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ALKULAUSE.
Seuraavilla sivuilla jalaista! nlllistelmat ja tunnelmat eivtit pyri millttttn tavalla antamaan mltttttn
tttydellisttt kuvausta punaisesta hirmuvallasta. Kirjoittaja toivoo kuitenkin nttitlen henkiUjkohtaisten kokemusten tarjoavan lukijalle uulta tilaisuutta oikein
tajuamaan lain-alaisen yhteiskunnan arvoa siihen tyran-

niu/een verraten. jota melUa ltthes neljan kllUkauden
aika nyt yllitpidettiin. Siinli mielessä nlimit muistelmat suljetaan lukijan suosiolliseen huomioon.
Kouvolassa kesttk. 3 p:ntt 1918.
Tekijti.

1 LUKU

Kansanvalta -

.

hirmuvalta.

Kerrotaan erään lainopin opettajan luennoidessaan
miehen ja vaimon omistusoikeuden suhteesta perheessä,
tunnettuun ruotsalaiseen sananparteen vedoten, selittäneen, että vaimo saakoon kernaasti määrätä, "missä
kaapin pitää olla", kunhan mies ensin on päättänyt,
tokko kaappia ollenkaan hankitaan.
Tämä yksityisoikeudellinen laintulkinta pitää periaatteessa erinomaisesti paikkansa valtio-oikeudellisessakin
,suhteessa, selviteltäessä kysymystä valtion oik~udesta
ja velvollisuudesta jättää oma $llvereninen mahtinsa
suurempien tai pienempien kansalaisryhmien käsiin.
Tätä sanoessaan kirjoittaja ei ajattele valtiota minään
kuolleena oHana, ei myöskään minään pelkästään aatteellisena kansan itsensä yläpuolella olevana abstraktsiona,
vaan juuri nimenomaan perus-oikeuksiltaan täysin yhdenvertaisten elävien olentojen muodostamana yhteisönä,
jolla on yksilöjen oikeuksiin ja velvollisuuksiin verraten
erilaiset oikeudet ja velvoll isuudet juuri sen tähden,
että se on kaikkien yksilöjen yhtymä, että se ei ole min_ kään luokan eikä ryhmän enemmän tai vähemmän
yhden mukaisten etujen ja pyrkimysten ilmaus, vaan
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päinvastoin keskenään hyvinkin ristiriitaisten ja vastakkaisten clämänehtojen kiteytynyt yhtymä, jolle kaikkien

alaistensa edut ja harrastukset ovat - ja tulee olla! aivan yhtä tärkeät ja velvoittavat. Juuri tämmöisen terveen kansanvaltaisen ihantcen mukaisella valtiolla täytyy
olla aivan erikoiset velvollisuudet itseään kohtaan vaI ·
tiona ja sen välttämättömänä elineh ton'a on pitää tarkka
huoli oman mahtinsa käyttelemisestä siinäkin suhteessa,
että tätä valta mahtia eivät pääse ohjaamaan semmoiset
voimat, jotka tähtäävät itse valtion olemassaolo n tuhoamiseen, iotka ovat omansa joko suoranaisesti tai epäsuorasti tekemään valtiolle mahdottomaksi toteultaa tätä
velvollisuuksiensa inhimillisesti pa rasta täyttämistä kaikkia valtion jäseniä kohtaan.
Tässä valossa valtiota katsellen, on kyllä vaadittava,
että kansalla itsellään on oleva valta päättää valtiollisen
elämänsä muodoista ja ehdoista, kunhan se sitä ennen
on selvittänyt itselleen - ja muille! - tahtooko se ja
osaako se totella ja noudattaa niitä kansanvallan ihanteita ja periaatteita, jOihin syvien rivien valtiollisen vaikutusva llan yksin on lupa perustua kilpailussaan määräysvallasta henkisen ja taloudellisen ylimystön kanssa .
vai asettuuko se semmoisen hirmuvallan puolelle, joka
ei ensinkään tunnusta mitään kansanvaltaisia periaatteita eikä muotoja, joka ainoaksi tarkoitusperäkseen
asettaa valtion menestymiselle välttämättömien henkisen ja aineelli sen ylimystö n kukistamisen ja oman mitättömän proletääri sen "minänsä" asettamisen kaiken
muun yläpuolelle, joka niin ollen tietääkin oikeastaan
- ei suinkaan mitään kansanvaltaa, vaan - henkisiItä •
ja aineellisilta edellytyksiItään vähimmin oikeutetun itse-
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kylläisen tyranniuden vallananastusta ja joka sen vuoksi
•
samalla jo itsessään sisältää oman kuoleman tuomionsa
kansanvaltana.
HistOfiallisena totuutena on meidän Suomessa aina
muistettava, että kansanvaltaisuudella on maassamme
juurensa paljon syvemmällä kuin kansainvälisessä sosialidemokratiassa. Jo vuosikymmeniä ennen, kuin meillä
muut kuin jotkut harvat korkeasti oppineet tiesivät sosialismia maailmassa olevankaan, oli tässä maassa monet
asiat järjestetty juuri sillä tavalla, kuin sosialismikin
vaatii.

