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Talonpoika maaliskuun vallankumouksen
aattona.
Maailmansota ei vaatinut alkuasteeIlaan Suomen kansalta
samanlaisia uhreja, kuin se vaati sodassa. olevilta kansoiltll.
Tsaarivallan politiikka oli hävittänyt suomalaisen 80taJ8i·
toksen ja. ainoastaan suomalaisen veren se säästi. Kuitenkin
vaati sota Suomen kansalta. suurin uhreja, eikä suinkaan vJ·
himmäo vähävaraiselta taloDlloikaisväestöltä, jota. on valtavu
enemmistö. Suurviljelijä saattoi useissa tapauksi!;sa olla tyytyväi nen jopa rikastuakin. Tosin oli tämä rikastuminen
ellemmiio näennäistä kuin todellista, sillä se oli miltei
Jloikkeuksetta saavutettu ryöstöviljelyksen kautta. Tosiasia on, etU!. peltojen kasvuvoima on loppuun kulutettu,
kun apulantoja. y. m: maaoviljelykl>cn välineitä ei ole sotaaikana voitu saada, niin eUti kuluu aikaa ja kysyy suuria
uhrauksia ennenkuin voimapel'äinen viljelys on saavuttanut
edes sen Ilormaalitason, joka sillä. oli ennen sotaa ..Tosin on
suur~iljelijä. voittanut halpoja paperi markkoja, mutta. varmaa on, että nämä. halvat paperi markat eivät läheskään kykene korvaamaan niitä vaurioita, joita. maanviljelys on toiselta puolen kärsinyt. Tosiasiassa on suurviljplijäluokkakin
vain kärsinyt sodasta. Ennen kaikkea on maailmansota vaikut tanut siveellisesti rappeultavasti suurviljelijäluokkaan.
Se on tehnyt s\.lUrviIjelijästii. keinoUelijan, .sota-ajan gulashin, se on kehittänyt mankeinoUelun h uippuunsa, lisän .
nyt tavattomassa määrässä kauppatalojen lukua , tuota kapi-
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talistisen yhteiskunnan kaikk~in va'a rallisinta ja tuhoisinta
ilmiötli., se on täyttänyt pankit halvalla rahalla, mutta hij.
vitHinyt arveluttavassa määrässä ' metsät; joko nämä metsäl
-ovat joutuneet sota.Iaitoks.en väkivaltaisen raiskauksen alaiseksi tai vapaan keinottelun välikappaleeksi. Kabelipa siis
sodan vaikutusta maatalouteen miltä puolen tahansa ei VOI
tulla m'uuhun käsitykseen kuin siihen, että Suomen maataloutta on llohdannut raskas isku, jonka vauriot eivät ole
helposti korjattavissa.
Ja jos näin on tapahtunut tuoree!>sa puussa, mitäpä silloin on tapahtunutkaan kuivassa. ,T05 sota, syvemmä ltä katsottuna, on ollut tuhoisa r.uurviljelykselle, niin mitä on silloin sanottava suuresta vähävaraisten pienviljelijäi n joukosta! Emme tahdo olla monisanaisia. Tyydymroe yain
toteamaan sen tosiasian,. minkä jokainen pienviljelijä niin
elävästi omassa elämässään tuntee-. Vai eikö ole totta, etiä
jo kolmantena sotavuotena koko pienviljelijäluokka, jokainen tervejärkinen pienviljelijä selvästi näki ja käsitti, että oltiin jouduttu mitä suurimpaan onnettomuuteen ja oltiin nopeasti kulkemassa yhä kauheampaa onnettomuutta kohti.
Pieov'i ljelijä näki joutuneensa neuvottomaan asemaan. Se
oli vailla työkaluja, vailla rahaa, ja leipää riitti vain muutamiksi kuukausiksi. Eikä siinä kyllin. Kunnallinen pomo- ja
kukkarovalta oli, käyttäen puolueellisesti ja väärin valtaansa
kuten ail).a, riistänyt pikkuviljelijän toimelta ainoan hevosen
sota tarkoituksiin, samalla kun se oli säästänyt parempiosaisen syöttilään ja kilpa-ajo-oriin. Se oli vienyt parhaan
lyIisävän pienviljelijän navestasta sotaväen ruuaksi, samalla
kun se oli tyytynyt suurviljelijän navetasta ottamaan vähäarvoisen mullikan, ja pienviljelijän itsensä oli se pakoittanut
lähtemään pakkotöihin juoksuhautoihin. Joka puolelta riistettynä, ahdistettuna, alastomana, verotaakkojen huimaavasti
kasvaessa, velkarasitusten lisäytyessä, . spisoi pienviljelijä
mitä syn~imm än tulevaisuuden edessä.

Tällaisessa tilassa tapasi suurimman osan Suomen maanviljelijöistä. Venäjän suuri vallankumous.
Eipä siis ollut ihme, jos talonpoikaisväestökin tervehti
vallankumousta suurella. innostuksella ja luottavaIla. paremman tulevaisuuden toivolla. Sillä liittyihän vallankumouk·
seen niin paljon toiveita. Sisältyihän siihen ei ainoastaan pikaisen maailman rauhan sytyttävä toivo, vaan myöskin usko
Suomen kansan syvien pohjakerrosten vuosisataisen unelman
toteutumisesta - täysin riippumattomasta, todelliselle kallsan valtaiselle perusteelle rakennetusta uudesta valtioeläomä&tä
laajoiDet siShlsine uudi.iituksineen. Ja kaikki tämä näytti tulevan pelkkänä historian lahjana Venäjän köyhälistön, sen
vallankum'ouksellisen sotaväen kädestä.
Mutta historian järkähtämätön laki näkyy olevan se, että
ei mikään kansa, suuri eikä pieni, saa historialta mitään lait.'
jaksi. Kansat saavat oikeutta ja vapautta vain sen t'erran ja
juuri sen verran kuin ne kykenevät itse hankkimaan, ei yhtään enempää.
Vapaus kuuluu ~yllä. jokaiselle kansalle yhtä luonn~lli
sena oikeutena kuin ilma, jota me hengitämme, mutta vapaus
on olemukseltaan sellaista, ettei sitä voida myydä eikä. lahjoittaa. Ostettu, myyty tai lahjaksi -saatu vapau,;; on valhevapautta. Suomen porvari!>to on suitsuttanut kokonaisen
vuosisadan ylistysuhreja Venäjän veriselle tsaarivallalle, se
00 ylistänyt maasta taivaaseen niitä "jalomielisiä." hallitsijoita, jotka muka ovat .suomen kansalle lahjoittaneet suuria·
valtiollisia oikeuksia ja vapauksia, samalla kertaa kuin kansa
on huoaonut nälässä ja orjuudessa, Se on taitavasti osannut jakaa vallan "valkeiden tsaarien" kanssa ja käyttää valtaa omaksi hyväkseen ja se on kutsunut tätä vallanjakoa
valtioviisaudeksi. Ei mikään ple tälle knsalle ollut vaarallisempi kuin tämä "valtioviisauden" roska, jota on syöteHy
kan!>amme lnp·sille lriertokoulujen penkeiltä korkeakoulujen
penkeille asti, sillä tällä tllrmiolli~ella opilla, joka on peru."
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tUllut valtiolliseen valheeseen ju kavallukseen, on järjestel.
mällisesti tylsytett.y 'nousevan nuorison valtiollinen äly, tu-

kahdutettu sen heräävä vnpaudenkaipuu ja pidetty kansa.
valtiollisen alaikäisyyden tilassa.
Vallankumous repi rikki nljmä valtiolliset valheverbot
ja Suomen porvaristo seisoi hetken mykkänä omien valtiol.
listen valheittensa edessä.
Mutta porvaristo ei ole paha hätääntymääo, Se on yhtä
häikäilemätön kuin viekaskin, miten kulloinkin sopii.
Ensi hetkellä ei porvaristo nähnyt muuta neuvoa kuin
vetää valhenaamari kasvoilleen. Se alkoi näytellä vallankumouksellista porvaria. Se kiinnitti punaisen ruusun ri otaansa, veti vallankumouksen merkin - punaisen lipun talonsa harjalle. Eikä porvaristo tyytynyt näyttelemään vain
. vaatimatonta osaa va!lankumousliikkeessä, pä.invnstoin se
tarjoutui johtajaksi.

