. YhteJ.Den 
poliittinen piirTe näillä ry1unillä oli tyytymättömyys oleviin 
oloihin, parannus1:en ja vapauden kaipuu. 

Järjestöain~kset eivät kuite.nka:an olleet ·sosiali.demokr3.1-
tista valioainesta. Tosin he muodostivat työväen parhais-
ton, mutta .karaktuistinen piirre tässä joukossa oli :.puo-
luepukarima'isuus«. Alkujau puhtaas~n $osiadidemcmraat-
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liseen kantajoukkoon oli kertynyt ammallipolitikoitsijoiksi 
erinäjsiä itsekkäitä voimia ja esiintyivät järjestöryhmän 
johtavina sieluina. 

Tämä asiantila oli lähinnä johtunut siitä, että eduskunta-
laitoksemme kokoonpano ja vaalikarjan tarpeellisuus oli. 
ne luonut. Äänestäjiä oli e1sittävä järjestöjen ulkopuo-
lelta ja niidenbnnatuksen saavullamis~i agitaattorit pu. 
veUvat kansan va:istoja, Siils työväestössä oli 'järjestöryh-
mäkin riippuvainen järjestöjen ulkopuolella olevastaJ työ-
llinnassam, jonka kannatukseen. se rakensi Roliittisen' loi-
mintansa, S osialidemok.raattinen maailmwalsomus oli 

kyllä j06sain määrin syöpynyt kantajoukkoon, multa! sen 
epäit.senäisyys ja $eI) a>sema johtaa< kypsymätlömän. ryhmän 
politiikkaa teki sen puoJuepukariryhmäksi, jonka jäseneti lä.-
hinnä katsoivat omia, yksilöllisiä etujaan. 

Puoluejärjestöjen ulkopuolella, oleva työväestö oli tähän 
asti ollut johdettavissa kokonaan.. Kriililliset olot kasvatti-
vat kuitenkin m&iaperää 'kiihotlavalle agilatsioonilJe ja Venä-
jän vall ankumouksen puhjettua halusi 1.ämäkin lu'okka! po.-
lUttiselle näyttämölle, Vapau~r» kauniit aa1.teet löysi:vät 
maaperää ~öyhälistön sielussa, ja, vaikka,. se ei niitä y'ksi:tyis-
kohtaisesti ymmärtänytkään" näki se Venäjän esi'me.rkissä 
oh jenuoransa. Jonta alkoi siirtyä Kotimaisten puoluepuka~ 
tien käsis1.ä myöhemmin v,enäläi-sille bolshevikeilte, jos- ei 
a.ina suoranaisesti, niin! ainakin välillisesti, Maassamme mar 
jaileva venäläinen bolshevikiaines -oli läheisessä kosketuk· 
.sessa patterityöläist'e1l' ja työv,ä'e:tl< alhaison kanssa, josta. se 
kasvatti bolshevismin ihaUijoita. 

Vallankumouksen. ensi kuukausina oli bolshevismin vai-
k.utus kuitenkin vähäinen', A*man yhtäkkinen muutos Ve-
nijällä l-oi sekanaisuutta. sekä vallankumouksen tulosten 
järjestämisessä että uusien suuntaviivojen luomisessa. Vf? 
näjän ensimäinen vallankumoushallitus oli porvarillinen, ja 
kadetti-ryhmän, losiaalivallankumouk.sellis"ben, menshevi-
2 
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tiseen kantajoukkoon oli kertynyt ammatlipolitikoilsi.joiksi 
erinäisiä itsekkäitä voomia ja esiintyivät järjestörylunän 
johtavina sieluina. 

Tämä asiantila oli lähinnä johtunut siitä, eLtä eduskunta-
laitoksemme kokoonpano ja vaaHkarjan 'barpeellisuus oli. 
:ne luonut. Äänestäjiä oli e:tsittävä järjestöjen ulkopuo-
lelta ja niide:rli'kannaiuksen sl!IavuHamisek:si agitaatlloriti pal<-
velivat kansan vaistoja. Sii'5 työväestössä oli 'järjestöryh-
mäkin riippuvainen järjestöjen ulkopuolella. olevast/aJ työ-
Iäismassasta, jom kaMatukseen se rakensi aoliittisen! loi-
mintansa. Sosialidemokraa'fHnen maailmarnkatsomus on 

kyllä jo-ssain määrin syöpynyt hntajoukkoon, muttla! sen 
epäitsenäisyys ja &en a'SelIla johta-a. kypsymättömän ryhmän 
politiikkaa te1ci sen puoJuepu'kariryhmäksi, jonka jäsenet! lä,-
hinnä katsoivat omia, y~si1öllisi.ä etujaan. 

Pooluejärjesiöjen ulkopuolelllii oleva työväestö oli tähän 
asti ollut johdettavissa 'ko'konaa.n:. KriitilHset olot kasvatti-
vat kuitenkilll m<Uaperää i1dihoUavalle agiu,tsioonille ja Venä-
iän vallaIllkumou.k,oon puhjettua halusi tämäkin duokka! po-
liittiselle näryttämölle. VapaudellI kauniit aatteet löysivät 
maaperää ~öyhälistön sielussa, ja. vaikk/ll se e.ilniitä y'k<sityis-
kohtaisesti ymmärtänytkään, näk,i, se Venäjän esimerkissä 
ohjenuoransa·. Johto alkoj siirtyä ko.timaisten puoluepuk3l-
tien käsistä myöhemmin· v,enäläisille bolshevikeil1e, jos- ei 
aina suoranaisesti·, niin ainakin välillisesti. Maassamme mw-
jaileva venäläinen bolsoovikiaines -oli läheises-sä kosketuk-
sessa pa.tter.ityölälsteDl ja työvåen alhaison kanssa, josta! se 
kasva;tti bolshevismin ihailiojoita. 

Vallankumouksen. ensi kuukausina oli bolshevismin: vu-
kuf:us kuitenkin vähäinen,. Aseman yhtäkkinen mUUfQSl Ve-
näjällä loi sekanaisuuti'ao sekä vallankumouksen .tulosten 
järjestämisessä että uusien suuntaviivojen luomisessa. Ve.-
näjän en~jmäinen vaUankumoushallitus oli .porvarUlin'lill, ja 
kadetti-ryhmän, ,osiaalivallankumouk~l1is'ben, men~hev.i-

2 
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kien ja bolshevikietll \"Oimasuht.eet eivät olleet vielä .selvillä, 
ja 'työväestön ryhmittymi.n;eDl näihin puolueisiin illi -ensi 
aluksi häilyväistä'. VaLlan:kumouksen aika'ansaannos, tsaari · 
vallan kukistus, huumasi! hetkeksi Venäjän n1i11t että a.$eman 
positilivmen selvittely: uuden hallitusmuod'on luominen. ei 
ensi aluksi mu'odöstunul! siksi Jdivaaksi otaisi'iluobje'kotiksi, 
joksi se ko'hta myöhemmin tuli-. 

Suomen työväki py&yi tällä lyhyellä välikaudella suureksi 
osaksi- erillään venä:läisiSlä, joskin puoluejohto heti tuli 
ka:nssaM,ymiseoen venäläi6ten vallan'kwnouk.selli.sten kan,ssa, 
Työväki odotti job'kin ratkaJi<oovaa tlapahtuva'ksi:, mutta, sel~ 
vyyttä sillä ei ~'Iuf, missä muodo.ss:al tulOik.set vapauden 
voitosta- i1menisi'Vät. 

Järjestöainweb käsittivät suureksi osaksi, etiä Venäjän 
vallankumous oli vapaami<elisen porvariston .poliittinen 
vallankumous vanhanaikaisesta virkavalta.- ja ylimyS'töjär-
jestelm1istä, eikä suinkaan köyhäliSotön taloudellinen val-
IlmIkumous kapiiLalrismill' kahleista. Suomen sos. dem. puo-
llleen johto oivalsi· myös tämänl ja suhtautui' Venäjään, tä-
män käsityskantansa mukaan niin kauan kuin. Lvovin mi-
nister.istö Venäjällä haLIrtsi. Järjes-töainekset o,iivalsivat 
ensi aluksi, ebtä sos.ialiSltiSoeIlJ köyhälistölll kuroouksen. edel-
lytys ja> me:n~s1Fymi'Sen ehdo.toOl ehto on kumouksen. kan, 
sainväHsyys. . 

Kuitenkin toi Venäjän vaHankumous myös järjestöainek-
s.i.lIe vapautuksen pYl'kimyksen, mu:lta se ,lepäsi terveellä 
pohjalla. Val~nkumouksen ensi aikoina näki Suomen va-
listunut työväestö sen vojvantuoda. meille v.apauden ,giini, 
että Suomen kan6'a~a1tainelll edu'skull'la. nyt .saisi vapaa'sti 
toimia, <el:täl ,eduskunnan valta ka'Sva.isi tsaarin kukistuttua 
ja poliittinen rii~puvai'suus Venäjästä pienenisi. Mitään 
mahdollisuuksia ·huhti- ja toukokuussa v. 1917 -ei Suomen 
järjestynyt työväestö katsonut olevan sosialistiselle vaUa:n~ 
kumoukselle, se iI'm.'e:!lP selvästi silloisten kokousten pää-
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töksistä, sanomalehtien äänensävystä. ja yksit.yisten, I'ausun-
noista. Sensijaan· katsoivat järjestöainekw:t tulleen: otolli· 
sen ajan päästä poliitJliseen määriiämisvaltaan porvariUi-
sessa järjestelmässä ja täysi syy olikin tähän aikaan yllä-
olevalle otaksumalle. koska eduskunnassa oli sosialist.inen 
enemmistö ja kiertoteitä muodosLelussa senaatissa puolet 
losiali$~ja. Paljon toiveita pani Suomen järjest'ynyt lyö-
väki ensi aluksi n.. IS. T okoin senaattiin, suurin toi'Vein- od()-
tet:t:iin .Uaisen eduskunmlD', jossa oli sosialistinen enem-
mistö, t.6iden tuloksia'. Näin ajattelivat Venäjän vallanktJ-
moukseft aamunkoitteessa maamme vapaudesta kuitenkin 
vaio järjes.töail1iekset, jotka. oli'Vat työväen- vähemmistö, ja 
niistäkin vain järkevin ja sosia'JidemokraaWsin osa'. 

Tämän poliittisen vapa'\.lden tueksi ja samalla taloudelli-
Mn taistelun vuoksi. jolle nyt myöS' avautui suurempia mah-
dollisuuksia, pyrki järjeslöainekset saallama'an myös muun 
työkansan järjestö.ihin. Aika olikin otollinen vallan.kumo~ 
uben hengen ulottuessa' syrjäisimpäänltin mökkiin. Jär~ 

je&töjeo jä5ieJtlukw kasvoi salumaisesli, usein kymmenker~ 
ta.ise'ka~ mutta tulokkaiden poliittinen laso ei suinkaan' ollut 
kehuttavaa. Puoluepukarii: katsoivat myös järjestöjen Jaa .. 
juucleKa parhaimman seJkänojansa, ja kiihko puolueeseen 
liittymisun oli niin suuri, että järjestöjen ulkopuolella 
olevilta kiellettiin ansiomahdollisuude1.kin. 

Kansajoukko käsitti -sii& lyhyesti sanoen Venäjän val1an~ 
kumouksen Suomelle tuoman vapauden olevan eduskWlnan 
vaIl.a ja työväen voiman järjestöjen laajuude~sa. Näin 
kantajoukko, j&i sekin vm kumouksen' a:Iu,ssal 

Multa: palalkaamme Suomen suureen. 1yöläismassaan, 
noihin joukkoihiD', jotka vasta vaJlankumouksen jälestä liit-
tyivät järjestöihin, ja' ennenkaikkea kili.lU1ittiikäämme huomio 
teollisuuden reserviarme.ijaan, patterilyöJäisiin ja kurjalis-
toon., jota yhteisellä n.unellä halu:aisinl nimittää pohjaker-
rok&.ekal. Pohjakerroa ja muut järje51tymältömäl katsoi-
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vat vapauden sisältävän aivan toista kuin järjestöjen kanta-
joukko, Pohjakerrol' ymmärsr vapaudella taloudellista 
riippumattomuutta, se käsitti iaS3-arVOll' sananmukaisesti 
siten\ että kailcilla on oleva yhtäpal jon maallista omai-
$UuUa. Ensi arluks~ se odotli, että kumou& toisi heille nuo 
onnelli.semmat olot, mutta kun toivomukset ntiyttivä1: tur-
hilta, alkoi se poliittisella näyttämöllä uransa vaatimalla 
leipää ja valtaa. Pohjakerros ei väli ttänyt mit.iiä.n siitä, 
kuka senaatissa" oli, kun se Vaifll sai käsiltiimänsä vapauden.. 
Huomattuaan unelmassa peHävän Venäjän vallankumouk-
sen esimerkkiä nouclatiaen halusi se itse ottaa vallan' kä-
siinsä suoranaisesti. Tämän kypsymältömän kuohUlUlllUl 
tuloksia olivat myöhemmin viranomaisten pidätykset. kUl)-
nallislakot. voiryöstöt j. n, e, Kuohunnan pohjana olivat 
aikaisemmin mainifut taloudelliset olot, sen rytyftäjäni 
oli vapauden ja kansanvallan väärinkäsittäminen. .ja! nyt 
ilmeni myö~ lietsoitu luokkavih8J tietoisuuden puuttetlSa 
surullisimpana ilmiönä. 