Eikä se ole mitään erikoisen ominaista meidän oloillemme. Varsin opettavaista on muistaa, kuinka rautakansleri Bismarck ja sosialistijohtaja August Bebel Saksassa - yleensä niin äärimmäiset vastakohdat I - mo~
nissa kohdissa sattuivat kansanvallan vaatimuksissa
yksiin,.
Jo ensimäisillä yhdistyneen Preussin valtiopäivillä
Bismarck. innokkaasti puolustaessaan mahdollisimman
voimakasta hallitusvaltaa, samalla tavoitteli juuri sem~
moista valtiovaltaa, joka voisi tehokkaasti tukea valtion
heikoimpia. Kun esim. eräs vanhoillinen edusmies,
käsiteltäessä kysymystä valtion kustantamasta tapaturmaja sairausvakuutuksesta, vertasi hallitusta suutariin, joka
tahtoo pakoittaa valtiopäivät liian ahtaisiin kenkiin, niin
Bismarck huudahti: "fredrik Suuren mielen mukaisen
hallituksen tehtävänä on palvella kansaa, olkoonpa
sitten vaikka suutarina ; sen vastakohtana on hallitus,
joka tahtoo vallita kansaa. Me tahdomme sitä palvella." - Ja v. 1865 sama Bismarck lausui: "Meidän
kuninkaamme O\'<lt suorittaneet orjiell vapauttamisen,
\

•
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he ovat luoneet kukoistavan talonpoikaissäädyn; he
voivat o~nistua - ja siihen vakavasti pyritään - hieman vaikuttamaan työväenkin aseman parantamiseksi."
Joka tuntee Bismarckin kielenkäyttöä, tietää hänen
tarkoittaneen, että hallitus sekä tahtoo että voi tehdä
työväen hyväksi juuri sen, mitä kokonaisuuden menes·
Iys vaatii.
Rautateiden rakentaminen ja ottaminen valtion haltuun, luonnollisten vesiväylien käyttämisestä kannettavien maksujen alentaminen peittämään vain kunnossapitokustannukset, kanavain ja satamain rakentaminen,
postilaitoksen uudistaminen ja posti maksujen alentaminen, valtiopankin perustaminen ja monet muut Bismarckin valtiolliset suuriea! ovat kyllin selviä todistuksia siitä, kuinka sosialidemokratian yleispätevät ihanteet
eivät sui nkaan olleet hänelle vieraat. "Köyhälistön,
varsi nkin tehdastyöläisten, osan huojentaminen, mahdollisimman suuren osuuden vakuuUaminen heille työnantajan voitosta, olivat tehtäviä, jotka eivät voineet olla
kenelläkään enemmän sydämellä, kuin mitä Bismarck
piti velvollisuut enaan ja voimainsa mukaa n koetti toteuttaa", kirjoittaa Arth. Bothlingk tutkielmassaan Bismarckisla yhteiskuntapolitikkona.
Bismarckin muisteleminen tässä yhteydessä 011 luonnollinen siitä syystä, että häntä innosti juuri samanluontoinen aate kuin kaikkia s uomalaisuuden s uurmiehiä koko fen nomanian taistelu-ajan. Niinkuin Bismarck
tahtoi luoda lujan yhtenäisen valtiollisen kokonaisuuden, niin suomenmielisyyden suurmiehet ovat tahtoneet
nostattaa lujan, itsetietoisen, kansallisesti valveutuneen
Suomen kansan, jonka Snellman toivoi voivan yksi-