Porvariston vastavallankumoukselliset
pyrkimykset.
Hetken vain kantaa porvaristo punaista. merkkiä nflpin
lävessä. Hetken vain liehuu sen asunnonharjalla punainen
vallankumousviiri. Pian toipuu porvaristo vallankumouksen
synnyttämästä ensihämmästyksestään ja alkaa vastavallankumoukseil isen agitatsionin. Tä~ agitatsioni pukeutuu
erittäin vi ekkaaseen muotoon. Koko porvarillinen sanomalehdistö alkaa yht'äkkiä puhua "laillisen järjestyksen" palauttamisen tarpeellisuudesta. Kuvemöörinvirastot ja muut
porvariston hallussa olevat hallintoeli.met julistavat viralli·
sissa kiertokirjeissään, että kansankokoukset, missä tuomi·
taan taikkapa edes arvostellaan vanhan rapJlautuneen sorlohallituksen kätyrien, taantumuksellisen virkamiehistön laitiom uukiilil tai muita pahoja tekoja ovaJ - kuten sanat nti.Wl
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virallisissa kirjeissä tavaUiaesti kuuluvat - "törkeää perust1ll!lain loukkausta", Porvaristo selittää, että Venäjän suureD vallankumouksen merkitys meidä.n maallemme on vain
yksinomaan siinä, eUä se on palauttanut maahun "lailliset"
olot, joita tsaarin sortovalta oli pyrkinyt häiritsemään ja kun
nämä lailUset olot vaan saadaan vakiintumaan, seuraavat laajat sisäi&ct uudistukset muka ihan itsestään. Mitäpä syytä
olikaan kansalla olla tyytymätön. Olihan Suomi kansanvai·
taisin valtio maanpäällä. Olihan meillä yleinen ja ybtäli1i·
nen valtiollinen äänioikeus ja tämän äänioikeuden perusteella
kokoonpantu kansaneduskunta, missä vieli!. oli sosialidemokraattinen enemmistö ja päälle päätteeksi Tekoia sosialisti.
nen senaatti. Olihan tämä kaikki varmana takeena. siitä, että
täällä kansanvalta ihan kivuttomasti oli pääsevä. luonnollisUn oikeuksiinsa. Yhteiskunnallinen asema oli siis kaikin
puolin mitä mallikelpoisin, niin että joka näitä oloja moitti,
hänen täytyi olla kokonaan vailla kaikkea yhteiskunnallista
älyä. Sanalla sanoen: tyytymättömyys tällaisissa oloissa oli
ei ainoastaan sulaa hulluutta vaan se oli vielä. enemmän,
se oli rikollista.
Mikäpä käsitys saattoikaan tuntua luonnollisemmalta kuin
tämä. Luonnolliselta se tuntui ennen kaikkea talonpojalle,
jokn. ei milloinkaan ole kaivannut muuta koin rauhaa, jonka
koko yhteiskunnalliset vaistot pyrkivät sovinnaisuuteen, joka
alati on oppinut kunnioittamaan lakia. milloinkaan tutkimatta.
sitä, onko laki oikea tai väärä, jolle vääryyskin on muuttunut
pyhäksi, kun tämä. vääryys vain on julistettu tuomarin snun
kautta, joka elämältä ei ole oikeastaan koskaan pyytänyt
muuta kuin että hänen ruu misarkkunsa kerran saisi levätä
siinä, missä hänen kehtonsa kerran keinui ja että se siitä kunniall a kanncttaisiin kotipitäjän kirkkomaahan, lIl;issä lepäävät isien luut.
On vain"yksi vihollinen, jota talonpoika pitää vaarallisena - se on vihollinen, joka pyrkii uhkaamaan bänen 100-
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unsa rauhaa. Kotinsa. kynnyksellä taistelee talonpoika leijonan rohkeudella ja hänen vihansa kotinsa vihollista kohtaan on yhtä palava, kuin hänen rakkautensa isren turpec-

s~en bn syvä.

Näitä t~ lonpoj an maailm ankatsomuksen ja sielueliimän
va'i:stbja oS'na. ~orvaristo taitavasti käyttää hyväkseen teha1ä ksensä talollpojasta. vallankumouksellisen tiikkeen vihollisen ja. saadakseen lalonpoikaisluokasta selkänojan vasta.,Ihhankumoul{selliselle pyrkimykselleen käyttääkseen talonplJ ikai'sluokkaa astilllautanaan marssiaItseen luokkaherruutilen. ja pystyltääkscen talonpoikain llartioille hnrvainvallan.
Tosin tämii. tehtävä ei ole varsin yksinkertainen. Ennen
"du talonpoikaisluokka voidaan provoseerata kansalaissotaan tarvitaan siihen porvariston kaikki voimat: sivistyk·
~en synnyltäinä auktoriteetti, uskonto, rahanmahti, koko
porvarillisen sanomalehdistön jättiläisvcima, vaunulastittain
lhe älli~ta roskakirjallisuutta, kokonainen armeija. kirjaili.
Joita ja. puh ujia.
Ja valniistihan sekava. vallankumouksellinen tilanne
kiitollisen maaperän valtiollisten valheiden levitUimiseen.
Olihan koko valtiollinen ilmapiiri täynnä. vallankumouks l1ista tuntua. Pyrki hän nälän ja. kaikenkalta isen yhteiskunnallisen kurjuuden synnyttämä tyytymättömyys esille
jokaisesta. r aosta. Porvariston alituisista vakuutteluista
Huolimatta, että muka yhteiskunnallinen elämä lepäsi van·
i'alla ja terveellä perustuslaillisella. perusteella, natisi! ja buojui valtiolaiva. kaikissa. liitoksissaan; yhteiskunta oli levoton kuin tulivuoren kraateri ja vuoren sisästä kuului pahaa
ennustavaa. jyminää. sillä elettiin vallankumouksellisen ajan
/
tulisella maaperällä.

Mannerin eduskunta.
Edellä. kuvailemassa tavattomassa valtiollisessä ilma·
piirissä kokoontui n. s. Mannerin eduskunt.a. Sen historial-
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liseksi tehtäväksi tuli työväenluokan oikeustajunnan mukaisten lakien Illuovaileminen, yhteiskunt&laivan järkevä ohjaaminen vältHi.mättömäin sisäisten uudistusten reittiä ulapalle,
ettei se sameilla hdta.ovesillä joutuisi vallankumouksen hirmumyrskyn valtaan ja murskautuisi karille. Jokaisen järkevän politiikon olisi luullut ymmärtävän, että elettiin
ajassa, jolloin herrojen 'Vreden ja Ingmanin politiiklta,
jonka voi sisällyttää kolmeen sanaan: ,ei Juitiiän uudistuksia,
oli Keskiajan ritarien raut'aista politiikkaa, joka ei sopinut
nykyajalle. Olisi luullut ' älyttävän, että se edusti aikaa,
jonka no'us'eva vallailJi:umous oli auttaudttomasti tuominnut kuolemaan ja että sen sokea noudattaminen ve~si suureen
onnettomuuteen.
\
Älysikö Saomen porvaristo tämän? - Valitettavasti ei.
Se parlamenttitaistelu, joka "Mannerin eduskunnassa" suoritettiin, on Suomen lainsäädäntöhistorian merkillisimpiä lehtiä. Kuten e'dellä olemme viitanneet, oli porvaris'to hillinnyt
työväen vallartkumouksellis'ta intoa saarnaamalla sille parlamentaarista uskoa, selittämällä että ne työväen vaatimuk·
set, jotlta muissa maissa oli ajettu läpi li:atusuluilla, saadaan
meillä ihån kiVuttomasti Muskunnan kautta. Eduskunnalta
ei muka puutu hyvää. tahtoa laajoihin yhteiskunnallisiin
uudistuksiin. Eduskunnassa. oli tosin pieni sosialidemokra.tinen enemmistö, mutta. ratkaiseva valta oli siitä huolimatta
Pjrvarillisilla puolueilla. Valtiopäiväjärjestyksen mukaan
he voivat äänestää heill"e vastenmieliset lait yli vaalien. Tosiasia olikin, että vain a'nkaran ulkoapäin tulevan painos·
tuksen avulla voitiin eSim. kunnallislaki ja 8·tunnin ,työpäitälaki ajaa läpi.
Paljon puhuttu Mannerin eduskunta sääti kuitenkin
erään lain, joka otettiin vastaan suurella riemastukSeIla
kautta maan :lnyöskin talonpoikien 'keskuudessa. Se oli 11:uu·
lui~a heinäkuun 18 päivän laki eli Suomen itsenäisyyslaki.
Tiukasti sitäkin lakin vastustettiin yläluokan talloHa, mutta
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yleisen mielilliteen paino koko maassa. oli niin voimakas,
että porvariston rintama. murtui ja laki tuli hyväksytyksi.
Tämän lain kautta, joka oli saanut alkunsa 50S. dem. puoluekokouksen määräyksestä, laskettiin perustus tulevalle
Suomen tasavallalle. Syvät rivit antoivat sille siunauksensa, billä sisälsihän se Suomen kansan vuosisataisen ihu.uimman valtiollisen unelman toteutumisen toivon. .Mutta
se sisiVsi enemmänkin. Se oli vaarallinen porvariston val- •
tapyyteille. - Porvaristo, näet pyrkii aina keskitettyyn valtiovaltaan; kansanvalta on sille vieras käsite. "Korkein
valta. hallitukselle", se on porvariston valtiollinen tunnuslause. "Mutta heinäkuun 18 päivän laki sisälsi määräyksen,
että korkein valta maassa oli täst'edes kuuluva kOl1sa..eduskunnalle. Tästä on seurauksena, että valtiolliset suuntaviivat selvenevät. Porvaristo paljastaa. avoimesti tähänasti
peitetyt valtiolliset pyytensä. Syntyyr selvä taistelu kansanvallan ja harvarnvallan välillä, jota sittemmin on käyty
vaihtelevalla onnella. aina tammikuun vallankumoukseen
•
asti.
Kun sosialistit mainitsevat sanan "Suomen itsenäisyys"
va&taa porvaristo: "niinpä kylläkin, mutta itsenäisyys sillä
ehdolla, ett~valta\ kuuluu porvaristolIe". - Kun sosinlistit
nimeävät: "Suomen tasavalta", vastaavat porvarit: "Sehän
on selvää, mutta tasavalta sellainen, jossa on luja, keskitetty
hallitus" .
"Alas k!lnsanvalta!" siinä porvariaton ohjelma.
Ja porvaristo ajaa johdonmukaisesti tätä politiikkaa. Se
on yhtä. vääjäämätön kuin häikliilemätönkin.
-K un itsenö.isyyslaki porvariston vastustuksesta huolimatta. ajetaan eduskunnassa. läpi, etsii porvaristo toisia. keinoja tappaakseen tämän lain. Se ryhtyy yhteistoiminlaan
vallankumouksen asian pettäjän, Kerenskin hallituksen kanssa. Eduskunnassa suoritetaan asiasta. laaja valtio-oikeudellinen väittely. Porvarilliset lakiherrat selittävät, eUä ennen