Vapauden käsitys oli kuitenkin pohjakerroksissai siksi, 
sekava ja pyrkimys vapauden käyttöön dksi tahditon ja 
vailla lSuunnittelua, että se yk.s:inomaanl IPOhjakerro,ksen 
järjestymättömissä joukqisslli olisi muod'ostunu~ löysäksi 
kuohunnaksi . Mutta pohjakerrokseQl liiUyessä järjestöihin 
ja saadessa siellä vaikutusvaltaa, tuli kuohunnan luomalle 
pohjalle rakennetuksi joitakin suunnitelmia, ja .sas. dem. 
puolueen ottaessa nämä joukot sosialistisiksi, voimiksi 9Uun-

I 
lasi johto JmohunnanJ ja kiihtymyksen lopulta urille, jotka 
kaikkein. vähemmin olivat .sopivia nim. kansan eduskuntaa ja 
sen asettamaa hallitusta vastaan. Kiisityk~i on, että kan~ 
san kiihko olisi voitu .suunnata oikeilIekin urille, mm. ulol-
päin Kerenskin. hallitusta vastaan', kun. SllOmeD' eduskunta 
hajoitettiin. mutta olisiko kiihko sitten laimentunut, on epä-
varmaa. 

Ennenkuin kuitenkin haluan lähteä näitä kohtia käsillel .. 
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mäin. on meidän seurattava sitä taistelua, joka. tapahtui 50S. 

dem. puolueen sisäisessä elämässä kanta joukon ja pohja. 
kerroksen välillä ja, job johti viimemainitun voitl'oon. 

Aluksi. en halua kosketella itse 50S. dem. puoluejohdon 
politiikkaa ja suhtautumista' kuohunta-aineksiin, mutfa 
ybtA tärkeä ja huomioonotet;tava, kuin puoluejohdon tak· 
tiikka kapinan syntymiselle, ~n myös- se sisäinen taistelu, 
jota käytiin kanfajoukon ja kuohunta-ainesten. välillä pat-
kalli'Siua järjestöissä ja ,kaiki:sS3J tilaisuuksissa. 

On en81'ksikin huomioonotettava, että -kuohunta-ainekset, 
jotka ilman mitään valitsemista olettiin! järjestöihin:, muo-
dostivat kantajoukkoon nähden suuren enemmistön. Kuo-
hunta-ainesren. ja! kantajoukon välillä oli kyllä jonkinlainen 
Ireskiaaunta, joka oli vuoroin äärimäiste.tll kiibkoiHjoitten, 
vuoroin tunnettujen työväenmioeslen vaiklrluksen alainen, 
mutta tästä keskisuunta alkoi. vähitellen taipua ,.vasemmis-
toon . ja suuri osa siitä ainaisten kiihkciHcn keskinäis'ben 
riitojen vuoksi vetäytyi. syrjään ja ka1seH sivullisena Mmn 
kehitystä. Kantajoukon ja kuohunta..ainesten mielipiteet 
törmäsivät jyrkästi toisiaan vastaan pienimmissäkin kysy-
myksissä, ja .kunnallisjärjestöt, jotka määräsivät koko paik-
kakunnan työväen toiminnan, muodostuivat jonkinla~sek.sl 
&taisteluareenoiks ~". Tässä 'taistelussa. luli näkyviin Bosia-
Uamen tietoisuuden puute, siinä ilmeni kokonaan sosialis-
ti.tlen perusoppie.n tuntemattomuutta. Oli mahdollista, että 
joku räikeä puhuja tulisuudella ja. kansani intohimojen he-
rättämisellä sai vaimenemaan maltilUset äänet. Tapahtu.ipa 
sellaistakin, että joku joukko nuoria miehiä yhteenliitty-
ncinä alas-buudoillaan, melullaan ja kirkunaUaan saivat 
mal1illiset ai'nekset vaikene.tnaall! ja kokouksen enemmistön 
taipumaan ehdotuksiinsa. 

Paikallisten kunnallils.järjestöjen kokoukset kesällä ja soyk-
.ylJä 1917 antavat surkean kuvan työväen järjestön ha}-

litsentis.kyvystä. Päätökset olivat . uu~in sattumien varassa, 
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ja toinen kokous voi t'ehdä aivan. vutakkaisen päätöksen 
kuin· toinen. Tällaisissa olois$4 vetäytyi.vät rauhalliset 
ainekset syrjään, ja kuohunta-ai.nd!:sel pääsivät yhä. enem-
män määrääviksi. 

Näissä tilaisuuksissa paljastu i 50S. dem. puolueen rtåe-
mäl taktiikkavirheel Ka-svatukseIlisen puolen laindnlyö-
minen ja, pelkän. vihan ja ~ston lietsominen kanto~ n;yl he· 
delmiä. Myös tuli varsin kalliiksi se, että järjestöjen jäse-
niltä ei vaadittu mitään sosialistista ymmärrystä ja! että 
kaikki summamutikassal pakoiteltiin jäseniksi. 

Kuohunta-aineksille loival maaperää myös- yM kär jisty-
neet taloudelliset olot. Elintarvepl11a k.iihoitti mieliä ja 
nälän syntyminen pantiin kokonaan huonon järjestelyn 
syyksi. ,.Senaalt~ taMoo lappaa kansan nälkään e oli rumpu, 
jota kuohunta-ainekse1. menestyksellä löivät. Oliva-than 
olot todellakinr sellaiset. elintarpeiden alalla, että ne olivat 
omian.sa sy tyttämään mielet väkivaltaisuuksUn. Haluamatta 
esittää fak<toja, jotka, ovat kaikille tuttuja. on t'o:dettava 
ainoastaan, että nälkä jo oli vieraana monessa kodissa ja 
olojen kehitys< oootti yhä suurempaa puutetta olevan. tu-
lossa. Kansa ef losin käsittänyt todellisia syitä tähän 
puutteeseen, nim. kansainväli'3tä tilannetta. Se ymmäni 
ainoastaan, että jotakin oli vinossa ja lähinnä kohdisti' huo-
mionsa omaa järjestelmää vastaan. ,.Kansalla tahdotaan 
kätkeä vilja .. , tuohan oli lepsi'vä \"Oimalau:se, ja, tässä käsi-
tyksessään, että, t llI 'h a' II aan tahdotLiin tappaa kansa näl-
kään, 'ei ole ihmeteltävä', että kosto heräsi henkiin. Historia 
osottaa meille selvästi, että juuri eliIlltarvepula, 011' väkival-
otaisten elementtien suurin 'kiihot:uskeino ja että nälkäkapj-
nat ovat kiaåkkina aikoina oUeet <tavallisia. Elintarv.e jär.jes-
ldy oli kylläkin. kurjaa., elintarverikokset suunnattomat, 
mutta . nälkäkapin&c sanan varsinaisessa merkityksessä 'ei 
meillä vielä puhjennut, ,sillä nälrkäkuol'ema ei sen'tiiän 6UO-

rastaan uhannUt. Onhan elintarvepula nykyään pa.joa 



23 

suurempi aiheuttamaltita: väkiva.ltata. MUitta po'hj'iIJ rtJällkäJ~ 
agitatsiooniUie oH kyliin vahva vloMaks~ hö:~yniei:s'sä 
olImssa kantaJa hedelmiä. Tapahtul11alt VenäjäLlä .antoivat 
myÖs turulta purj1e.i:siin, k~ska, bol.shevi'smi, yhä k'aISlfo~ ja 
joo'l.'IDm täkäJläisim SOIHlasameiIDs,i.i:nJ. Nämä aJinlelks:et alkoivalt 
mU<ldoSltaa k1.10hutJJtaryhmän selkänojan. 

Näissä 'ollOsUihtci!ssa rpaljastUJi myös .pu01uepukarioo aJlhai-
suUtS. He allkoi'V,at huomata aJs'~aID! .k~hityksl~·\l jw OOki\räf, 
että »räikeyde1Iä« olD edulHnet1 va;ikutus ja 'toi jöuk!ko'je:tl! 
katl:l1JaJbuksen:. S~ksi: he käänsivät »kelkkrunisa«. ~\UlIniattlJ

mmossaan paika:Hiset joohta'jatmenivä,tJllu1en muika~a j.a ' 
Hs:äsi'Vät tUUllta. Heidän rmtJiaUeen tuli keMttymättömJiä, 
u.usia huutajia' j'a keskenään kilpa:iJ1Hin, kuJu\! osaisi olLa jyr-
k'empi. J o~u;- 'vaftta'V'ampi työläiJn:eh Usk'!lls'j, sliUom 'täl~öiin 
nostaa päätään, mu'flta hänet Ieimat~iin »ni!ens1hevlilkioosli« jlok,a 
ol'iSIaIIDa kmn po'l"vatrfEm hänty~i k1.10hunJtamiest~ milel;e;:sifä. 

Näin old laita ·, suuremmis:sa ikaupunkipadikiQ&ss<li" jOlis,sa 
suoranai'sen ,ws'eeHi:sen nousUlll ' siemenet kyJ.vrettnm. S!(\J-
maan tSUl\l1lltatan kiWi yleinen kehitys 'työväen keskuudessa 
ullkopuol~lla jälrjes,töli'enI ja ffi waperää kwpina,Ilh~ mU'oikruttili!i1! 
täten tulisella kIilil'e'eHä. '1 • 

'Edellä <llevilsia mrelrestäni kapilI1an sY~'Ymise1Je t~etim
lJlJisttä ilmiöistä h~v;a.iitsemme, kuten: jo o,len: huomaurbfun'lii-
ki:n, so'sdal~stiselll puolueen lS,isä1111en he:iJdwuaen. N;i~~stä 
näemme pa1ikalLils'ten puolu€pukarien halpamaisuud!en. 'Ml,· 

tarutuessaan kii'hlwjoo Ilaheluiks:een kunn~a'IJ:hi'ffi'OISlslaan.. , . I 

Myö-slk,j,n saattalaJ käis,i1tyks.ellä" että pr.ol\"olkaJtiods!eIt. Vlotimat 
olivat kuoih'Ulll!taJ..al!nJeisiIJoo pClIIvdutIDses1sa, oUa jonlk'UiIllVlerran 
to-denpe.rä,isyytttä. 

Käs.itykJs1eni 0111, 'että ka,p,iJnasta' oHs'imme v·oineet piä!äistä 
tai aimlci:n ·SelIJ; lawjaka'ntoiJsuutta eS\tää, jos, so'si.alltilslti,sii.ssw 
järjestöissä olisi olrlut miJethiä johtavina aineksina, j'o:tlka 
ollis~vat Tloihk,ea;srbil ,o~,lteet ~uMClIall1J v-wkaJUmu;k~le[)jsla, :tan<anIaI, ja 
jos puolueen puhtautta' odtisi twhdolttu: -enemmän pi,tälå ,sil-

f~ I 
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mällä. Mutta sama virheellineru tapa, joka omabuttii'n 
paikallisiS-S11 järjestöissä, tuli myös puoluejohdon tak,tii-
kaksi. Tästä ei ollut .enää IPitkä hyökkäävään punaka~hi. 
laisuuteen. ' 

IV, Punailaarti. 

Maamme onnettoman kapinan lähin suoranainen aiheut-
ta.ja oli punakaarti, Ilm8Jll tämän myöhemmin: aseelliM:D 
joukon syntymistä ja toimintaa olisimme säilyneet tältä 
onnetlomuudeHa. Sen1ähden on kapinan historian kirjoit-
tajalla ehdoHomasti välttämätöntä turrlea, tä.'"tliint järjestön 
synty ja kehitys. 