,
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mieUsentt vastaanottaa sen ankaran ajanhetken, jonka
hänen tietäjän -silmänsä nii!<i meidänkin kansallemme
kerran välttämättä koittavan. Niink uin Bismarck piti
valtion meoestymiselle välttämättömänä, että se kaikissa
iäsenissään säilytetään terveenä, niin s uomenmielisyydenkin suurm iehet käsitti vät kansan menestymisen voivan tulla turvatuksi vain siten, että turvataan kaikkien
sen jäsenten menestyminen.

Aivan yhtä hyvällä syyllä voimme näissä asioissa
vedota Bebeliin, joka esim. maaliskuun 7 päi vänä 1904
Saksan valti opäivillä pitämässään puheessa lausui yhtä
pontevia isänmaallisia ajatuksia, kuin kaikkein parhaimmat s uomalaisen kansallisuusaatteen aiajat.
Kysymys oli sodasta ja sotavarusteluista yleensä.
joista Bebel aina, niinkuin tiedetään, oli va lmis riitelemään vastustajainsa kanssa. Huomauttaen pitävänsä
silmällä sitä mahdollisuutta, että joku vieras valta hyökkäisi Saksaa vastaa n, Bebel vakuutti kunniasanallaan
sosialistien suhteesta semmoiseen sotaan, että "me
olemme vii meisiä miestä myöten, vanhimmatkin meistä,
valmiit ottamaan kiväärin olalle ja puolustamaan Saksan maata, ei mieliksi teille, vaan itsellemme ja - oli
menneeks' - teidän uhalJannekin! Me elä mme ja taistelemme tällä maalla muodostaaksemme tämän isän maamme, joka on yhtä paljon meidä n isänmaamme,
ehkäpä vielä enemmänkin meidän kuin teidän, muo ·
dostaaksemme sen semmoiseksi, että eläminen siinä On
oleva ilo vähimmällekin meistä. Tämä on meidän pyrkimyksemme, sitä me koetamme saavuttaa, ja sen tähden me kaikin meille tarjolla olevin voimin viimeiseen
hengenvetoon saakka torjumme jokaisen yrityksen, jolla
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tahdotaan reväistä pois vain palancnl,aan tästä meidän
isänmaastammc" .
Ja seuraavan jouJulmun 10 paLV<\Il:t Bebel, jota vas·
tustajansa olivat tästä puheesta pilkanneet ja ivnnneet,
kajosi uudestaan samaan asiaan, sanoen: "Niin, minä
sanoin vcrisellä totuudella: minä ja ystäväni, me emme
luovuta ainoatakaan palasta maata~mc vieraalle vallalle, sillä me tiedämme vallan hyvin, että sillä hetkellä
kuin Sal'5a paloitcltaisiin, kansan koko henkinen ja
yhteiskunnallinen elämä, niinkauan kuin semmoista
vierasta herru utta kestäisi, olisi tukahdutettu, ja että
sinä aikana kansan lmikld toiveet kohdisluisivat pyrki mykseen vihollisen lmrkoittamiseksi maasta. Se johtaisi
siis semmoiseen tilaan, jota meidän täytyy mitä jy rkimmin valittaa ja vastustaa".
Niin puhuu vain mies, josta arvostelu voi sanoa,
että hän oli "personoitu rehellisyys", että "hän ei olisi
koskaan voinut veriviholliselleeukaan sanoa sanaakaan
vasten parempaa tieloaan", että "hän oli suorastaan
totuuden kiivailija".
Ja voimme huoleti sanoa, että aivan sama henki on
ohjannut suomenmielisyyden suurmiesten valtiollisia ja
yh teiskunnallisia pyrkimyksiä. Bebelin julistama päämäärä maan olojen luomisesta semmoisiksi, "että eläminen siinä on oleva ilo vähimmälleki n meistä", on
juuri kaikkina aikoina ja kaikissa maissa hyväksyttävän
oikean, terveen isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden
ainoa perusta ja ihanne niinkuin se on myöskin
oikean kansanvaltaisuuden ohje ja päämäärä.
Kuinka kansallisuuden aate ja kansanvallan aate
ovat liiheistä sukua toisilleen, siitä kuuluisa ranskalai·