•
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kuin itse.näisyysla·ki voi saada. laiIwoiman, täytyy sen saada
Venäjän väliaikaisen hallituksen vahvistus, koska tälle väliaikaiselle hallitukselle kuuluu entisen Suuriruhtinaan valtaoikeudet. Näin allen siis Kerenskin hallitus edustaa Suomen
kork einta hallintovallaa. '!1iiUe kannalle asettuvat _myöskill
maalaisliittolaiset, jotka sosialistein kanssa olivat olleet val-

talakia hy väksymässä. Kuitenkin oli Kerenskin hallitus antanut a.voimesti tietää, ettei se ikinä. tule itsenäisyyslakia
hyväksymään. Vaatimus, että Venäjän väliaikaisen halli·

tuksen tulee vahvistaa il"senäisyyslaki, tiesi siis lain auttama·
routa tappamista..
Sosialistein taholta selitettiin; että Suomen lakien vah·
vistaminen ei täst'edes enään kuulunut millekään Venäjän
hallitukselle. Sillä niinkuin vallankumouksen 'kautta. Venä.jällä oli keisarin valtaoikeudet siirtyneet Venäjän kanr:alle,
samoin tämän vallankumouksen kautta ovat Suomen Suuriruhtinaan vaItaoikeudet siirtyneet Suomen kansalle. Vallankumous siis merkitä. Suomelle sitä, että. tämän
va llank umouksen kautta on Suomen kansa. noussut ainoak.!li
korkeimmaksi valtiolliseksi auktoriteetiksi, ainoaksi maje&-teetiksi, joka eduskuntnnsa kautta on itse hallitseva. itseään.
Tämän kansanvaltaisen vnltioantieen tunnusti Senaatin vara.puheenjohtaja T okoi eduskunnan edessä vakuuttamalla, että
hallituksella ei ole eikö. saa olla muuta valtaa. kuin eduskunnan sille u."koma valta; ei muuta. tahtoa kuin edwkunnnn tahto.
Myöhemmät tapaukset ovat riittävästi todistaneet, että
Suomen porvaristo ei tule ikinä tässä. mnassa 'tunn ustamaan
sellaisella vallalla. varustettua eduskuntaa. ja eellaista. 'hallitusta, koska. se tietäisi luokka vallan llerusleiden perinpohjaista luhistumista, herrasvallnn auttamatoota kaatumista.
Epiiilcmättä on rohkeasti sanottu, mutta. eittlimätöin totuus
se on, etlä. Suomen porvaristo, puhukoon. se kuinka kauniita
~lInoj& ta.ha ua Suomen vapaudesta. jll itsenäisyydestä. on en-
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neo uskova. SuoIpcn ikansan kohtalon vaikka mio kil. kasa.kka.·
kenraalin käsiin ennenkuin Suomen kansan itsensä käsiin!
Ensimäinen turkeä teko, joka oli välittömänä seurauksena
heinäkuun 18-pilivän laill hyväksymisestä ja joka katnluudessaan lähentelee valt.iopetosta. oli se, että Suomen porvaristo

liitossa Kerenskin hallituksen kanssa hajotti väkivaltaisesti

V älittömänä seurauksena siitä oli
SosialistisE:t edustajat eivät voineet
senjälkeen työskennellä senaatissa, koska ilmeisesti oli tapahtunut valtiokaappaus. Senaatin enemmistö yhdessä. vcnäläisen kenraalikuvernööriu kanssa oli tunnustanut senaatin olevan riippuvaisen vieraasta valtamahdista, Venäjän
väliaikai!l'esta. hallituksesta. Sosialistiset :seooatin jäsenet
sensijaan kat'8oivat olevansa vas1;uunalaisia. ainoastaan Suomen eduskunnalle, ei.kä 'kenellekään muulle. 'l\i.siö. johtui
sosialististen <S€nnattorien ero "Tokoin senaatista" . Muut
syyt, joita on esitetty, ovat olleet vain välillisiä.
Tuli sitten eduskuntavaalien ai'ka. PorvarHliset puolueet
Uillöin yhtyvät yhteenrintamaan sosialidemokratian vastaan .
Tässä. tapahtuu se suoma.laista talonpoikaisvå.estöä. syvästi
alentava ilmiö, että talon poikamme joutuvat ollessaan, 1lOrvarispuolueiden liepeillä liittoutumaan. Suomen kansan vuosisataisten sortajaherrojen, ruutsalaisen yläluokan va·ltapyytteiden kannattajiksi.
Ei ole tilaisuutta tässä yhteydessä. käydä laajemmin ftelostamaan sitä vaalitaistelua, joka seurlUii "Mannerin eduskunnan" 118jottamista. Rajoitumme ainoastaan toteamaan,
eltä se kiihkeydessään ja raivokkuudessaan hakee vertaistaan. Porvuristo ei häikäillyt käyttämästä mitään keinoa.
Se luovutti rahaa satumaisia summia. Porvarillinen sanomalehdistö raivosi, levittäen muatimpia. valheita sosialisteista
ja niide'n tarkoitusperistii. Vaunulastittain levitettiin valheellista vaali kirjallisuutta. Eduskunnan hyväksymä kunnallislaki haukuttiin pataluhaksi. Pelotettiin 8·tu nnin työ'

Mannen" eduskunnan.

SCllaatin hajoaminen.

,
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päivälailla, kuvailtiin valti'otalouden kurjaa asemaa vilelii
paljoa kudemm!!:ksi kuin se todellisuudessa oli. Sanalla sao
noen: soslalistib tehtiin vastuunqlaisiksi ei ainoastaan k!~lds

tuncen ryssäläisen 9Qrtohallilukscti kaikista synneistä vaan
myöskin koko mäailman sodan ttf,QUamasta onnettomuudesta.