Tässä y.hteydessä ei punakaartin historiaa kuitenkaan ole 
tarkoitukseni esrttää. Haluan vaan esittää kansan. psykolo-
guau suuntavuvoja: kriitilIisilSsä oloinamme ja kosketella 
toi~ta puolen yleisen politiikan ja erikoisesti sos. dem. 
puolueen politiikan ääriviivoja kansan sielullise:n kuohWl_ 
Dan ,kehittämisessä voidakseni tehdä kapinan ymmii.rr~tä
väksi ja objekliivisesli arvosteltavaksi. 

Aikaisemmin olen maininnut kuohunta~aillesten valtaus· 
pyrkimyksistä paikallisissa järjestöissä senjälkeen kuin 
<sos. dern. puolue oli tehn.yt tuon tavaitoma1JJ suuren vir-
heen ja rikoksen ottamalla ja pakottamalla kehittymättö-
mät joukot, joista ei edes rikollisia aineksia pois seulottu, 
järjestöihin ja siten luoden heille puolueen turvissa j8l1lUO-
Jueen järjestöjen nimessä vaikutus- ja. määrämisvaltaa 
maamme sisäisten poliittisten olojen luomisessa. Tämä 
virhe oli sitä suurempi kuin merlle vak imturnaHomissa ja 
sekavissa oloissa, hallitusvallan ollessa heikkona oli suuret 
mahdollisuudet sisäisten olojemme joutumiseen hal'hateille. 
Tämä virhe tuli kalliiksi puolueelle ja Suomen kansalle. 

Kuohunta.-aineS'len vaikutusvalta. tuli punakaarti.cn muo· 
dossa turmiollisimmaksi. sillä punakaartit muodostuivat 
aluksi' suurimmaksi osaksi juuri mellastavisla joukoista. 
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Miten kaartit ,syntyivät, kysynee moni? Ne olivat seu~ 
raubia Venäjän val1ankumouksen hyökyaallois!a.. n'e olivat 
mellastus.aineHt'en järjestetty ja,. tepsiviIl' esllntymismuoto, 
joka rakentui ruumiilliseen' voimaan. Myöhemmin ilmen-
neet tosin suunnitelJut mutta turmiolliset väkiv&llanfyöt 
olivat mahdolliset vain kootun väki,valIan keinolla toimivan 
.. vaUojoukoo" , D. k. punakaartin avulla. Srtä tietä katsoi 
mellastusjouJclro voivansa ei amoastaan hallita jäl'jestöjä 
vaan my6skin porvaristoa. Sos.. dem. puolueen ottaoessa 
nimi karartit alusta pitäen työväen. ja sosialismin rinta-
maan. saivat kaartit moraalista ja yleistä kannatusta ja. ky-
kenivlt menestykselli&emmin jatkamaan tuhoisa'. työtään·. 
Sos,ialidemokratia, jonka {ulee taistella sivistyksen ja hu-
maanicuuden aseilla, ei- tarvitse aseelttsia järjestöjä - sen 
myönsivät vielä kesällä 1917 monet puolueen johtohenkf.-
löistä - mutta väheksyenl kaaTtien merkitystä lisäsi'vät: 
~-taa heidän touhula, eHä inloaan saavat tyydyttää.« 
Tima lyhytnäköisyys, joka johtui lähinnä pelkuruudesfu 
ja raukkamaisuudesta', koska punakaartien va-s'tuslaminlen 
oli&i »vienyt pois kansan> suosion.«, johti! 'Puolueen P\JIl.a... 
kaartin kannattajaksi' jar vei .sen .sosialistisista memMely-
lavoi.sta pois anarkistisiin menettelytapoihin. Sita eivät 
kylliksi huomanneet sosialidemokraatisesti valistuneet a1-
uekget, eivätkä sitä halunneetkaan huomata. 

Patterit yöt lope'tettiin !kesällä 1917; ensin osaksi, myö-
hemmin kokonaan. Paljon tuo"ta levotonta ja valisruma-
lonta lyöläi-sainesta jouhti silloin vaille tointa ja alko.i: ViT-

rata paikkakunnilleeIl! työttöm yysarmeijaa lisäämään:. Tämä 
joukko ei enää halunnut palata entisille toimi'aloilIeen eikä 
raskaaseen maaiyöhön, eikä seJlaisi:at ollut saatavissakaan 
samassa määrin. Teollisuuselämä teki laskua S(>{atilausten 
loputtua ja ,teollisuuden ,.eserviarmcija kadotH työpaik. 
kansa. Syntyi! työ'ttömi-en uhkaava luokka., job alkoi vaatia 
yhteiskunnan suoranaista välitystä, vaatia kunniltaan hätä~ 
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aputöi1li j. n. e. Hätäa.putyöläis-armeija olikin ennen ka~ 
pinaa tavattoman' .suuri ja' meikMäisi6säJ oloissa aivan luon_ 
noton. 

Tämä pattJerityöläiosluokka ja ammairlitaido.ttomain joukko. 
joka eno'en valti'otr töissä oH oppinut vain lyön haLveksi.. 
misla, järjestyksen ja kurin vihaamista, koko yhteiskun-
nallisen elämän väheksymistä, täniä luokka oU suurin puna'· 
,kas'rtin ihailija. Sen avulla he näkivä'l voivansa käyttä:ä 
»voimakeino'ja« höltyneissä oloissa, sen avulla 'he ymmär-
sivät voivansa vaatia korkeampia palkkoja . Mutta· moni 
ajatteli vain meJlasluS'ta Hse mellastuksena ja turva'si oi-
keu~sensa mellalStuksiin punakaartin riveissä, jossa 
:oIakkoproletariaatti« oli herrana välittämättä periaatteista 
ja sen sellaisista. 

Punakaartin syntyyn ei ollut todellisuudessa <Siis mo-
raalista oiikeui.usta. Heti Venäjän vaIlankumouksenl jäl-
keen olivat ,palkkaolot melkoisesti parantuneet, viime ke~ 

sänli ei nälkäikuolema vielä ketään uhannut ja kunna:b koet~ 
tivat ihmetdtävällä uhrautuvaisuudella järjestää hätäapu~ 
töitä, joissa mruksettiinJ hyvät palkrut. SentähdeIll on väärin 
väittää, että taloudellinen kurjuus pakotti of.yöväestön 
äärimäis-yyteen;; raakaan voimaan rakentuvien järjesl'Öjen 
perustam~. Näitä' järjestöjä viero'ksui.k.i.n alussa. järke~ 
vämpi, osa työläisaines:ta" ja siksi. oli punakaartien luku 
pieni vielä viime 'kesänä ja .gyksynäkin. ,Nämä joukot, oli-
vat vain vähän aooistettuja, suurimmaksi osaksi ilman 
aseita, mutta: veljeily venäläisten kan.ssa auHoi kaartia. vii>-
h~tellen oikeaan kivääripolitiikka'an.. Punakaartin harva~ 
lukuisel joukot, joita oli pääasiassa kaupukipaikoissao, lur-
vauluikin venäläisiin " tovarjshts~hin« , jotka muodostivat 
heidän selkäno;ansa, silloin kuinl ei '50'S. dem. puolueen 
enemmiS!l.ö vieläJ hyväks.ynyt punakaarlin kai~a toimi:a, ja 
suurin osa kansaa 'Pysyi si~tä erillään, 

Punakaartin luonne oli alusta pitäen anarki'slinen, koska 
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ae käytti. voimakeinoja . Punakaarti joutui erirletlyyn ase· 
maaD huoliln'atta siitä, että se oli puolueeseen kuuluva, ja 
tcrimi alulul itsenäisesti, jollemme ota lukuun muodollisiia 
ybdyujdf!ttä pU'o)ueen kanssa. 

Puuakaarlin päämäärä ja toimintatapa oli tällöin häily-
vl.ta ja. sekavaa, sillä ei ollut .suurempaa tarkoirusta kuin 
olla kuohuma.joukkojen suoranaisena aseena. 

Niin oJlea usem vähäpälöiset ja nauretta,va.l syyt saivat 
..kiihkoa- &aI1karit toimintaan. Turussa saattoi .eräs .. palo-
rette16 .. aikallll tkunnallislakon, jossa punakaarti näyttelil 
pllo ... valtuuston pidäHämisellä, Tämä esimerkki saa.l-
l'Oi samallaisWl pidätyksiin' Haminassa, Porissa', He!singissä 
y. m. Kun hätäapulöissä vaaditlillll korkeampia palkkoja, 
meni punakaarti korotuksiel1. vastustamisen johdosta van-
gitsemaan rahatoimika.marm jäseniä. Kun vallio säilytti 
voivaraatoja Valion· kclbreissa, meni punakaarU, ne tasaa-
maan Turussa ja Helsingissä torikokoustw päätösten: mu-
kaan j. n. c. Marrukuurr suurlakon aikana näytteli puna-
kaarti surullisen kuuluisaa osaa ,. takavarikoimlsineen« ja 
pidälybineen. 

Uteisla kaupungeissa menivät punaka8Jtilaiset poliisilai-
tobeen. valtasivat sen ja. rupesivat miliiseiksi. Sitten he 
leir;jväl miliisiIakon ja myötävaikuHiva,t csm. Turussa kuu-
luisat Turun ryöstö\. • 

Tämä oli punakaaxlin toi.minnan luonnetta, ja SIC osoittaa, 
että punakaarti ei suinkaan ollut mikään! työväen -su'ojeli ja, 
vaan anarki&tinen ja mellastava. ryhmä, joka järjestöjen 
. siunausta.. nauttien" tahrasio 50S. dem. puolueen nimeä. 
Murhat olivat vielä silloinl harvinaisia, mutta JliitäkiJ1' tia-
pahtur, kun venäläiset toverit olivat apureina. Teot jäivät 
tietysti rankaisi!matbl .. 

Toiselta puolen on huomattava, että porvariston :kaava-
rnaisuut, piintyncisyya ja kelvoton elintarvepolitiikka kii-

• 
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hoHi mieliä, mutta. oikeulu9l.a punakaartin e!iintymiseen 
ei .sittenkään ollut. 

Punakaartin suhde puolueeseen oli alkuaikoina, kulC1l 
mainittu, sekava.. Oli aineksia:, jotka halusivat koko kaar-
tin hajoamista. Suurin osa k-alsoi poliittisesti lOviisaam-
makste sulattaa n~o levottomat. joukot puolueeseen .työ-
väen järjestyskaarliksic kuten Tampereella pidetty kaar-
tien edustajako'kous yribli Mutta sulatustyö epäoDlfislui, 
ja kaarti alkoi määrätä puoluel1:a eikä puolue kaartia. Vi-

. rallisesti .lI!äärilteIi 50S. dem. puolue kantansa kaarleihin 
ylim. puoluekokouksessa Helsingissä kesällä 1917. Olisj 
odottanut, että ,puoluekokous olisi ryhtynyt puhdistuslyö-
hön, joka silloin vielä olisi käynyt päinsä, mutta turhaan. 
Puolue lausui kantansa jonkinlaisten tulkinnon varassa ole-
vain ponsien muodossa, joiden pääsisältö olr se, että kaarti! 
ovat välttämättömiä aseellisina, järje.stöinä muka ,.ased-
Hsta vastustusta« vastaan.. Tämä puolu~n kannan. ilmaisu 
oli isku koko pu'olueeIle. Se tahto~ kulk-ea sitä' suuntaa, 
johon kaarti venäläisten »toverien .. avulla oli viitottanut 
tien, sillä ,.aseelliseksi vastustukseksi_ voitiin tulkita kaikki 
yritykset estää punakaartien mellastuksd. 