i
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nen sosialisti Jean Jaures lausui teoksessaan ~Uusi armeija m.m. seuraavaa: ~Vasta kun syvät r[vit nouse·
vat olemaa n oikeutettuja otta maan osaa aineellisista ja
aatteellisista kansallisista arvoista. vasta si lloin syvyyksistä pulppuavat esiin valtaiset voimat taisteluun näitten arvojen ylHipitämiseksi ja säilyttämiseksi. Kansallistunnon voima kasvaa rinnan kansanvaltaisen maailmankatsomuksen kehityksen kanssa. Valtiollisessa vapaudentunnossa nämä molemmat voimat ovat yhtyneei
mitä vilkkaimpaan vuorovaikutul,seell. Molemmat ovat
vai n heijastul;;sia samasta suuresta alku voimasta. sivistyksellisen kehityksen himosta".
Mutta meidän maassamme sosialidemokratia johdet·
tiin alun pitäen harhapoluille siinä, että sen kannattajat
opetettiin halveksimaan ka ikkea, mikä vain liittyi kansallisuusasiaan ja isänmaallisuuteen. Jotka meillä olivat
o ttavinaan kansanvallan ihanteiden ajamisen erikois·
asiakseen, kokonaan unohtivat kan,s allisuusaatteen olevan heijastusta samasta alku voimasta kuin kansanvallakin. Se oli suomalaisen sosiali demokratian ensimäinen törkeä vääryys, ja nyt on saatu nähdä. että juuri
tämä väärä·oppisuus vei meillä työväen asian suurempaan turmioon, kui n sen missään muussa maassa vielä
on tarvinnut kokea.
"Isänmaa ei ole mikään aikansa elänyt aate". J aures
kirjoitti, "isänmaan-ajatus muuttuu ja syventyy. Olen aina
oHut vakuutettu siitä, että köyhälistö sis im mässä olemuk·
sessaan ei voi yhtyä oppiin kansallisesta itsensä-hylkäämisestä ja kansallisesta riippuvaisuudesta. - - Köyhälis ·
töllä, joka on luopunut puolustamasta kansallista riippumaUomuutlaan ja omaa vapaata kehitystään, ei ko~kaan
U
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ole oleva kylliksi voimaa voittaa kapitalismia . - Missä tahansa onkaan olemassa isänmaa, toisin sanoin:
historiallinen ryhmä, joka o n tietoinen jatkuvaisuudestaan ja yhtenäisyydestään, siinä jokainen hylJkktJ.ys ta-

mlin istinmaan vapautta ja riippumattomuutta vastaan
on murhayritys sivistystti vastaan, palautumista raakalaisuutecn. Täma kansanvaltais ten ja kansallisten
liikl,ciden yhteenkuuluvaisulls ei riipu mistään saUumasta. Molemmat liikkeet ovat mitä lähimmässä sisäi -

sessä yhteydessä toisiinsa. Vain se voi antaa arvon
omallsa vähentymättömälle omistamisell e, joka on saanut osuuden valtiolliseen, taloudelliseen ja sivistykselliseen elämään. Vain sille on maa todell inen isänmaa.
jonka puolesta hän vapaasta tahdostaan astuu kuolemaan".
Nämä sodan aaHona murhatun ranskalaisen sosialistijohtajan vakavat totuudet sisältävät pitemmillä selityksittä mitä murhaavimman tuomion siitä rikollisesta
joukkojen pimittämisestä, jota maamme työväen johtajat
vuosikaudet harj oittivat.
August BeheL taas lausui Stuttgartin kansaiJ;lvälisen
sosial istikongressin sotilasvaliokunnassa m.m.: ~Kansan
sivistyselämä voi kehittyä vain äidinkielen avulla täydellisen vapauden ja riippumattomuuden pohjalla. Siitä
johtuvat kaikkien vieraan vallan alaisina elävien kansojen pyrkimykset saavuttaa kansallinen vapaus ja riippumattomuus" .
Voisi esittää vaikka kuinka paljon sosialismin kuutuisimpien miesten lausuntoja, jotka tukevat käsitystämme siitä, että kansallismielisyys ja isänmaaltisuus
y leensä ei hyökkäävässä, eli n.s. imperialistisessa,
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vaan luovassa, itsesäilytystä tarkoittavassa mielessä
o vat aivan erottamattoman yhteelliset oikealle kansanvaltaisuudelle. Joka taas on tutustunut suomalaisuuden suurmiehiin, ti etää sanomattakin, että mainitut
aatteet ovat heissä eläneet juuri sillä tavalla rinnastettuina, kuin Jaurcs on niitä kuvannut. Ja kuvaavana esimerkkinä kansanvaltaisuuden ihanteiden suuresta kanttlvuudesla meillä o n syytä muistaa, kuinka I-Ielsingin
kaupungis!:a ilman sosialismin ja ilman suomenmielisyyden millään tavalla ratkaisevaa painostusta samoin kuin monessa muussakin kaupungissa vesijohto,
raitiotiet. valaistuslaitos ja teurastamot ovat sosialismin
vaatimusten mukaisesti otetut:. yhteiskunnan haltuulJ,