Rinnan tämän vaalitaistelun kanssa. oli käymässä kautta
maan pikku porvariston ja talonpoikain asestaminen. Saadakseen talonpojatja.'Pikkuporvarit tarttuma'a n aseisiin', käyttää suurporvaristo kahta keinoa. Toiseltapuolen se kiihoUaa
n. s. Datsionalistisia - kiihkoisänmssllisia vaistoja - toiseltapuolen se hermostuttaa yleistä mielipidettä mielettörnillii
ryöväri jutuilla. Se julistaa, että tarkoitus ei ole käydä työväenluokan kimppuun, tarkoitus on ainoastaan ajaa. venäläi·
UM 'S otaväJd maasta ja pitäa "hulikoon,it" kurissa.
Kirjaimellisesti katsottuna kiihkoisänmaallisuuden. kannalta
näyttää tarkotus siis sangen ihanteelliselta ja oikeuden mukaiselta. Ei ole ollenkaan ihmeteltävää>, jos >talonpoika,
joka ei ole valtiomies vaan joka elää syrjässä suuren mailman tapahtumista, ja jonka ainoana poliittisena ja valtiolIisena. valisiajana on porvarillinen sanomalehdistö ja valheellinen lentokirjallisuus, saadaan johdotuksi harhaan ja ylenmäärin hermostuneeksi.
T alonpojan, ymmärtääkseen mistä on kysymys, olisi tul·
lut selittää itselleen kolme sangen yksinkertqista kysymystä.
Ensiksi olisi tullut selittää, mistä johtui, että Suomen por' varistolla ei oHut mitäiin pahaa sanottavana Tsaarin S9blväestä ennen kuin tämä sotaväki muuttui vallankumoukselliseksi, ~ukisti T saarivallan ja verensä hinnalla. hankki
Suomellekin vapauden. Toiseksi, olisi tullut tutkia, minkätähden sekin osa Suomen y läluokasta, joka aina. oli nöyräniskaisena taipunut venäläisen sortovallan tahtoon ja pimeimpinä .sorronvuosina jakanut vallan suomisyöjäin Plehven,
Bobrikohvin, Stolypinin y. m. mustasotnialaisen sakin kanssa
rikkoen häikäilemättä Suomen lakeja ja. saadef! valtiokaval-
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luksens8. palkkioksi aatelisarvojå y. m. keisarillisia armooosoituhia, oli nyt yht'äkkiä muuttunut saksalaismiel iseksL
Kolmanneksi olisi tullut panna merkille. että samalla kun
talonpoikaa kehoitettiin tarttumaan kivääriin suojellakseen
kotiaan "hulikaanien" ryöstöiItä. selitettiin, että tYY'PpilIisimpiä huli'kaanisuuden ja. roskaväeI1l vallan edustaj ia ovat
työväenliikkeen johtomiehet ja sen kSllsanedustajat.
Edellä. mainituid!D' kolmen seikan tutkiminen olisi
kelle järki.ihmiselle tahansa kyennyt selvittäm ään, ettei
ollut kysymyksessä. sisäinen järjestys ja kansalaisten 'hengen
ja omaisuuden suojeleminen, vaan oltiin tekemisissä pitkälle
kehittyneen v8stavallankumouksellisen liikkeen kanssa.
Tämä asia käsitetään selvästi työväen taholla ja kun talonpoikain ja pikku porvariston aseistaminen on jo pitkälle
ennättänyt, pakoitlaa se vihdoin työväen ryhtymään vasta toi.
menpiteisiin suojataks€'eo vallankumouksen saavutuksia .kansan vapautta ja ltatlsanvaltaa.
Nliin syntyy maahan kaksi toisilleen vihamielistä. aseellista järjestöä Punakaartit ja val kokaartit: edellinen vaHankumouksellinen, jälkimäinen vastavaUankumouksell inen järjestö. - Kansalaissodan edellytykset ovat pitkälle kehittyneet, tarvitaan vain hiu'kkaseo olojen kärjistymistä, että
armeijat hyökköisivät toisiaan vastaan. Seisotaan kansalaissodan kynnyksellä, jonka kankonäköiset selvästi näkevät
cde!isään. Mieliala työväen keskuudE'ssa on hermostunut ja
raskas, jota on omiaon lisäämään yhä kärjistyvärnpi elintarvepula. Työväen edessä häämöittää kaksi hornankuilua:
edessä porvariston pistimet, takana. kammottava. nälkäkuolema !

-Vuoden 1917 toinen eduskunta ja
marraskuun suurlakko.
Kun eduskunta kokoontui marraskuussa olivat !eD voimasuhteet muuttuneet. Porvaristo oli voittanut vaalitaistelussa
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ja. oli varustautunut käyttämä.än saavutettua valtaa. hyväk.
!een. J ärkevän valtiomiehen olisi pitänyt käsittää, että eduskunnaD ensimäisenä. tehtävänä. olisi ollut lähteä rauhoUamaan ylenmäärin kiihtyneitä mieliä. Sen olisi tu11ut viIpit.
tö.mästi pyrkiä saavuttamaan luottamusta, taivuttamaan mieliä rauhan työhön, lieventämään kansan hätää ja sovittamaan
niitä suunnattomia ristiriitoja, joiden juuret ulottuivat syvä.lle
menneisyyteen. Ol isi pitänyt tajuta, e~tä elettiin sellaisia
historiallisia. hetkiä, jolloin hetkenkin epäilys joukoissa edHSKuntatyöllön saattoi tuottaa maalle mitä onneUomimpia seurauksia. Mutta porvaristo -ei käsittänyt, eikä tahtonut käsit·
tää hetken vakavuutta. Niinkuin muinen israelinkansa tuli
Suomen köyhälistö edusknntansa luo, johon se oli kaikki toi.
veensa kiinnittänyt, sanomaan: "sioun isäsi i'es oli raskas,
huojenna se. meiltä", mt}Ua -porvaristo vastasi Salomonin po·
jan tavalla : "minun isäni kuritti teitä ruoskilla, mutta minii
kuribm teitä skorpioonei1la." K un kansa pyysi oikeutta. ja
vapautta, ntlytte}i porvaristo saksalaista kivtitlriä; kun niilo
käiset joukot rukoilivat leipäö, tarjos~ se saksalaista heitto·
pommia ja räjähtäviä. kuulia. Mihin porvaristo pyrki, mitä
valtiopetosta ja mustaa rikosta se salassa valmisteli, siitä on
saatu nyt vasta selviä todistuksia, kun senaatin, lääninhallitusten ja osa ' valkolraartien arkistoita on joutunut vallankumouksellisen työväen käsiin.
Klm eduskunta kokoontui marraskuussa, oli sosi"alidem o·
kraattisen eduskuntaryhmän ensimäiseoä huolena saada Suomen itsenö isyys turvattua vahvisiamalJa heinäkuun itsenäisyyslain ja tyynnyttää kuohuvia mieliä edes muutamien tärkeimpien viime eduskunnan hyväksymjen uudistuslakien
vabvistumisellå. sekä saada joitakin takeita vastaisista, ldpeimmistä yhteiskunnallisista uudistuksista.
On selväll, että jos porvarilliset puolueet olisivat taipuneet edes osittaisiinkaan myönnytyksiin, olisi yhteiskunna.llinen ra.uha ja turvallisuus tunut taatuksi . ei pisaraakaan
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verta olisi tullut "uetamaan. Mutta porvaristo ummisti 'korvansa. !roikille äänille, jotka kohosivat eduskl1nnas"a cia. iell
ulk~puolella rauhallisen yhteiskunnallisen loovan työn puolesta parlameotfaariseJla pohjalla. Se hylkäsi suuren joukon törkeitä edus.kunta~alotteita, jotka torkoittivat köyhälistön aseman pa.rantamista ja knDsanvaltaisia uudistuksia, turvautuen kieroon ja mielivaltaiseen pcrustuslainselityk:roen
niin ettei niitä saatu eduskunnassa edes käsittelyn alaiseksi.
Sellaisen onnettoman kohtalon alaiseksi joutui esim. torppfl.rivapautuskysymys. Eri porvariryhmät olivat tosin jättäneet
asiasta mielensä mukaisia alotteita, muHa pitivät huolta siitä,
että ne hantautuivat Maatalousvaliokuntaan. Torpparikys;rmys tapettiin jarruttamalla. Läbes kolrn~ kuukautta riideltiin valiokunnassa yksinomaan torppari vapautnskysymyksen periaatteellisesta puolesta ja vasta istuntokauden lopussa
voitiin se lähettää jaostoon ensimäistä luonnoksen tekoa varten. Tuli "itten vallankumous, ja sen mukana jaosto hajosi.
Tässä vain yksi esimerkki siitä, millä tavalla sorretun kansaluokan oikeuksia eduskunnassa kohdeltiin.
Näyttää siltä, että eduskunnan kokoontuessa. -ei herrojen
Estlanderin, Vredcn, Ingmannin ja Svinhufvudin koplalla.
vielä. ollut täysin selvää hallitussuunnite,lmaa. V enäjällä hallitsi vielä Kerenskin hallitus, jolle - kuten edl!l1ä (IJemme
nähneet - porvaristo oli tunnustanut kuuluvan Suomen Sunriruhtinaan valtaoikeudet. Mutta kun bolsevikkikapina ku ·
kisti K erenskin hallituksen, ja vallankumouksellinen työ- ja
sotaväki otti Venäjällä vallan käsiinsä ei siellä ollut enään
mitll.än halIituselintä, mihin Suomen porvaristo olisi saattanut turvautua·. Tämä selventi paljon asemaa. Nä.in muuttuneissa olosuhteissa ryhtyi porvaristo puuhaamaan n. s.
Direktorio- eli valtiohoitajahallitus~a, jossa korkein valta
kuuluisi kolmelle suomalaiselle miehelle. Tämä oli törkeä.
valliokaappausyritys, sillä tällaisen direkto~joha1lituksf}n
muodostaminen olisi tiennyt §itä, että koko Suomen ka~nsan
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elämä ja onni olisi joutunut kolmen va llan liimoisen herran
käsiin. Sanomattakin on selvää, että tällaista vallankaap1l8usyritystä vastur.tettiin työväenedustajain taholta mitä.
jyrkimmin. Lukuisissa pub~cnvuoroissaan osoittivat sosialidemokrntiset edUstajat, millin turmiollisiio seurauksiin täl·
lainen yritys saattoi johtaa. Kaikki oli kuitenkin turhaa.
Kun maalaisliittolaisetkin yhtyivät kannattamaan porvari:.lon vallaokaapP8ushanketta. tuli se eduskunnassa hyväk3Ytyksi. S uomen nuorta kansanvaltaa näytti kohdanneen ruUtbaavn. isku, mutta tähän iskuun vastasi työväki \'8staisk ulla
- suurlakolla.
Marragkuuo suurlalwn voimakkaan iskun edessä. murtui
porvariston rintama. Maalaisliittolaiset, nuo .Hufvudstadsbladetin pilkkaamat "rupisammakot" alkoivat katua. kauppojaa n ja ryhtyivät neuvottcluihin sosialisticn kans;,a. Seu·
rauksena oli, eWi diN!ktoriokysymys tuli haudatuksi Perustuslakivaliokuntaan, korkein valta eduskunnalle tunnustetuksi, ja uudet kunnallislait ja 8-tunnin työlläivälaki t ulivat
vahvistet uksi.
Arvosteltakooopn. marraskuun suurlakko~ ja sen yksityisiä t apahtumia miten tahansa, tosiasia on kuitenkin, että.
Suomen työväen oli pakko siihen ryhtyä ellei se tahtonut
pettää. kansanvallan asiaa. Marraskuun suurlnkossa osoitti
Suomen työväenluokka, että se tuli puolustamaan, jos niin
tarvitti in, vaikim ase kädessä "eduskunnan oikeuksia. porvariston vallankaappausy rityksiä. vastaan . .::.. Siinä on marraskU UD suurlakon suuri ja. pysyvä historiallinen merkitys.