Tähän suuntaan alkoivatkin asiat keMttyä. ,.Järjesty.~ 

kaarti_ muodostui kun muodosluikin ,.punakaarliksic. Sii-
hen olivat suurimmalta osaltaan m'Yötnva'ikut'iamass8i ta .. 
pahtumat Venäjällä ja bolshevi:kien vaUankaappaus, ja tie 
kapinaan oli valmis. Bolshevikien vaikutuksesta on jo 
mainittu edellä. EdkoisesH olisi vielä huomautettava, että 
meikäläinen alhai'soaines, vieläpä jossakin määrin sivisty-
neistö, on- tottunut näkemään venäläisessä sotiianineksessa 
jonkinlaisen »voitLamatiomanl mahdi:ri_. Venäläin>eJ1l sotilas-
aines on meillä oUu.t ikauhun:a. vuosikymmeniä. ja Venäjän 
valta painanut vuosisataisen! leiman' historiaamme. Kaikkien 
vapaamielisten pyrkimysten vastustajana ja ehkäisijänä on 
ollut Venäjän sotilasmahti, jota ai olli: ajateItukaan voitavan 
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'f'UtuIitM;. Kun nyt tämä lIotilasame.s oli muuttunut bolshe-
rifIlMbi. näki kansa sen rappeutuneisuudesta huollin:atta 
aiiDI piilev!n jonkinlaisen vas-tustamattomaD' voiman'. Ve-
nllliDen kiirholus 01 .. näinollen varsin 1.epsivö.ä alhaisoon, 
jODka toiminnalta puuttui oman käsityksensä mukaarr edes-
tUtuun peJkon venäläisten ollessa mukana. Kun tuo pe:-
IItty mahti nyt tarjosi veljenkätensä, ei ole kummaksulta-
y ... että moai siihen tarUui. Punakaartilaiset sen tekivät 
1) åiti .,.,.,tä että melIasluksen aatteet vastasivat .sen 
unelmia; 2) syystä, eUä venäläisten turviss3J edesvastuuta 
teoista .. tarvinnut. pelätä. Tuntuihan $uuremmo~elta, 

etll tuon 1ähes 200 miljoonaisen kansan so'tamahti oli puo-
lella. Se mahti kulki tunteittensa ohjaamana, vetosi lunlei· 
liiD ja huumasi aIhai.oa.mesta siten, eltei alhailo ratkai$Ua 
ruvecmut anostelemaankaan. 

On kuHenkin huomattava, että suurin osa työväestöä, 
kukiluokka ja maalaisväestö, joka kanna'tti sosialidemo-
kraattista puoluetta, o.li ollut .syrjäMä katsojantIJ puna'kaartLi-
Wauuteen nähden jar oli osaksi sitä suuntaa vastaan. Tämä 
valtava enemmistö, jonka! kannatuksee.n sos. dem. puolueen 
politiikka olisi prtru;.yt nojautua, alkoi vasta sitten, k\l.ll puo-
lueen johto oli suunnannut taistelun senaattia ja eduskun-
taa vasta.an, muuttU31 puolueen mukana. Puolue sulautui 
pun,akaartiin, se oli surulIisin ilmiö yrityksestä muodos.taa 
Ir:aartit kelvollisiksi puoluejärjestöiksi. 

Mutta vakaumukseni on, että jos sas. dem. puolue olisi 
heti alkanut puhdistustyön ja erottanut kiihkoisat <luulen.-
pieksäjtil riveistään, olisi puolue säilynyt ,olisi koko val-
tava työväen järkevä aines myös asettunut ·puolueen> kan-
..ue, ja ka:arlien: merkittys. oJi.s~ jäänyt vähäpätöiseksi. Että 
.,.. dem. puolue teki tässäkin taas suunnattoman taktiikka-
rirheen, on anteek.siantamatonta niitten tuhansien työläis-
I*'ht,iUe:n vuoksi, jotka täten syöriiin perikatoon, je. se oli 
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rikokselUsta Suomen kansaa vastaan, joka, joutui onnelto-
maan kansalaissotaan. 

Punakaartilaisuuden luonne muu,Uui kapinan puhjettua 
hävitykselliseksi taisteluksi köyhäUslödiktatuurm ,puoluta 
yhteiskunnallista· järjestelmää vastaan., punakaartm harva1 
rivit täytettiin kapinan aikana kymmenillä tuhansilI. työ-
läisillä, jotka vieroluwvat meUulusla'. ja sos. dem. puolue 
muodosH täten luokkasodan alkujaan. mellaslavien pikku-
joukkojen alkuunpanosta. Punakaartilaisuuden päämääTi 
ja luonne siis kokonaan muuttui puoluejohdon käänM1.tyä 
lI,siat yleisiksi, mutta tämähän oli juuri onnettonWRa. 

Että 50S. dem, ,puolueen johto tähän vei ja kansan kuo-
huntatilaa ja pS}"koloogisfa. kaaosta. hyväkseen käyttäen 
tuhosi lyöväenllikkOOIW maassamme hetkeksi, -siihenl oli ku~ 
lenkin vaikuHamas.sa. monet sosiaalisfl ja .. kot'keamma·t .. 
poliittiset pyrkimykset. 

V. Suurpolitiikan uoikulus kapinan syntymiseen. 

Tähän asti olen käsitellyt pääasiallisesti ikam,&1II ,psyko-
logii.a.n kehitystä ja valmistusta kapinaan, yhtäl tärkeä 
puoli on se vaTsin mielenkiinklinen joskin sekavainoellI po. 
liittinen puoli, joka pani' kapinan aluUe, M-eidän ei· suin· 
kaan ole unohdeH.ava, että Suomen kapina eI oUu1 va.'in 
meikäläinen .ilmiö, vaan oli sekin yksi. tuulenpuuska' maa-
ilmansodan pyörteessä, Tihän maailmansodan pyörteeseen 
emme v.ielä luuUeet joutuvamme vUOIpl& 1916, jollom päirl-
vaskIin ulkonaiset. seikat viittasivat siihen suuntaan, että 
Suomen-niemi säilyisi ja pelastuisi suorastaan näkemästä 
prukiensa. ~ren vuodaoLusta 'Omilla. tantereillaan. Nämä utl-
konaiset meTkit ,pettivät, jll' päinvastoin vaati sodan jumala 
uhrinsa meiltä, vieläpä .surkute1tavimmassa muodossao: 
sisällis·sodan kautta. Ei ole epäilys:täkäätb siitä, etlei 
maailmanpolitiikka ollut paitsi väIHUsestj· myöskin auOt'lV 
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....., vaikuttamassa kapinan puhkeamisun, vaikkaJ maa-
ilmaupoJi.tiika.n .aikutus ei. suinkaan nykyiressä eekana:itseua 
ja eaI ...... muodossaan ole mikään silminnähtävä ja! hel-
poeti bu~attava ilmiö. 

Edellä olen jo ID&ininnut maailmanpalon vaiklttuksista 
Iiditiira oloihin: .sota-ajan ja.. Venäjän vallankumouksen 
~a kansan psykologiiuo. Samoin vaikutti 
~ välillisesti kapinan syntyInieeen valtiollisten 
oioja muodostumi8essa., josta ulkOnUnen itsenäisyytemme-
låII. 08 joutunut. Mutta maailmansota toi meille myös sj-

liiIt8a oIo;cu heikkoudel1', I\a.llitukselli voimattomuuden. 
i-- Yuobi kapill'an synty tässä muodOlla kävi käytän-
n6llilJnti mahdolliSieSki, 

Minkä VerT'aA ja miSllä muodossa Saksan, Englannin ja 
Veni.lln politiikka suoranaisesti ROltti kansamme osat toi-
siaan vulaoat, ei ole helposti ratkaistavissa, koska käytettä-
vildmme ei ole noita, .salaisia _ todistuskarppa:leita'l mutta 
oJen YUuutettu siitä, että näitten valtioitten wrmel ovat 
koko ajan oHeet pelissä mukana, ja,. että suurpoJi1.iikan nä-
kymItt6mirt kädet ovat ohjannet sekä 50S. dem. puolue-
johdon etU Suomen senaatin politiikkaa. 

MMDlme etäinen asema ei suinkaan tee Suomea merki-
tybett6mäkai maailmankapitalismin himokkaille pyrkimyk-
aille saaliltaa myölt se puolelle tai toiselle. Onhan maam-
me attiDlautana t.ä.ä..llä pohjoisessa Idän ja LännIen välillä, 
ja uetlamamme sulku puolelle tai toiselle on suurimerki-
tybellinen kansainvälisen kapitalismin' kilpailussa. 

Nykyinen .sota on Englannin ja Saksan kapi1la:Usmin 
I.ainelua maailmanherruudesla, jonka ohessa Amerikan ka-
pitaliami ha.luaa hyMyä kUInnU\nkin' kustannuksella. 

EDlllanti ja SakSa! himoi.tsevat Venäjän kauppamarW-
lIOi1a, ja tämän· nykyäänkin vielä »uinuvan jättiläisen« saa": 
l~ oli IOdan tärkeim~iä iyitä. Enlllannin kapit,a,. 
IilmiUe ei .uinkaan ole vähäpä'töistä, el1ä pieninkin kolkk\ll, 
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jolla on yhteyttä Venäjän kanssa, tulee Saksan vaikutuksen 
alaiseksi, ja Saksalle ei suinkaan ole yhdentekevää, etU 
Englannin yhteys esim. Suomen. ja. Jäämeren kautta. Venä~ 
jän ~anssa tulisi täysin lurvatuksL Näinollen taisleli SUO~ 
men kapinassa kaksj kilpailevaa suurvaltaa Englanti ja 
Saksa vaikutusvallasta. punasten ja. valko~en muodossa. 
V.alkosel voittivat -eli toisin sanoen, Saksa voiUi. 

Tosiasia on, kuten nyttemmin on ilmikäyroyi, että eng· 
lantilaiset ova.t tarjonneet Suomen kansan'VaHuuskunnalle 
apua. kapinan aikana, ja että Tokoi ja Manner ovat .tehneet 
jonkinlaisen ,salaisen: sopimuksen englantilaisten kanssa. 
Tiedämme m:yöskm senaatin yhteyden saksalaisten kanssa 
kapinan aikana ja saksalaisten aseellisen, avun. Muurman-
nin kysymyksessä jatkavat samaiset maat. alkamaansa, tais.-
telua. Mutta kYoSymyksena·laista. on, missä mu{)dossa maail· 
manhpitalismi oli vaikuttamassa kapinan syntyy~. sillä 
i:lm€lUl'eet tosiseikat ja todistukset voivat olla, osoitfumassa 
ainoastaan sitä, että suurvallat ehkä vasta kapinan aikana 
tahtoivat käyttää hyväksensä sisällistä taisleluamme se-
kaantuaksensa .siihen ja hyötyäksensä siitä. Tämä ei ikui· 
tenkaan ole mielestäni. tarpeeksi, sillä kapinan syihin! olivat 
suurvalla'lkin osallisina mOM.lla tavalla. 

Maamme porvaristo on koko sota--ajan ,suopeasti' suhtau-
tunut Saksaan, se on eittämittön tosiasia. Maamme on 
halunnut hakea Saksan turvaa Venäjän sOIltoa vastaan ja 
oivaltanut olevansa yksin liian heikko vastustamaan itäistä: 
naapuria, jos itsenäisyyskin <saavutettaisiin" kuten nyt on 
käynyt>. Maamme kriitillisen valtiollisen aseman on Saksa 
kyllä ymmärtänyt ja Saksan etujen' mukaista oli Suomen 
i'lsenäisyys ja Suome.n sisäinen järjestys,. Saksalla OIli sen, 
tähden ollut oman vaikutusvaltansa. saa,vuttamiseksi etua 
tukea Suomen ha'll.itusta ulos-- ja sisäänpäin. Ticloisena 
tästä länsimaisesta <turvast'a oli Suoonen hallitus jo ennen 
kapinaa. joSlkin julkisia ,todistuksia ei ole, ja tämän turvan 
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nojalla kehitti Suomen hallitus ja porvaris.to snä politiik. 
ba. joka' tinkimättömänä ja vanhoillisuuteen. lail>uvana1 
nin olojen 'Pakosta myönsi sosiaalisia uudistuksia, niitä 
uudistuksial joista huomattavimpia ovat 8-tunnin työpäivä>-
laki ja -kunnallisIait, ja Jotka nyt, olojen pakon muutLuessa:, 
tietysti ,koeret'aMJ ottaa takaisin. Olemme aivan liian yksi-
puolisia, jos kapir"..an syitä tarkasbellessamme syytärnme 
yksinomaan toisia puolta,: työväestöä. Porvarlstollakin oli 
.syytä kapinaan koko viime vuoden provokatoorisesstll me-
netlelyssä -työväen pyrkimyksiä vastaan - ja tämäm poli-
tiikan salaisena ohjaajanai porvarislolle joko ltielojsesti tai 
itae.tiedoHomasti oli saksalainen, l1lilitarismi. Ilman tätä 
turvaa ja tukea olisi porvaristo tuntenut itsensä 'paljoa hejl.. 
~omma'ksi ja olisi luopunut jyrkästi politiikastaan, jonka 
olemassao'loa -ei tarvinne tunnettuna asiana 1odistaa. 

Vielä Ihuomattarvampi kuin Saksan vaikutus Suomen por-
.,.riston oloja' dtärjistävään politiikkaan, oli näkyvissä ~le
van Venäjän. ja näkymättömissä toimivan Englannin poli-
Wkan. vaikutu9 50.s, dern. puolueen. johtoon, 

Heti V<eJ1'äjän ensimäisen vallankumoukge.n jälkeen aset-
tui Suomen SQS. dem, puoluejohto -suoranaiseen kanssakäy-
_siteen v-enäläisen. bolshevi>smin! 'kaoosa ja sari. -sikäläiiselta ta.-
holta määräyksi:a ja -ohje~ta', NäNle 'ohjeille amtoettiin usein 
ratkaiseva Inerlci.lys, Skobeleff y. m, käydessään Suomessa 
alkuk-esäsi.ä v, 1917 sanelivat SuomeIll lSos. dem, eduskunta-
ryhmälle eräin he:ikäläiset1J aluek.'()mit.ean päätök&en maam-
me suhteesta Venäjään, Tämä päätös esiteltiin. melk-eiw sa-
nasta SII:M:a'n' Suomen eduskunnalle meikäläistelll oSosi'alist:ien 
oruka omana -ehdoruksena JlI. k. valtalain. nimellä. Val:talaki 
aijottim ajaa läpi. sillä perusl.ee:lla, että Venäjällä bolshevi
kit aikoi.vat ikukilstaa Keren-skin hallituksen. MuM:a yrJltys 
epäonnis.tui &illäkertaw, ja-valta'lakil kärsi haaik,sinkon. Sivul-
li8elle tuntui siltä, että Suomen -sos, dem, puolue lIiSettues-
&aan valtwlafu ka~tla jyrkällä kannalle V'ellåljään., nähd<en 
S 
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olisi men:elellyt rohkeasti ja ajanut Suomen itsenäisyyttä 
oman hukintansa ja vakaumukselJlSa. mukaan. Mutta sivuHa 
katsojalle ei ollut s-elvilIä sitä, että valtalakil olikin venäläis· 
ten bolshevikien a:lkutwpanoa ja sen Jäpiajamine.n nojautui 
suunniteltuun valtiokeikaukseen, 50s, dem. puolue johdon 
. rehellisyytt.ä:« -tässäkin asiassa ku:vasiaa se, että päätök.gen 
jälkeen puoluejohto paheksui päätöstä salå.i~sti nähdes-
sään, eHei Kerenski kukistunutkaan, josla on kyllä todis-
luksia, Valtalain edellem ajaminen ei ollut tämän jälkeen 
enää rehellisyyttä, vaan agitaloorista, koska tiedettiin suu-
ren osan Suomen kansaa olevan sen takana, ja koska muuta 
keinoa ei enää ollut tämän . bla'Skin« jälkeen. 

Valtalakiselkkauksella sitä seurann.eme eduskunnan ha-
ioituksineen olikin verraton vaikutus kansaan, joka luuIr, 
että 50S. dem. puolue aiooaslaan piti tinkimättömästi kiinni 
Suomen riippumattomuudesta. Multa todellisuudessa oli 
1ämä »kiinnipitäminenc järkähtämälöntä kiinteyttä Venä.-
jän bolshevismiin eikä Suomen itsenäisyyteen. Jälkeenpäin 
tapahtuneet ilmiöt, kuhm venäläisen sotaväen poistamisen 
vastustaminen Suomesta ja yhteistoiminta Suomen sisäi-
sissä asioissa Venäjän bolshevikien kanssa sekä .sopimukset 
englantilaisten kanssa, osoittavat, minkälaista tämä itsenäi-
syyspyrkimys oli 50s. demM puoluejohdon kannalta. Se oli 
vain taktiikkaa, eikä muuta. 

Bolshevikien vaikutuksesta päätti Suomen sos, dem, puo-
luekokous viime kesänä liittyä kansainväliseen zimmerval-
dilaisuutew, joka oli pohjana köyhälistö-diktatuuri-aat-
teelle. Ja bolshevikieIJ vallankaappauksen ortnistuttua 
Venäjällä, tuli bolshevismin, vaikutus maamme sos. dem, 
puoluejohtoon vielä suruUisemmaksi. Trotski antoi oh· 
jeita sos. dem, puoluejohdolle, miten kapina piti alkaa. ja 
50s, dem, puoluejohto toiteIi neuvoja. Ilman tätä. ulko-
naista vaikutusta ei 50S. dem. puoluejohto olisi maatamme 
sa·aHanul kansalaissotaan. 
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Englannin politiikka oli sala.isla ja näkymätöntä. Eng-
lantilaiset käsittivät, että Suonwn porvaristo ei asetu hei-
dän liitto1aisekseen, siksi. englantilaisten oli turvauduttava 
aJhaisovaltaan, j09' sillä mieli olla jotakiru vaikutusvaltaa 
tässä maassa. Englantilaiset etvat suinkaan kannata puna-
kaartilaisvaltaa sinänsä, mutta tämäno maan' kuUan:janoinen 
kapitalismi kannattaa. vaikka m~tä valtaa, jos sille 011' etua 
siitä ja jos se sen. avulla huomaa e.s'tävänsä sakS;alai&en val-
lan pönkiHämistä, Emme tiedä, mitä muotoja englantilai-
Set käyttivät maamme valtaamiseksi, mutta sen aseet: raha 
ja provokatsiooni lienevä~ meilläkin olleet leikissä mukana. 
Rahalla ostelee Englanti nytkin vrikutus\'altaro Venäjällä ja 
salaiset provokaa'ttorit ovat työssä vielä tänä päivänä.kin. 

Sas, dem, puoluejohto toimi maassamme kahden risti-
tulen alaisena: toiselta puolen sitä ohjasi kansaru pohja-
kerrosten kuohunta. toiselta puolen' sitä ohjasivat ulkonai-
set voimat: Venärjän bOlshevismi ja englantilaiSet provo-
kaattorit. Näitä molempia voimia sos. dem. puoluejohto 
to'tleH ja niiden ahdislamana se suunnHteli vallankaap-
pausta ja valmisti kansaa kapinaan. 

Tämän ohella oli sos. dem. puolueella omiakin johto-
tähtiä ja pyrkimyksiä, jotka ansaitsevat erikoista huomiota. 

VI. S03ialidemokraattisen puoluejohdon politiikka. 

Sas. dem. puoluejohto oli jo aikaisemmassakirt toimi'n.-
nassaan agitatsionitaktifkallaan ajanut jonk.inlaista "'paa-
viudenc politiikkaa. Tarkoituksena oli 'keskittää ,puolueen 
määräämisvalta 11. k. siltasaarelaisten, käsiin. Tässä tehtä-
vässään onnistuikin. sos. dem'. puolueen johto suureksi 
osaksi IeimaamaJla itsenäiset puoluetoverit ~porvareiksi" 

ja »ha jottajiksi«. Se suunta, jonka siltasaare"iaisuus kerran 
oli omistanut, oli eittämäUömästi oikea, olkoonpa se ollut 
kuinka turmiollinen ta'ham;a,. Tätä sillasaarelaisuud'en val-, 
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liin pö'nkittä'ffi ~stä ajetJti,in; miJlloin pU'olueklf;ri!ll nimellä, mH-',: ' 
10'm »marxJ.1aisuuden« ja: »vasemmisto ailSlten« n:imeä käyt'-

I 

tämällä, Tästä 01i s,eUil1auksena, että 'os: dem, ediusJktimal-• 
ryhmänikin itSleniUsyys oH useimmi~en' vain nimeMii,slä 'ja 
, ''''- , ~ 1" 
»j'oh!to « määiräSli ocUlH.omiin:, miften tyl~män oili toomi.va, 

V a:Han keski,'~tämjl'1,en yksiin , kä,siJip' ~ei\ puo:luajlohdlon I 
»klli1&:ipoli{.jjklka,a!ll «, j.oka: on aina wlf'mjJoll,Hsta, iko:sklll siinä 
ulseiJmmi'ten unohdetaan työväen etu(j.an' v~lvomihJei:n n, ,ik, 
»kliJkinJ« etUlj,eill val'V1o:mise'n' rinnaUa'j ja ko'~k'a: persolona,pyy 
te,et täliails,~ssa, o{,oi'Sls'a ,Slaavat ki:itJoUis~n maaperän, 

ToiminfalsuuniaIViiv,oilna 'o~li klikkijohdo.lla p~tää( IPWOJUIe 
ehl!änä ja: k. 0 k 0 nl a: l' og, e no a, j'oitrba »lld,iJcld«, v oruSli p'aJl"emmm 

!;: , I ' 1 

ha;tlJirfa:, Suuntlllvi:~v'a!llJaJ 0111 myöSlSlll,a;&al puohw :kylLin mahlba-
va:ikSli, j-Qltta: s'en kautlta »klikinr« määräämLsvail:ta myöslki'n 
kas vad!sl, JOlhdo!l1 va.Ha.Il! tukemiSes,sa u!l1ohde'tiiiiJn: ilt'se iS'o-
&iru!i,sm+, tjnohdetti!i'n, 'että! kok~nali,suus ei oll>e ,eool:ld,sta! sa-
ioiJn kiuill: siHä rajoitetaan" itSlenäi:syyt'tä j.a

l 
aJja>tu1ks~ }iJed,~I

ll1lHttävää vapautta, uno,hdetti~, eHä itseti:edot'l:lomilen lau-
, '! :{ 11:' ,. , 

mojlenJ kOlkolaminen ' oiOt tu.rmiollis.ta 'Sitl'ÖID, kun illIe vOltvat , , 
s'}'ll'j åyttää sOlsia:li!sltiise sti' vaoli,stuneetainJeks,e!t, 

, '(' 

Venilj än v,allanikumo,UJks.eru jä:lkeell ava:amtu,i j'ohd:oiLle 
. s uuria, rrahdoHiSlUuksj,a noudattaa~n:tistä ~a:a!i'e'mip',ja! , ,pylf'ld-
myks,iä »johq,on« sekä s,iJsäise'Il eblä ulkoOtaJiJsen va11<li1t la\'lJ-
jentams'el{jSi. Tämä o,L'i pääm'äärånä, J(ci;i:ki'sISta 10'10'slUihtlelil~sa, 
jli' s:ii's lyhyesti Sa11iOe1lJ ,johdon 10.iminp.aillJ ohj,eeillJa '?t~ vain 
vallanhimo. ~ ! , 

TäJmäru 6heHa~ oli ~> johaoOt« yksityisten j,ä!s,en~~en väl~l:lä 
, ( /, 

iltseikäs'tä kil1paUua, joilllka käsittely ei täslsä irutitenlk:a1an ltilene 
paikasllasrun, skni vte~~an votiJnoo madliilvta, ,että »val'p~laisuusl« " 

, 'J ) 'f. 
j,oka uud:e,s;sa IDUlO'do,s:s,aa'l] ,esiliintyi »mm n,edI.aJiJsuuldenr« '~'UiO,- , 

dos'sa, selVl~ytyi y'ks.ity~s.essä kilpail.ussa y;o~tta'j'a!Ila!, j,oka , I 
merlötsi II;/äikä~lemä'töntä kansan V,ru,Sitojen pallvellemlitSli:Cli yik-
myis'en vallan sa'a:vUitltamilsekSli. . ,1 , , ! 

Sos, dem. puolu'ejoht,o ei suunnitellu.t vaJl~anlka'aippau>Stta 
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n. k. k6ymälistödiktatuuria vielä viime kesänä ja< tuskin 
..,ksynäkään. 