Svinhufvudin senaatti.
K un porvariston puuhat direktoriohallituksen muodostamisesta olivat suurlakon painostuksen kautta. menneet myttyyn, tuli eduskunnas3u lärl;eimmäksi kysymykseksi hallituksen muodostaminen. Eibän maa toki voinut olla ilman
2
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hallitusta. Sosialidemokratisellll taholla käsitettiin, että aio
ooa. hallitus, joka tällä hetkellä vastailli yleistä historiallista
tilannetta tulisi olla joko sosialidemokratinen tai ainakin voi·
makas vasemmistoon nojautuva hallitus. Siinä mielessä käy·
tiin neuvotteluja maalaisliittolaisten kansaa. Jos maalaisliittolaisten kanssa olisi voitu &opia hallituskysymy ksestä,
olisi se todennäköisesti pelastanut asema n. YhLeen aikaan
näyttivätkin neuvottelut johtavan 8uotuiaiin tuloksiin, mutta

maalaisliittolaiset, jotka' nähtävästi kävivät samaan aikaan
neuvotteluja porvariryhmien kanssa katkaisivat äkkiä neuvottel ut. Ne olivat tehneet liiton herrojen Wreden, I ngmanuin, Svinhufvudin ja kumppanien kanssa. Näin saaliin
maahan puhtaasti porvarillinen hallitus. Vähemmänkin
ajattelevalle olisi pitön~t <llla. selvää, että tällainen valtioteko oli mieletöntä leikkimistä. mitä vakavimpien historiallisten tosiasiain kanssa. Elettiinhän vielä Venäjän yhteydessä, missä työväenluokka oli juuri marssinut valtaan.
Joka päivä <lItiin kosketuksissa vallankumouksen tulisen
ahj<lD kanssa, joka juuri sytytti ja innosti joukkoja kautta
Venäjän taistBlemaan vastava llankum<lusta vastaan Ukrainassa jo. kasa kkain maassa. J a voit<lkkaana kulki vallankumousliike siellä eteenpäin. Eikä näin tapahtunut ainoastaan Venäjällä. Engla,nnissa, Ranskassa, Italiassa, Saksassa,
Itii.vallassa, Skandinavian maissa. - k<lko Euroopassa osoitti
työväenluokka vq.imakkaita nousemisen merkkejä, se järjestäytyi ja kok<lsi kiireesti vOimiaan kukistaakseen p<lrvaristan, hävittäiikseen sotarosvot, lopettaakseen verenvuodatuksen ja toteuttaakseen maailman rauhan. Juuri tällaisella
historiallisella hetkellä yrittää porvaristo kaapata tässä
maassa vallan käteensä ja kuvittelee voivansa hallitw tätä
maata. ilman työväenluokan apua, jopa vastoin sen taht<la!
Oli selvää, että tällaisen hallituksen täytyi seisoa roiekanterällä, että siltä kokonaan puuttui se siveellinen pohja,
millä hallituk sen täytyy seisoa voidakseen hallita maan on-
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ueksi ja menestykseksi, että Sen pystyssä. pysyäkseen täytyi
alunerin turvautua pelkkään raakaan voimaa'o ja että se
näinollen oli jo syntyessään lausunut oman kuoleman tuomionsa.
Pino o&oittikin hallitus, mihin se pyrki. Se alkoi kii·
reesti mobilisoimaan aseellisia joukkoja. P erustuslaillinen
Svinhufvud myönsi vastoin perustuslakia, eduskuntaa kuulemalta suuria summia valtion varoja murha-aseiden ostOOIl.
Se lähetti joukon agentteja ulkomaille muka· hankkimaan

leipää, mutta. näillä agenteilla oli saJaiset ohjeet ja sen sijaan, että ne olisivat lähettäneet leipää kansan pelastami-

seksi näl käkuolemasta lähettivät ne räjiihtäviä kuulia, heI·
vetiokoneita. ja käsipommeja oman kansansa pään varalle.
Ja vihdoin, kun sama hallitus näki otollisen hetken tulleen,
vaati ae rajattomia valtuuksia eduskunnalta pannakseen "lujan jä rjestyksEm" voimaan ja tähän tarkoitukseen rajattoman
määrän valtion varoja. Eduskunnan sokeudella lyöty, porvarillinen enemmistö tietysti suostui kernaasti kaikkeen jg
tämän enemmi:>Wn siunaukse.!ota on meillä nyt siunattu järjestys sekä etelässä että pohjoisessa. Tulos on ollut yleinen
sekasorto ja ,'erinen kansalaissota, josta seuraavassa luvussa
sananen.

Kansalais. eli luokkasota.
Suomessa. riehuu verinen vallankumous. Onko se
lotta -? Vallankumonksista on sanotlu, että vallankumouksia ei tehdä, vallankumoukset tulevat. Ja sillä hetkellä kun
vallankumous puhkeaa, on suurten joukkojen vaikea käsittää, minkä liikkeen kanssa ollaan tekemisissä. Hi"toria kertoo, että kun Ranskan suuri vallankumous puhkesi vuonna
1789 tuli hoviministeri ilmoittamaan Ludvig XVI: stll, että
Pariisi oli kuohumistil 8ssa~ Ludvig XVI:sta kohautti huolettomana. olkapäitään ja. vastasi: "Se on roskaväen liike".
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Majesteetti istui kirjotuspöytänsä iiärceo ja kirjoitti palvakirjaansa: "Olen ollut metsästämässä ja amllUtlut hirven",
Sanotaan ministerin silloin huomaultanecn: "ei, teidän Ma Jesteettinne, se on vallankumo,us." - Ei kauvan sen jälkecll
kallisti.. Ludvig XVI:sta Iläänsä mestauspölkylle ja liike,
jota hän oli pitänyt roskaväen liikkeenä kukisti hänen valtaistuimensa ja loi sen I'aunioill~ Ranskan tasavallan. Sen
verran saattavat korkeat vallanpitäjät ymmärtää historiaa.
Yhtä vähän kuin Ludvig XVI, ymmärsi Svinhufvud ja
hänen neuvonantajansa historiaa. Kun eduskunnan puhuja lavalta. vakuutettiin vakuuttamasta pää~tyäkin, että hallitu s
valmisti kno&alaissotaa ja sen mukana valiankumousta, vastattiin siihen hallituksen penkeiltii joko olkapäitä kohallttaen tai kylmällä. hymyllä .• Ja syvästi voimme olla VI kuutettuja. siitä, että. valtava. enemmistö nii stä, jot~a ovat
herrain käskystä tarttuneet kivääriin eivät aavista, että. he
uhraavat verensä vastavallankumouksen hyväksi. Vast./l
puolueeton historian kirjoittaja tulee osoittamaan, että ny kyinen kansalaissota ei oHut mikään roskaväenliike, vaan
oli rengas siinä. suuressa vallunkumousketjussa, joka muodostaa tärkeimmän osan 20:neo vuosisadan historiasta, ja
että. tämä liike ei ollut tekemällä tehty, vaan se syntyi vl1JttämäHömistä historiallisista edellytyksistä; oli suuri taistelu, missä vuosisatainen vapauden kaipuu nousi vaatimaan
hyvitystä. vu~sisatojen sorrolta .
•10s kaksi pä.ivää eonen kansalaissodan puhkeamista olisi
joku prohveetta julistanut että kahden päivän perästä juliatetnan Suomes~a kansalaissota, olisivat monet edustajat
varmaan nauraneet ja pitäneet sellaista prohvcetaa mieli·
puolena. Tunnettiin J{yllä, että asema. oli erittäin jännittynyt; oltiin l'yllä. huolissaan maan kohtalosta, mutta niin
lujasti uskottiin vielä rauhalliseen parlamenttl1ariseen työ·
hön, että. toivottiin lopultakin kaikki vielä kääntyvän hyvin.
Perjantai iltana , tammikuun 25 "päivä eroHiin eduskunnan
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istunnosta hipkan levottomina, kun saapui tietoja , että valkokaartit olivat alkaneet hyökkäämään Viipuria lwhti.
Yhä. kärjistyvän tilanteen vuoksi vaadittiin Sos. dem. ryhmän taholt~ _ed uskunnan istuntoa. pidettäväksi lauantaina
tammikuun 26 p. toivossa vielä saa da vaikutettua porvaristoon . Poryarillinen en"emmistö ei siihen suostunut, vaan
äänesti istunnon pidettäväksi maanantaina tammikuun 28
päivänä.
Sen perästä kehittyi tilanne nopeasti. Sunnuntaina ta mmik. 27 p:nä alkoi kunnallinen suurlahko H elsingissä ja
sama na iltana pakeni hallitus. Maanantaina astuivat työ\'lien valtuutetut senaatin taloon ja ottivat hallituksen käsiinsä. Svinllufvl1din senaatti oli kukishmut. - Sen hallituskausi oli ollut lyhyt mutta se oli enllättänyt saaoa enemmän -pahaa kuin kaikki Venäjän Tsaarit saoanvtlodfm ft'jalla.

T yöväen hallitus ja sen tehtävät.
Työvärn llallitns eli "Suomen Kansan Valtuuskunta," ,
kuten sen virallinen nimi 'k uuluu, ei v()i ylpeillä loista viHa
nimillä . Tosin on eksynyt joukkoon muutamia maisterin,
tohtorin ja tuomarin arvon saaneita miehiä, vaan 'Pääasiassa
on hallitus kokoonpantu kovan elämänkoulun käyneistä henkilöistä, jotka ovat .kaL;;oneet syvälle ihmiskunn'an -kurjuuden kuilnun, oman voiman miehistä, jotKa raskaan ,työn lomassa ovat hankkineet teoreettiset tietonsa ja käyHinnöHisesti kypsyttäneet niitä moninaisissa. yhteiskunnallisissa,
luottamustoimi5'S8 . Se edustaa karaistua, koeteltua voimaa,
va rmaa kestävyyttä ja, 'horjumatonta päättäväisyyttä.
Tämä Suomen tasavallan enslmäinen vallankumoushallitus muistuttAa monessa suhte~ssa Yrjö 'Vashingtonin kabinettia, noit.a t;rönkaraisemia, ahavoittuneita. lännen miehiä,
joille korkeasti oppinut europpalaincn valtioviisas na,uroi,
mutta joHrf\ sillaikaa ·knill> \'anh!! maailma pudisteli epfii -
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'levästi pä.ätään, te"kivät viisymättömästi työtä ja kykenivät
ei ainoast3an hallitsemaan, vaan luomaan perusteet maailman mahtavimmalle ja rikhimmalle tasavallalle.
Suuret tehtävät ovat langenneet Suomen työväen halli·
tuksellekin. Sen tehtävänä on lyödä Mannerheimin. vastavnllankumoukselliset joo'kot ja antaa niillekin talonpojille

ja työläisille, jotka iällä hetkellä eitä vastaan asekädessä

taistelevat se VSI1QUS ja ne elämi!>en oikeudet, joiden
'Puolesta he luulevat taistelevansa, vaikka he tosiasiassa taistelevat omien orjuuttajain'S8 ja. sorbjainsa herrain ja POT\farien 'asian puolesta. Työväen hallituksen on toisella kädellä taistclfava vihollista vastaan ja toisella kädellä teho
tä"ä rakentavaa ja luovaa työtii.
•
On·ko -se tässä tehtävässään onnistuv8 -7
Siihen" vastaamme ehdottomasti: on. Se on onnistuva, ei viisautensa eikä. voimansa vuoksi,
vaan ennen kaikkea sen vuoksi, että sen pyrkimykset johtuvat historialli sesta välttämättömyydestä ja ovat sopusoinnussa. suurten joukkojen, yhteiskuntamme valtavan
enemmistön taloudeilisten etujen ja siveellisten vaatimusf.cn
kanssa,.
Että voitto on oleva vallan'kumouksen, siitä tuo joka
lJliivä todistuksia. Palavan vallankumollksen inn.ostuksen
valtaamafia. rientä.ä joka 'Päivä punaisten lippujen juurelle
miehiä j~ - naisia paljon enemmän kuin voidaan ottaa vastaan. Aseistaminen sujuu nopCllsti. Ei mitään 'Pelkoa, ei
mitään epäilystä, ei mitään erimielisyyttä, rintama on eheä.
ja luja kramittivuori.
Niskoittelevain virkamiesten rintama on kyetty yhdessii
viikossa murtamaan. Rautatie, posti, sähkölennätin toimii
Etelä-Suomessa jo säännöllisesti. Rahavaikeuksia ei ole.
Viljaa on tullut Venäjältä ja nykyisen sopimuksen 'm ukaan
saadaan sitä niin paljon kuin vain 'k eritään omilla junilla
noutamaan . VAllAnkumous on - samalla kun se on virit-
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tänyt uutta tulevaisuuden toivoa, on ,se "lvanont joukon
uusia. elämänmahdolJisuuksia.. Ja tähän lisäämme, eWl