Mutta kuitenkim ilmeni jo siUuin pyrkimyksiä q>äparla-
menttaarisuuteeii. Eduskunnan hajoitus v,ijme kesänä oli 
katkera pettymys .sos. dem. puoluejohdolle, koska uuteen 
eduskuntaan 'luU porvarillinen enemmistö. Laillisuus tässä 
8S1.a6Sa 01»" vain ulkonainen muoto, jonka nojalla Manner 
kerta toisensa jälkeen ko-eUi päästä uudelleen ohja'ksiin . 
Kun näimme laillisuuden haaksirikOIli kapinan sytyttyä, ei 
voi an1a.a minkäänlaista arvoa, aikaisemmalleka'an laillisuu-
teen vetoamiselle siltä taholta. Yrityks-et entisen eduskun.-
nan voimassapitämiseen. oli vain valtakysymys, ja voimme 
olla varmoja siitä, että jos uusi eduskunta olisi saanut so-
sialistisen enemmistön ja Mannecin puheenjohtajaksi, ei. 
o'lisi tullut kysymykse-en1ään saada entistä eduskuntaa enää 
voimaansa. Multa nyt .kävi toisin. Porvarillisella enem-
mistöllään muodosti eduskunta hallituksen, josta sGSialrstit 
syrjäytettiin. TämiL menettely oli varsin epäviisasta por-
varistolJe. Siitä näkyi, että sovitle lua ei haluUu porvaril-
listenkaan taholta, vaan eUä oloja haluttiin kärjistää. Por-
varisto menette\; sokeasti, jar puhtaas.ti porvarillisen halli· 
tuksen muudostaminen oli osotus, että oltiin menossa väki-
valtaista. ratkaisua k.ohti!. Sas. dem. johto huomas~, että 
ohjakset olivat luisumassa käsistä, että unelmoitu valta ei 
tulisikaan heille, ja se pani epäi'lemään koko parlamenttaa-
risllutta. Oliko sos. dem. puolueen johto katkeroittunut 
asian tällaisesta käänteestii työväen ja. sosia-lismin tähden? 
N.iin kyllä koetettiin asiaa selittää, muita asiaa tarkemmin 
harkittua 'huomaamme, ettei ni.in oUut asianlaita·. Myönsi-
hän v.i·elä kapinan a·lussa. 50S. dem. kansanvaltuuskuntakin. 
ettei ole tarkoitus luoda- sosialistista yhteiskuntaa, kOP:1l 
gellaism luomiseen on välttämätöntä kansainvälinen vallan-
lrumou!>. Ennen kapinaa ei kukaan johtobenkHöistä sel· 
lai$ta un-ehinutkaan, vaikka kapinan aikana ehkä ";U'eIJ. 
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kun maaUmanpaloll suunniteltiin, myös voitiin jotakin uutta 
talousjärjerlelmää ajatella, Vielä maaliskuussa, jolloin 
kapina oli suurimmillaan esil.1ivät kansanvaltuuskunnam pu-
hujat Sirola ja !.elonmäki yleisissä kokouksissa kansalle, 
ettei ole tarkoitus luoda sosialistista yhteiskuntaa. Sosia· 
lj'stihaIlitus porvarillisessa yhteiskunnassa. ei ntyöskdäm ole 
marxilaisuutta. Mutta mitä varten sitten muodostettUn 
köyhälist5diktatuuri? Vallan 'tähden, vallanhimosta, se 
on ainoa otlrea vastaus. 

En tahdo väittää, että kapina oli kokonaan sos, dem. 
puoluejohdon syy. Kapinan syinä olivat, kuten eJlnen olen 
esittänyt., olosuhteiden luomat ja väärän taktiikan ohjaa-
mat kuollUnla-ainek.set sekä suurvaltam ja erittäin Venäjän 
bolshev,ikiballituksen vaikutukset. Mutta 50S. dem. puo-
luejohto käytti näitä olosuhteitIlI hyväkseen ja ryhtyi dikta-
tuuria muodostamaan. 

Aikaisempi kurHaktiikka ei ollut muu1.a kuin valtakysy-
mys 80S. dem. puoluejohdolle. Porvadlli'Slcl ainekset ja 
itsenäise\. jäsenet pois puolueesta, siilä kyllä sos. de:m. puo-
luejohto piti huolta, muUa provokatooristcn ja anarkirii'S-
len ainesten erottaminen ei tullut kysymykseenkään. Tämä 
oU sitten "puhta3.lb marxilaisuuden« varjelem ista l 

Sas. dem. puoluejohto huomasi. punakaartilaisuuden vaa-
ran, epäil.emättä tunsi se Venäjän bolshevismin vaikutuksen, 
ja se katsoi parhaimmaksi. useat vastoin vakaumustaankin, 
taipua. Miksi se taipui, asettui johtoon. eikä tehnyt tenää, 
siihen oli syynä taaskin vain vallanhimo. Eräs kansanval-
tuuskunnan jäsen sanoi kapinan alussa: ,.Nyt olemme jou-
tuneet perikadon tielle, mutta nyt ei enää voi perääntyä. 
Meidän täytyy ajaa. lävitse ja saada koko Suomen työkansa 
mukaan, se on ainoa keino. Palala takaisin ei voida«. 

Tämä lausunto osattaa mitä syvintä moraalittomuutta, 
koska si is itseue.toisesti on mentävä perikatoon. Sos. dem. 
puoluejohto lelHti, että "vallankumow.ta ei tehty, ie syntyi 
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itsestään.. . Tässä ajatuksessa oli jonkunverran perää-, Oli· 
han punakaarti Helsingissä t'elmyt mainion vaUankaappauk-
aen puo'iueesso.', olivathan oJosuhteet kaikinpuolin kypsät. 
Hallitsihan Venäjällikin köyhälistödiktatuurl, joka painosti 
Suomen sos. dem. puoluetta. Mutta kaikesta huolimatta 
olisi sas. dem. puo.luejohdoUakin ollut paljon. -tehtävää, ja 
te olisi paljon voinut aikaansaada. 

Jos 50S. <km. puolueen johto, sos. dem. eduskuntaryhmä 
'1. m. olisivat asettuneet jyrkästi punakaartilaisuutta ja 
bolshevismia vastaan edus:kunnan vallan tukemiseksi, olisi 
sillä epäilemä,Uä ollut suuri vaikutusvalta. On mahdollista-. 
että olisi' $yol'}'1lyt hajaann.us, sellainen hajaaJlnus, että suu-
rin osa puolueesta olisi eronnut eri ryhmäksi punakaartUai-
suuden mukana ja vielä ,suurempi mahdollisuus olisi ollut, 
että koko puoluejohto ja eduskuntaryhmä y. m. ol)si lci· 
matlu porvarilliseksi. Olkoonp~ niinkin, muita kuifen.lcin 
olisi 1ämä menettely ollut rehellistä ja oikeaa" sillä sen 
kautta olisivat johtajatopelastane.et sekä .itsensä ~ltä sosiali· 
demokratian nimen. Jos tästä huolimatta olisi kapina syt. 
tynyt, mikä -sit&!nkin olisi ollut mahdollista, ei -se kuiten· 
kaan olisi saanut tällaista laajakantoisuutta, mikä sillä n"yt 
oli. Silloin olisi !kapina. ollut lyhytai:kai.nen, ja monet kym. 
menet tuhannet syyttömät työläiset, jotka nyt puoluejohdon 
auktoriteetliuden vaikutuksesta liittyi'väl mukaan, olisivat 
smoin säästyneet. Mutta; täUainen ehdottoman. jyrkkä ja 
rehellinen vastustus ei ollu'! sos. dem. puoluejohdon taktii-
kan mukaista. Se olisi tuonut mukanaan vallan meneliämi-
sen, vallan, joka. juuri oli. päämäärfutä, se olisi ollut hetkcl-
listen yksilöllisten etujen uhraamista, eihän.se sopinut _on.-
rvenonkijoillec. 

Miten menetteli 50S. dem. puoluejohto rehellisen, -epä.-
itsekkään ja ~unnio:itusta herättävän m.ene'ltelyn asemasta? 
Se taipui ja ryhtyi täysin voimin a.jamaan kapinan asiaa. 
Kaikki ,suunnitelliin valmiiksi jo useita v.iikkoja enuen. Sa-
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laisia puoluejohdon kokouksia pidetliin vllOrokauskaupa'Ua. 
Kapina suunniteltiin alkavaksi helmi· tai maaliskUUSA. Sitä 
vaTlen, Th,tskin neuvosia, oli MouttavA venäläistä sotaväkeä 
ja punakaarlilaisjoukkoja Helsinlciin. ja- suuriin rautatie-
risteyksiin. Hallitus oli yllälyhellä vangittava.. samoin 
porvarrlli$et edustajat. Suunnitelmaa laadittii.n perusteeUi-
sesti ja tarkoitus oli tehdä vallankaappaus aivan yhtäkkiä 
yli koko maan, niin että koko 'temppu olisi! suoritettu muu-
lamassa päivässä. Senaatti puole9taan oli, heti rou'odoslu-
miseslaan asti suunnitellut lujaa järjestysvaltaa. Samoin-
kuin oli määrätty jyrkkä takt~kka ohjcnuoraksi jo pelkän 
porvarillisen $et11aalin muodostamisen muodossa 6amoin sitä 
jatkettiin ja anioival punakaartin harjoittamat yksityiset 
väkivallantyöl tukea tälle sUUD1lalle. Suomen hallitus oli 
salaisesti päätläniyt kukistaa. puna'kaartil hinnalla mH lä hy~ 
vänsä ja saatuaan eduskunnalta vallan luoda ,.luja järjes-
lysvalta« alkoi se suunnitelmiaan teteuttaa julkisesti ja 
salaisesti. Alkujaan venäläisiä vastaan· lähdälyt wejelus-
kun,na.t sailVat uuden luonteen ja ,.poliisikeulut .. olivat pe-
liittisia tarkoituksia varten. 

Sos. dem . . puoluejohto oivalsi tämän. Multa _johto« 
käsitti myös, että aseellinen punakaarlin kukistaminen sisäl-
täisi myös »pueluejohdon .. .ehkäpä t.yöväenluokank.:in ase-
man heikontamisla. Sos. dem. puolue oli kerta kaikk:ia~ 
ottanut. puna:ka.ar.ti1J .omiksi, järjestöiksee-n, ja se arvosteli 
asemaa aivan .oikein·: käsitti asemansa, edeS'Vastuullisuuden 
ja sen seurauksd. Punakaarti eli pelasteUa;va, oma edes-
vastuu oli poiste'ltava, ja tämä el~ tehtävä siten. että ryhty~ 
millä aseelliseen vallankaappaukseen saalett.aisiin aenaatin 
suunnitelmat myttyyn, Siksi on ymmärrettävissä luo ka~ 
pinan aikana yleisesti· .käytetty fraasi: ,.Porvaristb pakotti 
työväen kumoukseen'. sillä. muuten oHsi työyäeno asema' 1m-
kistettu«, 

Kapinan syttyminen e~ kuitenkaan käynyt suunnitlelmien 



muka'an!, sHlä o10lsuihteei pakottivat alk,amaan adlkaisemmm , 1" 
;'0 tammikuu1ssa,. joHoin Viipurin meUasrtuk,sei sattit~varl! ja 
o,tivat s,ytryttävänä kåipmänä. Silloin huomaUi:iIri, ettäsUl6!je~ 

\ 
lus:kunnat olivat myös va:rus,tauiJuneet to-rjumaa'11! ,hyökkää,.. 

\ 
vää punaka,a!l'!ti:l.aisuurbt:a . . Tiedettiin, että P<>hjanmrual1a oIi 
v,ahva~ suojelrusikuma,t,t.i!edetHinhåll1, että OIdolltaeslSia: olilsi 
p~1:j<>n me:tl\etJeM,y, ja sik,srl! ,piti; a:lka'<l:" ~~!e.nikuli!If ' s~unil1lilt'eli 
1lla't ,oliv,art. vailmiH y~si:byi:~k~htaisesrti. ' 

KalPJlnalIl su1ll1!llJiittelut men1lVät myttyyn jo lheti alU:Sls'a'. Se~ 
na,atti 01i pa>en:nUlt, SIUIo,je1:U/sikunnat olivat' V'arosIt.auihIneerl. 

\ 

S&si 'ei iu:U\.1!tkaanJ va:Uankaappausta »va}ilanlkumolUikse11l« 
nirheWl . VlalalIlJ slis'äll~il1IeUl, v:eri!!lleil1 j,a; ralalk~ k'ClIllJsla,laiis's~~t:a, j Q,ta 
ei "IQItu ta';korubettu ·edes SiO'S'. dem. 'puo.luejohdon phoiteltla:' 
Mutta kun ' hu:omattiimkin olevan si,säHiss<>d'a;s.a: manon 

\ ' , 
v,alla!llka'a'Ppauben' a,Slemasrt'a, ei oHu:t. en1ää mahdorlHsuutta 
perään'hyä, ja sos,. dlem. pll'oluejoMo' teki ,kark!ki v,o,jjtaJVanls,a 

I \'. \ I \ 

j,atk,aa.k,sle.efll' s:otaa' \ ~op'puil.llIlJ ialSlbiJ, ,min ,IOPPUUlIl, et:täc ilyÖlläJ~stiem 
,\ . 

ruumiskas,oj,en mukana hauda,ttiiTIi Suomen yapaamiieliJnen 
)rehitys, ja hau,doill<it rääklkyv:ät ta,im~mulkse'l}l mUSlba~: korpirt. 

1. '~' ~~1',.' f •• , , 
VII. Kö'yhiilistödiktatuurin mahdollisuudet. ~ 

\ 

Niink,u,m edellä on: mamu,U', päätti kes'äUä 19>1,7, pi1detty 
\ . 

Suo,~en s,qs. dJem. pu'ollueeTIi pU'olu'eko.k!ous' eriiko~sesti: V1enä~ 

läiisten. bo,lshevi~i'joMaji~en KoHonbyn y'. m. pailnostuiks!esta 
11dttyä n:. k,. ' zdmmervaldHa:~s'e'en kans'ainväld:s,ee:o, s'o,s,iaHdJemo~ 

kraiia:aIIl, ; joka oli om.ak.~unut .sqsi'al:i ~'tis,e!l1 ' va:s,em~~SltoISUl\ln~ 
n,arn. Vaikka: zimmervaldi:laiSluus .e.iJ v~eJ1i' ollu't p'eria'aJbte:el~ 

H.seJ,ta. ohj'elmaJ:t.aICllllJ tä)'isi~ määrUtelty, ja v:ai,kka Suomen 
810,S. derm. puo:lll'ekokouk,selli edu.staljat eivät suurimmalta 
~~:a1:ta~ ' 'edi~sol1ee1i s'e~villlä s1:iJtä, miltä ' z.iJmmeTVald~laJ1suus 
merkitsi, '0tH' kuitenkin tämä pu.o~ekoko'llksen päätÖis ~kään
ooentekevä Suomen ,so's', dem. pU'o1ue,en thistodassa. Tä,-
män bo:hnenpiteen merkitys 0,111 pesäero länsmnais'en sosi'a ~ 
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listisuunnan kanssa, siten rikottiin ennen pyhinä pidetyt 
rauhalliset j8J kaikin puolin koetellut menettelytavat ja aiir· 
ryttiin hapuilemaan uusia, lunt'emaMomia taistelu tapoja. 
Tällä päätöksellä ei rakenneltu mitään, mutta sensijaan sar· 
jettiin. paljon, särjeHiin entiset lujat siteet järkevän kan-
sainvälisen suunnan kanssa ja aunettiin ~vapausc uu.en 
toimintatapojen syntymiselJe. Tämä särkeminen oH sitä 
vaaraIlisempaa kuin %immervaldilaisuus> todellisen positivi-
sen ohjelman puult<eeSSa nojautui fraasiin :> työväen voitto 
keinoilla millä hyvänsä«. 

Zimmervaldilaisuus oli Venäjän bolshevikiliikkcen kautta 
i8.anut päämäärän: köyhälistödiklaluuri. Alkuperä.iset zim-
mervaldi-miehet eivät olleet tätä päämäärää asettaneet lä-
himmäksi pyrkimyksekseenj se oli venäläisten keksimä. Al-
kujaan halusivat zimmervaldilaiset ainoastaan IO puhdistaa« 
sosiaUdemokrati&ell liikkeen kansallisuuskiihkolta, yhdistää 
veljespuolueet eri kansojen joukossa tarmokkaaseen yhtei's-
toimintaan lähinnä <l$eistautumista vas'laan. Venäläisten sii-
hen liittämä positiivinen päämäärä: köyhälistön diktatuuri, 
ei perustu mihinkään teorioihin. Tosin Marx otaksuu, että 
porvarillisen yhteiskunnan. ja sosialistisen yhteiskunnan vä-
lillä tulee syntymään jonkinlainen köyhälislödiktatuuri, 
mutla hänen larkoittamansa tapaus ei sovellu nykyaikai-
s.iin oloihin. Marx pu,huu näet taloudellisesta ro-
mahduksesta, joka kukistaa kapitalis.min yli k 0 k 0 maa-
il m a n, silloin kuinl kapitalismi 01\ kehi1.tynyl huippuunsa, 
eikä suinkaan valtiollisesta vallankumoukses.ta. jossain yk-
sinvallan maassa. Venäjän kansan ja erikoisesti so1.aväen 
kyIlästymineJl1 snta1ln loi bolshevismin pohjan ja tä1len jou-
tui Venäjä rauhanaatteen voimalla sosialistidiktatuuriin. 

Tästä päämäärästä, jonka punakaartilaiset sitten venäläi-
siltä lainasivat, eivät viime kesäiset puohlekokouksen edus-
tajat mitään tienneet, eivätkä ymmärtäneet sen sisältyvän 
zimmervaldilaisuuleen. Mutta puoluekokous- katkaistes-



43 

saan siteet entisen suunnan kanssa antoi kuitenkin tälla;~ 

tellekin mahdollisuudelle tilaa. 
Puolu~kokoukseD suhtautuminen punakaar1eihin oli ky. 

ryrnys, jossa ensi kerran maamme -työväenliikkeen histo-
riassa käytännössä sovellutettiin periaaiteHa, joihin siihen 
a5ti hyväksytyt per.iaat~t eilYät soveltuneet. 

Ennen oli sosiaJistinen liike tuominnut kaiken aseellisen 
esiintymisen. Tuomitessaan väkivallan ja sorron ja ase'l-
laessaan kansan enemmistön tahdon ainoaksi, oikeutetuksi 
määrääjäksi oli entinen' puolue kulkenut humaanisuuden 
tietä. Se ei olisi vo.Jnub hyväksyä punakaartejakaan, mutta 
viime kesäinen 50S. dem. puoluekokous menetteU toisin. 
Sopusoinnussa zimmervaldilaisuuteen liittymiSleD kanssa 
teki .se päätöksen, että työväki on oikeutettu käyttämään 
aseita, mutta ainoas'laart silloin kun sitä vastaan hyökätään. 
Puoluekokous oli siis tien ri5teyksessä; se ei vielä suunni~ 
lcllul aseellista vallankaappausta, mutta se oli hyljännyt 
kuiklnkin entiSlel sosialistiset menettelytavat. Puolueko~ 

kous oli noudattanut porvarillisen .oikeus[j\osoiin Listin teo-
Tiiaa etsiessään jostakin pohjaa hapuiluilleen. 

Kun näin. ollen viime kesäinen puoluekokous oli antanul 
puolueen ikäänkuin suistua pois entisiltä raiteiltaan, alkoi 
heti kokouksen jälkeen uudet suunnat ja menettelytavat 
yhä enemmän voittaa alaa käytännöllisenä -toiminnassa. 
Venäläisten turmiollinen vaikutus oli tuntuva; aseellisen 
puolustuksen tilalle tuli aseellinen hyökkäys menettely-
tavaksi ja köyhälistödiktatuuri päämääräksi. Turhaa on 
koetella selittää punakaarlin esiintymistä muka puolustuk-
seksi, S'e on varsin selvästi nähty keinoksi va!lankaappauk-
,een. 

Koko tältä kapinalta puuliui näin ollen kokonaan peri-
aatteellinen pohja. Lainalavara: köyhälistödiktatuuri, ei 
sinänsä voi olla mikään tarkoitus, jos ei tämä diktatuuri 
voi tuoda mukanaan joitakin periaatteelJitia saavutuksia. 
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Mut.ta tällaiset !aavtttukseb eivät olleet silmämääränä tais-
telun alussa eikä niitä syntynyt taistelllll' kuluessakaall. 

Suoraan myönsi pää-äänenkannalta·ja Y> Työmies~, että ei 
tarkoituksena ole luoda sosi'alistista yhteiskuntaa ja koskea 
porvariJlisessa yhteiskunnassa vallitseviin taloudellisiin 
tuotantolapoihin. Myöskin osoit.taa samaa Hnsa.n.valtuus-
kunnan julistukset. ~Johtorniel1et", huomas.ivat koko tais-
lelun onton pohjan ja koettivat täten valmistella kansaa, 
joka luuli nyt alkavan kokonaan loiset olot. 

On kuitenkin huomattava, eHä.-diktaturi ei olisi ~yydyl
tänyi ajan pitkään kansaa vaiti! .se:ntähden, ellä jo<hdossa 
on llei'dän luottamustaan nauttivia miehiä, tai että! saarvu-
tettaisiin ma'hdollisesti joHakin käytännöllisiä 'Uudistuksia. 
Sentähde.n turvatakseen its-elleen pitempi aikaisen 'laila· 
aseman, koettivat johtajat keksiä tälle taistelulle suurisuun· 
taisi:!. tarkoituksia,. KUll' vaara maan ulkopuol'E!Ha' näytti 
uhkaavan, oli ryhdyttävä synnyttämään maailmanpaloa. On 
suorastaan hämmästyttävää sekä Venäjän boishevikien eHä 
meikäläisten ~ vaHuutettujen« lyhytnäköinen· ttaUtiilla. He 
luulivat, että kokoamal1a suuria dynamultivarastoja He!· 
siukiin tai lähettämällä agi-tarultoreja ympäri ma·ailman 
he voisivat .syt"yytfää maailmanpalon: ikallsainväliosen 
kapinan. Tällai'ret toimenpiteet osoi.ttavat, että he 
olivat hyljänllffi sosialilstisen tai~telutavan ohella koko 
sooiaHsLisen maailmankalsomuksem Tun11E!ltuahan on, 
että materialiSlti-sen his·t:oriankäsi:tykSieIL mukaan täytyy 
olosuhteiden luoda tapahtumia> e.ikä dynamil.in. ja a.gi. 
tatsi(){Jnim Ja jos joukkosuggestioni'ru ja vaJcivallan 
a.vulla voHaisiink'in jotakin hävittää, ei niille kuitenkaan 
voitaisi mitään rakentaa. Jos kansa ei ole kypsynyt ilse 
luomaan uusia oloja, ei myöskään uudet ulkopuolelta IM~ 
nanut yhteiskuntamuodot tule kestämään, Sen olisi luu'llut 
~ valtuutettujen ,. ymmärlävän, ja ehkä suurin osa asian 
tajusikin, mutta maailmanpaloon turvautuminen ei ollut· 
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kun mikään teorioihin perustuva suurisuuntainen pää-
mää rä, vaan ainoåstaan keino taistelun laajakantoisuudella 
huumaa ka.ru;aa,· jaJ pitkittää valta-asemaa. 

Tämä ~ke.ksintö_ cl.suirikaan luonut kapin'alle mitään pe-
riaatleellista pohjaa, jota vaille se edeHeen jäi. 

Periaatteellisen pohjan puute vaikutti sen, että köyhälis-
lödiktatuuri ei missään tapauksessa olisi voinut tulla pji.. 
kä.a.ikaiseksi. Kun tämän lisäksi ei kapinalJa ollut käytän .. 
nöllh~iäkään edellytyksiä. eikä moraalista tukea, oli se jo 
alusta pitäelJ tuomithi, epäonnistumaan. 

Kapinasuunnitelmal oli lähtöisin kansan. alhaisimmista 
kerroksista eikä. vaHstuneesta työvåestä, Sille antoivat so-
sialistijohtajat siunauksensa yallanhimosta, eikä: minkään' 
muun tähden. 

Kapinalla puuttui Jtaukonäköistä laskelmaa, kansaioyäli's-
len olosuhteid'en tunlemista ja omien ;oukkojen val:istus1a. 
Moraalisesti se oli epäoikeul'et.tu, koska se oli kansan.enem-
mi91öä ja siu. kansanvaltaa vastaan. Se oli vain harkitse-
maton, huimapiinen _hyökkäys_, joka rakentui kokonaan 
venäläisten pistimien voimaan ja apuun sekä itsetiedotlo-
Olan kansan joukon raivaan. Raivo oli syttynyt lähinnä nä-
lästä. Kiihotukset. että hallitus tahtoo tappaa kansan näL. 
kään, kantoi hedelmiä, Multa rai\'on PUIIS.k8J kykeni vain 
hävittämään jlll tunnelemaan loputkin. Näinollen muodosti 
kapina joukon luonteen'Omaisimmal piiflleet raakuus. kurU-
lomuus, kateus ja sokea kostonhimo. 