porvaristo ja sen rahalla ostetut joukot, jotka. taistelevat

vain rahakukkaroD, kuolleen pääoman puolesta, ne eivät
voi koskaan~ leilrata työväen lihaa, lei'k kaamatta. samalla
omaa. lihaansa: n~ eivät voi koskaan hävittää työväen -luokkaa hävittämättä oman elämänsä. edellyt.yksiä, sillä työväenluokan häviö merkitsee ,koko yhteiskunnan ·kuolema-a.
Porvariston voitto olisi kansan itsemurha!
Siin,ä uskossa, että Suomen kansa ei ole sortuva min'k ään
Mannerheimin joukkojen pistimiin, vaan on tämän raskaan
ajan läpi vaeltava uutta elämää kohti, siinä uskossa tehdään
yötä ja lläivää väsymätöntä. luomi",työtä "Kansanvaltuuskunnan" kaikilla osastoilla, rakennetaan uutta Suomea.
Mikä erityisesti koskee maaseudun pien eläjiä, torppareita, mäkitupalaisia, tilatonta väestöä ja pikku talonpoikia
on "Kansanv.altuuskunnan Maatalousosasto" ryhtynyt laajoihin toimenpiteisiin niiden aseman parantamiseksi. On
jo julaistu laki, jolla torpat ja lampuoiitilat, olivatpa ne
yksityisiä tai kruununluontoisia, julistetaan itsenäisiksi,
valtiolle suoraan veroa maksavilrsi, kuitenkin siten että niiden veroja suuresti huojennetaan. Niinikään on julaistu laki
maanteiden ottamisesta valtion :Aaltuun ja niiden kunnossa
pitämisestä asteettåin kohoavalla tuloverolla , kuitenkin niin,
~tä 3,000 markaru tulojen omistajat maalla, 4,500 tulojen
omistajat liikekeskuksissa ja 6,000 tulojen omist.aja ~ kaupungeissa ovat tieveroista vapautettuja. Samoi~ julaistaan
näinä. päivinä la"k i 'kyytilaitoksen ottamisesta valtion haltuun, joten kievarikysymys tulee ratkaistuksi talonpoikain
toivomaan suuntaan. Valistusosa&tolta on tullut laki, jolla
pakollinen pappien llalkkaus lakkautetaan. LähimmäSSli
tulevaisuudessa otetaan kirkolliset tilat kuntaill haltuun.
Pian käydään myös järjestämään tukkiyhtiöiden maatiloja
sekä. kruununmaiden asutusta, samalla ·k un entistä tehQk-
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kaammalla tavalla pidetään huolta vesiperäisten maiden kuivattamisesta, järvien laskemisesta sekä yleenlSä. maaoviljeIyselinkeioon tehokkaasta elvyttämisestä.

Edellä esitetystä jo selvitiä, että "työväen hallitus" ei

suinkaan ole maataviljelevän väes tön vihollinen; eHä juur i
rre hallitus antaa maatavil,ielevälJe väestqlle sen, mitä herrat
porvarit ovat 'luvanneet antaa, mutta eivät ole antaneet,
vaikka. niillä Oll' ollut valta käsi ssä, eivätkä koskaan ole
aikoneetkaan antaa, syystä, että se olisi ollut heidän taloudellisten etujensa vastaista. Niinikään selviää, että. talonpojat taislellessaan hen-ain ostamilla aseilla työväen halli-

tusta vastaan, taistelevat tietämättömyydessään vieraan

asia!1 'Puolesta omaa asiaansa vastaan. Sillä kyllä se niin
on toverit talonpojat, että työväenluokan asia, tehköönpä
tiimä luokka työtä pelloilla, tehtaissa tai pajoissa - missä.
ikinä - työväenluokan asia on 'lopulta sittenkin yhteinen ja
ne, jotka kehoitta,'at toista t yömiestä toista työmie5tä vastaan tappelemaan ovat rois.toja ja lurjuksia. Hyödyllisen
työn kautta 011 Suomi kohotettu' hedelmättömästä erämaasfa
viUavainioksi, tämän työn kautta, suunnattomien ponnis·
tusten ja kärsimysten kautta on täällä luotu sivistysarvoja
ja. niin tullaan edelleenkin luomaan. E;i mitenkään muuten.
Ette te jotka tällä hetkellä. kannalte Kivää.riä \"cljeinne pään
varalle vaan ne, jotka teidän käteenne kiväärin antoivat,
ovat rikollisia. Ne ovat joukkoa, jotka eivät milloiD'kaan
ole halunneet hyödyllistä työtä tehdä, jotka oikeastaan eivät
ole nuppineulan edestä rikastuUaneet lätä maailmaa; ne
ovat - eikö totta - kauppiaita, liikemiehiä, stlurtilallisia,
tohtoreita, apteekkareja, nimismiehiä, tehtailijoita. ja pankkiherroja, jotka teitä innokkaimmin ovat kiihoittaneet taisteluun? - Jo sen seikan pitäisi toille selvittää mistä tässä
oikeastaan on kysymys. E ttä kysymys {'i ole teidän asiaF·
tanne va.nn herrnin.

Loppusana.
Me käännyrnme tällä kirjasella erikoisesti llohjolaisi.en
talonpoikien puoleen. Teemme sen tietäen, että llohjalaisesslI
talonpoikaisluohssa on aina elänyt voimakas vapaudenhalu
ja että se on aina tuntenut voimakasta myötätuntoa kaikkia
kansanvaltaisia harrastuksia kohtaan . Me olemme vakuuletluja siilä, että pohjalaista talonpoi-kaa on kauheasti petetty.
J a cWi niin on tapahtunut, siilä. te saatte selvän käsilyks€ll,
jos se rinnastatte niitä tosiasioita, joila tiis.~ä kirjassa on esi-

telty niiden valheiden kanssa, joita herrat ot'al teille syötliiued. Eikö ole lotta, että juuri se, mitä te olette unelmoineet
ja kaivanneet, on nyt toteutumassa, ei Venäjältä karanneen
kaledir:iJaisen kenraali Mannerheimin ja llänen henkiheimolai~tenstl Itlhdosla, vaan vallankumouksellisen työväen tahdosla. Meidän toverimme, vallankumoukselliset t yömiehet,
teidän kansalaistovednne vuodattavat samalla verIaan teidän
vapautenne kuin omankin vapautensa pnolesta. Tahdottelw
te taistella omaa. asiaanne vastaan? Tahdolleko te ampun
omia vapauHajianne -?!
Miettikää vielä ket;ran ennenkuin sitä. teette. Me kulsumme teitä vapauttamaan maata virkaherrain, syöttiläst.en,
kanstlnsodajain teidänkin riistäjienne vuosisataisesta ikeestä.
Me lähetämme teille vallankumouksellisen tervehdyksemme
rintaman Ina, missä veljesveri vuota;, me huudamme yli veristen kenttien: Suislakaa te omat sorlajanne pohjoisessa,
lJiinkuin me olemme tehneet etelässä! P alntkaa kotiiunc,
missä omaisen ne teitä odottavat, 1ilkääkä enää. a~puko laukaustakaan, sillä lieHikää, eWi te kaadutte yläluokan ahneuden ja vallanhimon surkeina uhreina!
Kysykää viel ä kerran, ennenktli n otatte kiväärin käteenne, ennenkuin lähetätte poiknnne kuolemaan vaslavallankumouksen puolesta, mitä hyvää ovat herrat teille tellDeet.
Ottakaa avuksenne vuosis,ldain historia ja te näette, ellii

•
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talonpoikaa on alati petetty, että pappi ja nimismies, aateli
ja sotapäällikkö ovat kautta aikojen nylkeneet ja orjuuttanem
talonpoikaa ja että talonpoika on llihetetty uhriteuraaksi
90takentilJe milloin herrain edut ovat niin vaatineet.
Sitävastoin ei työväenluokka ole teille tehnyt mitl:iän pahaa. J os joku huligaani jossakin maankolkossa on tehnyt
rikoksen, ei siitä ole oikeus syyttää. ty,öväeniuokkaa kokonai·
suudessaan. Omassa kylässänne te tunnetfe työväenluokan.
Katsokaa noita köyhiä työmiehiä, jotka koko elämässään
eivät ole muuta. tehneet kuin llyödyllistä. työtä. Vastatkaa
omantunton ne nimessä, ovatko no sellaisia ihm isiä DUO
päivämiehennä, renkinne, piikaone - koko vähävarainen
kansanluokka, jonka te persoonalIisasti tunnette - vastatkaa omantuntonne edessä, ovatko ne niin hirveitä rikollisia,
että. niitä pitäisi tappaa. Kun te siltä pohjalta koetatte
arvostella työväenluokkaa, jokain~n omassa. kylässänne,
lähimmässä ympäristössänne kautta maan, niin te tu l~tte
silloin ymmärtämään, että teille on syötetty hirveitä valheita ja että teitä ajetaan kuolemaan, <ci kotienne suojelemisen vaan yläluokan luokka herruuden puolesta.
Talonpojat!
Kun me vetoamme teidän omiintuntoihinIle ja järkeen nc,
teemme sen siinä tietoisuudessa, että te tulette murskatuksi
tässä taistelussa. Vai arveletteko te kykenevänne murs·
kaamaan koko maailman· vallankumouksen, pysähdyttämään
kansojen historiallisen ylösnousemuksen, joka nyt tapah.
tuu - ! Siitähän tässä on kysymys. Ettekö te ymmärrä,
että jos te asetutte poikkiteloin hiJ:ltorian vaunujen tielle, tulette te murskaantumaan sen pyörien alle. ~
Me käännymme teidän puoleeDne sanoaksemme, että me
emme hetkeäkään tahtoisi vuodattaa. teidän vertanne, sillä
keskellä kansalaissodan k~ikkien hirmuJen, keskellä. veren·
hajun synnyttämiin raakuud en ja vihan me jaksamme ymmärtää, eHä te olette meidän v<cljiämme. Me ymmärrämme,
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että. teidän kanssanne meidän pitäisi rakentaa Suomea sen
sijaan. että me sitä nyt hävitämme.
Työväen hallitus on osoittanut, ei sanoillaan vaan t-eoil·
laao, että sen hartaan pyrkimyksen esineenä. on myöskin
maataviljeleväll luokan aseman parantaminen, kaikenkaltai.
sen maakeinottelun ja riiston lopettaminen, talonpoikain
verorasitllstim huojentamioen ja ennen kaikkea uusien alueiden avuaroinen maanviljelykselle, kruunun ja. kruununluontoisten maiden viipymälön antaminen viljeltäviksi, vir-