Mut-ta otaksukaamme, että punasel olisi.vat 'saaneet aseel-
lisen yoilon·. Olihan tällainenkin mahdollisuus ajatelta-
vissa, Jos yenälä'is:e l olisivat larmokkaamrum avus"laneet 
ia onni olis.~ ollut myötä, olisi meilläkin diktalur.i voinut 
luJIa yoimaan-. _Vallankumous» oH:si onnisLunu;t ripeämrnäJlä 
loi:minnaU'a ennenkin kansalais-sodan tOiDen! puoli oiisi eh~ 
tinyl toipua vastarintaan, Mitä seurauksia oHsi tästä ollut 
kan&aUemme 1 
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Kuten edellä on mainittu, olisi tämä dilrt.a.tuuri ollut ly-
hytaikainen siitäkin huolimatta, että sillä olisi ollut puo-
lellaan ru;:ooIlinen punakaartilaisjoukko, joka olisi selvinnyt 
voittajana. Periaatteellisen pohjan puutteessa ja moraa-
lista tukea vaiUa olisi köyhälistödiktatuuri aina ollut heilu-
vassa asemassa ja sitävast.oin vastustavat voimat varmaUaJ 
pohjalla. Ajan kysymys olisi ollut diktatu~rin kukistus, 

Mutta niinkauallJ kuin. diktatuuria olisi kestänyt, olisi 
Suomen kansa saanut kokea verrattomia kärsimyksiä. Ja 
diktatuurin kukistuttuakin oli.si .se.kasorron tilaa. kestänyt 
ja seuraukset diktatuurista ollut näkyvissä vuosikausia, ehkä 
vuosikymmeniä, 

Kuten mailoittu oHs1 diktatuuri: turvautunut Venäjän, bol· 
shevikeihin. saanut sieltä voimansa, pysynyt sen nojalla 
pystyssä. Sen turva olisi ollut aseet ja ageitten lasket.tua 
olisi kan-sall'.enemmistö saanul vallan. Diktatuuri olisi ollut 
pakoitettu sitoma.an Suomen Venäjään. Suomi ei olisi vaJ· 
tiollisesH tuUul yhdislelyksi Venäjään, multa diktatuuri 
olisi rautaisilla kahleiUa sitonut Suomen kansan Venäjän 
kansaatt ja lyhytnäköisesti 90vellutlamalla periaatet.ta köy-
häHstön yhtymisestä avannut 'lien kansatlllM venäläistymi- ". 
SOOIJ'. Tämä kansamme itsenäisyyden hävittämistie olisi 
ollut paljon vaara1-lisempi kum konsanaan valtiollinen 
riippuvaisuus. Me näimme jo näinä oharvoin'a viikkoina 
niitä suuntaviivoja, joita olisi alettu noudattaa. Sopimuk-
sessa, jonka valtuutetut tekivät bo.Jshevikiel\ kanssa, myön. 
nettiin venäIä:i~il1e kunnallisef oikeudet ja luvattiin hankkia 
myöskin valtiolliseil oikeudet. Venäjän sotaväen poista-
mista maasta våstustettiin. Venäjän neuvoja ja esimerkkejä 
alettiin puustavilJiSlesti noud'attaa, joka lähe:t1'i orjan kuuliai-
suutta. Venäjältä lainattiin jo puvut, nimitykset, laval y. m. 

Tämä kaikki oli vasta alullaan, mutta se olisi kehittynyt 
yhä pitemmälle sitä mukaai ocuin' diktatuuria olfsi kestänyt.. 
Me tunnemm~ tuon ilaavilai$e1l kansan ominaisuudet. JOff 
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se jossain maassa pääsee kotiutumaan, ei se millään sieltä 
erka.1le. Sillä on erinomaisen taito taipua ja $ulaHaao itseensä 
alempaa rahvasta.. Venäläiset olisivat imeytyneet maa~ 
hamme sitä suuremmalla voimalla kun täällä olisi ollut 
ryÖS'tämismahdollisuuksia, joita ei diktatuuri olisi voiPut 
poistaa. 

Diktatuuri Qlisi kyllä venäläisy51ävälliseHä politiikaUaan 
nostattanut vastaansa yhä enemmän ja enemmän Suomen 
kansa, mutta se olisi terottanut vain< pistinlään ja jos puna~ 
kaartilainen ei olisi jaksanut yksixl, olisi se painunut yhä 
syvemmälloe itäisen naapurinsa syliin. 

Kansanvalhiuskunta valmisti ehdotuksen uudeksi valtio~ 
muodoksi, jenka mukaan kaikki kansalaiset 20 vuotiaasta 

\ asti elivat äänie.ikeubettuja, mutta varmaa en että ,.kansal~ 
liskokeus,. olisi asevoimin hajeitettu, jos se ei elisi oUul 
diktatuurin mielen mukaimn·. Olipa valtiomuo,toehdotuk· 
sessa sueraan. mainittu, että kansa eli oikeutettu asevoimin 
nousemaan ja kukistamaan eduskunnan, jos .. eduskunnan 
enemmistö alkaisi jollakin tavoin rikkoa hyväksyttyä vai· 
HomuOWb. Tämä merkitsi lojsin sanoen sitä, että venä· 
läiset, joilla tåäUä olisi' valtiolliset oikeudet saisivaf levot· 
toman ainek5en kanssa. ryhtyä kapinaan, milloin mieleen 
muistuisi. 

Pysyäkseen. vallassa olisi siis diktatuurin sisäisen elämän 
vuoksi aina turvauduttava venäläisiin ja väkivaltaan. Ei 
ele epäilystäkään, etteikö demagogit vallankii'massaan käyt· 
täisr mitä. keineja hyvånsä pysyäkseen diktaaHorcina .. 

Ovat'han he voin'eetl .syös-tä kansamme veriseen kansala»-
sotaan v.e.näläisten. pistimien a.vulla, tuskinpa he epäröisivät 
käyttää näitä samoja pistimiä pysyäksee1l vallassa. 

Myöskin on huomatlava, että eräät ulkopeliittiset syyt 
olisivat pakottaneet diktatuurin yhä enemmän riippuvaiseksi 
Venäjästä. Tuskinpa olisi kukaan. ulkovalta -tunnustanut 
Suomen kansanvalluuskuntaa. Olisipa päinvastoin ollut 
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suuri vaara, että ulkovallat sekaantuisivat maamme asioihin. 
Tämiilll vuoksi olisi dBktatuurln ollut pakko olla .. heHissä 
väle.issä"bolshevikihallituksen kanssa ja 'Suo.st'ua ma'htavan 
na'apurin neuvoihin ja vaatimuksiin, Tiedämme varsin hy-
vin, etteivät venäläiset ole kehnoimpia vaatimusten esiltäj\ä, 
jos heillä vaan on voimaa. Myöskin talQudellinen' riippu-
vaisuus oli.sj 'käynyt arvelu'ttavaksi. Länsimaista. olis1 dik-
tatuuri turhaan koettanut hankkia elinlarpena ja tavaroila', 
Venäjä olisi ainoa "lähde" siinä suhteessa. Diktaattorit 
eivät olisi tämän: vuoksi empineet tehdä naapurUleen' talou-
dellisia myönnytyksiä. 

Siis ulkopoliittisessa <suhteessa olisi diktatuuri johtanut 
ntaMl riippu-vaiseks-i Venäjästä ja kansalliselta 'kannalt<l;,. 
johtanut kansan per.ikat'OOll sulauUamalla rahvasta Voenä-
jän rahvaaseen,. 

Vielä arveluttavammat olisivat olleel-seurauk.se.-e ma'amme 
sisäisissä a-sioissa. Ennenpitkää olisi dikta"tutlrl saanut ai· 
kaan sellaisen sisäisen sekasorron, joka olisi sen itsensä 
kukistanut. 

Kuten aikaisemmin olen maininnut, puuttu-i, diktatuuri/ta 
.periu'lbeellinen pohja. Sensijaan suuri osa kansaa olisi 
odottanut luotavan »ihanne·yhteiskuniaa» ia olisit tässä 
odotuksessaan katk-erasti pettynyt. Tämä olisi jo herättä-
nyt tyylymäblömyyttä -tai aina\{,in lairnenlanul si4 inloa, 
millä punaset diktatuuria olivat puolustaneet. 

On huomattava, että punasi.e.n jhukko oli. tuota itsetiedo· 
tonta, epäilevää' ja tyylymätöntä ainesta, joka on. valmis 
lcimaamaa'n jo'htajansa provokaattorciksil ja ampumaan 
heidät, jos he ovat »epäluotettavia». Meillä oli jo nähtä-
vinä tässä ;kohden valaisevia esimerkkejä. Äskeinen kan-. 
sanvaltuusJmnta ei olisi kauaakaan hallinnut ,sillä aina olisi 
uusia valtaanpyrkijootä ilmaantunut, »jyrkempiä .. ja tyh-
mempiä, jotka helsomalla tyytymättömyyttä kehillymättö· 
miin jO\lkkoihin oli,ivat helposti aslu.ueel ohjaksHn. 
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Sensijaan olisi koetettu henkilöiden vaihtuessakin säilyt-
tää itse diktatuuri hallitusmuotona. Hajaannus sisälle ja 
ulospäin olisi an.tanut diktatuurille näennäisiä oikeuksia py-
syä voimassa jll! diktaattorit tai niiksi hapuilevat henkilöt 
olisivat vallanhimossaan koettaneet terottaa diktatuurin 
välttämättömyyttä. 

Diktatuurin olisi- vaikeissa oloissa täytynyt pysyä pys-
tyssä, Kutm e&ellä olen huomattanut olisi ulkonaiset es-
teet olleet suuret. Multa suurempi olisi ollut sisäinen 
vaara, sillä kansan, enemmistö olisi ollut sitä vastaan. Ja 
ennenpitkää olisi ilmaantunut uusia, suuria sisäisiä' vai-
keuksia, jotka lopulta oJisival johtaneet diktatuurin mah-
dottomuuteen. 

Diktatuuri olisi käyttänyt turvatabeen asemaansa pää-
asiassa, kolmea menettelytapaa. Ulkopoliittisesti Venäjään 
turvauturui"eS'ta on jo edellä huomautetlu. Sisäisissä asi~ 
OUsa olisi sm dinehtonlll ollut käytännöll-i.se1l uudistukset 
periaatteellisten uudistusten puutteessa. Tällaisiin uusien 
lakien laatimiseen; olisi ryhdyttikin suurella kiireeJlä. Mutta 
tyydyttäviä tuloksia ei diktatuuria olisi saanut aikaan'. Tuh-
lailevan ja hävittävän politiikan tuloksena olisi ennenpitkää 
ollut taloudellinen kurjuus. Elintarvekysymys olisi tullu" 
entistä vaikeammaksi. Jo IlJyt näimme, mitä, valtuutetut 
elintarvepolitiikallaan saiva1 aikaan. Kun yksi valtuutettu 
ei olisi onnistunut hankkimaan kansalle leipää!, olisi tilalle 
asetettu toinen, kolmas j. n. e. Lopuksi olisi nälkää nä-
kevä kansa alkanut nurma koko diktatuuria vastaan., eikä 
tätä nurinaa olisi vaimentanut . vallankumouksen syventä-
minenkää,n,. ottamalla tehtaita ja maatiloja valtion .valtuun. 

Diktaattorien olisi tällöin täytynyt turvautua pistimiino. 
Punakaarteista olisi muodostettu vakinainen sotaväki, joka 
olisi vähitellen saanut duo.ikeuksia. Diktaattorien olisi 
oman turvallisuutensa vuoksi täytynyt pitää punakaartit 
runsaalla palkalla ja hyvällä ruualla. Kaarti olisi esittänyt 

• 
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yhä uusia vaatimuksia ja täten olisimme vähitellen ke-hitty· 
nee! harvain valtaan, joka turvautuisi aseelliseen &Otila.a-
luokkaan. Tyytymätlömän kansan keskuuteen olisi anar-
kismi, jonka ituja jo näimme, päässyt tunkeutumaan ja 
keskinäinen taistelu> olisi kukistanut koko järjestelmän. 
Sotilaskasli, rappeutuneel 0101, keskinäinea riita olisi ollut 
seurauksena· dikt.Muurista·, Raha-a&iat olisivat jou1\lJloeft 
aivan ht1rulmgolle ja heti kuin ulkonainen turva, Venäjä, 
olisi tullut .sille asteeUe, ettei sillä enää olisi mitään voimaa, 
jota tietä se nyt kulkee huimaavaa vauhtia, olisi myös Suo-
men epäoikeuteUu järjestelmä kukistunul 

Kansa olis~ sittenkin noussut, mut1a diktatuurin rosvo-
järjestelmä olisi ehtinyt tehdä kamalaa jälkeä. 



Sisäl tö: 

Sosialidemokraattisen puolueen varhaisempi taktiikka. 
II Sota-ajan vaikutubet kall5llD psykologiiaan. 

nr Venäjän valla~mouksen vaikutus maamme sisäiseen 
elämään. 

IV Punakaarti. 
V Suurpolitiikan vaikutus kapinan syntymiseen. 

VI SosiaJidemokraattisen puoluejohdon politiikka. 
VII Köyhiilistödilc.tatuurin mahdollisuudet. 
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