kntnlojen ottaminen kuntien huostaan, kunnallisten metsien
muodostaminen j. n. e.
Työväen hallituksen tunnuslause on: Siellä missä mahdol·
Usuuksia on, ei maa saa jäädä viljelemätlä. Koko yhteis-

kunnan tarmo on käytettävä. leivän kasvattamiseen, sJllä
leivässä on kaman elämä. On vain tarkoin valvottava, että
maata, samoinkuin koko elintarvetuQtantoa. ei missään muodcss8 sao. tehdä. keinottelun välikappaleeksi. Sellaiset keinotteli jat kyllä tulee työväen hallitus pitämään kuri5sa.
Olemme edellä. jo osoittaneet, että koko tämä hirveä.
verenvuodatus ja. kansalaissota on herrain hommaa; että se
perimmältii. pohjaltaan 00 luokkasotaa. ja vastavallankumousta. Esitettäkööo tästä vielä tämän väitteemme tueksi
muutamia tosiasioita. Koko tämän kansalaissodan johdossa
esiintyvät vaohat ruotsalaiset aatelissuvut. . Valkokaartilaisten ylipäällikkö kenraali Mannerheim on vanhaa yJimyssukua. Kerenskin ja Keledinin käskyläisenä on hän taistellut Venäjällä Venäjän työmiehiä ja talonpoikia vastaan
mustasotnialai5en aateliston asian puoJest-a. Suomen porvaristo on kutsunut llänet Suomeen taistelemaan täällä virkanyrkk iensä ja rahakukkaronsa puolesta Suomen työväkeä. ja.
talonpoikia vastaan. Samaa maata ovat alapäälliköt. Siellä
näemme vain ruotsalaisia aatelispoikia. Nimet sellaiset kuin
Irreh'i Cronsfef1t. Nordensvan. porooni SiHverhjelm j. D. 1'.
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Entä sitten koko vaslavallankllffioukseJlisen liikkeen henkiset isät! Vanhoja tuttuja. siellä tavalann, alaluoknn vannoutuneittL vihollisia ja kyyniJlisiä sortajia. E nsimtiisenä
pistää silmäämme Oulun läänin hirttäjäkuvernööri a f Enehjelm, joka venäläisellä solaväellä hir1äHi Taa'alla. lavalla
erään viattoman tyäläisvnnhuksen Isaarivalhm aikana. Tämii
mies, joka niin törkeällä tavalla on tahrnnnut kätensä oman
kansalaisensa viattomalla verellä, on ollut - kuten olemme
tä~'siD .selville saaneet Svinhufvudin senaatin neuvonantajana "lujan, ainoasiann hallitul,sen käskettävissä olevan järjestysvallan luomisessa" .). Ed ell een näemme siellä
Wrede-suvut, Castreni!, Collaoit, von Bornit, Gripenbergi!,
A,kermannit, Coll ianclerit, Renvallit, Svinhufvudit ja monet muut aateHssuvut ja vierassukuiset y limykset. JA näiden herrojen sokeino. ' orjina. kulkevat Alkiot, L uopajärvet,
J uutilaiset, Kalliot, rahvaan pohja kerrosten edustaja t,
jotka. eivät ole kammoksuneet kansan selän takana hieroa
kauppaa muulmlaisten herrojen ja verihudain kanssa kansan
selkänahasta, sen elämästä ja kuolemasta!
Kovin lyhytnäköinen ja surkeasti petetty täytyy Ben poloisen olla, joka vielä. voi uskoa, että tämä aatelislau ma
taistelisi syvien pohjakerrosfen asian puolesta.
Mutta meille sanotaan: "Teidän jOllkkonne, punnknarti·
laiset, tekevän verisiä. llirmutekoja; ne ovat ryöväreitfi. ja
murhamiehiä."
Olkaamme avomielisiä. olkaamme rehellisiä. Sanokaam me kerta kaikkiaan. että sota on kaikkina aikoina ollut sotaa.
Kyllähän saksalainen vnnlla Moltke aikoinaan loltsui:
"Sota on renkaana .Jumalan lnoma s~a. maailmanjärjestyksessä. Sodassa ihminen kehittää jflloimpia hyveitäiin , robkeutta ja kieltäymystä, velvollisuuden luntoa ja sitä uhrantnvaisuutta, joka on ,'almis panemaan llenkensii. alttiiksi."
*) J älkeenplli n on Kuvernööri af Enehjelm sanomalehdissä. selittänyt, että pnheehalllinen herra on hänen veljensä.
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Me emme voi olla tämän herran kanssa samaa. mieltä.
Olemme k ei-naila myöntämään, eUä sodassa ihminen raaistuu. J a varsinkin kansalaissodassa voi persoonallinen 1;o5to
astua help'Osti etualalle. Emme voi, emmekä tahdo väittää,

että jokainen punakaartilaisen yksityinen teko olisi puo-

lustettava, joskin se on ymmärrettävä. Mutta me sanomme,
että jokainen rikollinen teko saatetaan vallankumouksellisen
tuomioistuimen tuomitta.vaksi ja ankarasti rangaistaan. Emme tiedä tehdäänkö niin valkokaartien joukossa. Syytä
siihen 'ainakin olisi, sillä joka päivä saapuu tietoja valkokaa rtilaisten hirmuteoista. On ammuttu ja teurastettu rau·
hallisia, aseettomia ihmisiä. Kera.valla ampuivat valkokaartilaiset laupeudensisaren huolimatta siitä, että hän
näytti punaisen ristin merkkiä. Lylyssä rääkkäsivät ne
tunnottomasti vangiksi oUamaansa työväen yhdistyksen esiIlliestä ja vihdoin lopetettuaan uhrin tuskat ampumalla häpäisivät ruumista naulaa malla kolmituumaisella rautanaulalla jäsenkirjan rintaan ja kulettamalla häväistyä ruumista
ympäri kylää ilkkuen. Edelleen tulee yhä uusia tietoja
val kokaartilaisten törkeistä siveysrikoksista. Näitä. esimerk·
kejä voisi luetella miltei loppumattomiin, muUa emme tahdo
lisätä kiveä kuorman päälle, emme tahdo lisätä näiden päivien kauheaa traagillisuutta, hermostuttamalIa jo liiankin
hermostunutta yleistä mielipidettä.
Yhden asian kuitenkin tahdomme vakuuttaa: sosialisteilla ei ole mitään halua höystää taistelukenttiä poikainsa
ja veljiensä verellä, että näin böystetystä maasta voisi sitten
orastaa birmuvaltaa ja kurjuutta. Äärimmäinen pakko ja '
pohjaton vapaudenkaipuu se on: joka ajaa köyhälistön
taisteluun aateleita ja porvareita vastaan. "Eestä leivän,
hengen, kunniamme, yöstä sorron turmion" me taistelemme,
raivataksemme tlet1i paremmalle tulevaisuudelle. Ja kun
kerran herrojen pettämän talonpojan pojan silmät avautuvat,
kun hän, ymmärtäen, mistä todella on ollut kysymys, laskee
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kiväärinsä maahan, kun vallankumouksellinen työmies ojentaa hänelle veljen käden yli veristen kenttien, silloin alkaa
tässä maassa veljellinen rauhan työ, joka. on vähitellen parantava. haavat ja korjaava. tämän hirveän kansalaissodan
vauribt.
Tilli !:likaa me odotamme.
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Helsingissä, Suomen K.anaanvaltuusk. kirjapainossa, 1918.
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