pU'lUmattakaan postista, valtion rautateistä, kanavista
y.m.S. Sama pitää paikkansa myöskin väkijuomakaupan mo nopolisoirniscen nähden, joka sek in toteutettiin
ilman sosialistien ansiota suomenmielisten painostuksesta ja on ainakin kuitenkin osittain sekä syiltään eHä
tarkoitusperiitään niiden ihanteiden toteuttamista, jotka
sosialism issa ansaitsevat yleistä hyväksymistä.
Kaikkea tätä ajatellessa ei saata olla tuntematta,
että kansanvallalla ja kansallismielisyydellä on eritoten
meillä Suomessa niin paljon yhteistä, että niitten olisi
pitänyt ja pitäisi voida työskennellä käsi kädessä, ainakin yhteisellä pohjalla ja yhteisiä päämääriä silmällä
pitäen. Emme tarkoita semmoista yksimielisyyUä, joka
olisi henkisen köyhyyden todistus , ioka osoUaisi luovan
ajatustyön olevan yksipuolisen ja aatteellise n alotekyvyn olevan ehty neen. Semmoinen aatteellinen proletari smi olisi yh tä valitettava kansallisuusaatteen kuin kan sanvaltaisuudenkin kannalta. Tarkoitamme sitä, että

.

.
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ka nsanvallan käsite ja olem us o n meidän maassamme
saatettu niin huo noon huutoon, että nykyisinä aikoina
tuntuu kerrassan nolalta ottaa niitä eritelläkseenkään .
Tietystikään ei vika ole itse aatteessa, vaan siinä tavassa,
jolla sitä Suomessa o n viime aikoina uskoteltu ajetta·
van, ja niissä lunnoUomissa hylkiöissä, jo tka salakava·
laila Iiehakoimisella osasivat kohota Suome n työmiehen
hartioill e ja tältä ansaitsemattomaltaan valtaistui melta
sitten julistau lua kansansa tyranneiksi syöstäkseen turmioon koko valtakunnan ja kansan ja jolta tapauksessa
onnistuenkin kaatam aan Suomen työmiehen maan tamuun ja sortamaan huutamansa rahvaan vallan pitkiksi
ajoiksi varmaankin aivap olematto miin.
Lienee syytä ke rta kaikkiaan hu omauttaa , että tämän
kirjoittajan vakaumuksen mukaan sosialisteista puhuttaessa aina on muistettava tehdä tarkka ero johtajien
ja laumojen välillä. Tosinha n jokainen puol ue on olemukseltaan hierarkine n, s.o. johtajat siinä mää.räävät
ja johdettavicn asiana on Imll<ea perästä ja totella.
Sosialistien keskuudessa tämä harvainvaltaisuus esi intyy kuitenkin nina räikeämpänä siitä syystä, että "sosia-

lismin tapauksien sisttisttt pemsteellisuufta ja oikeatusta ei yksiki1i1n tytJmies osaa arvostella"*). Lau-

mojen suhtautuminen sosialis miin o n sen vuoksi kokonaan uskon asia , joka käy yli heidän ymmärryksensä.
Johtajissa on taas niitä, jotka käsittävät sosialismin ja
uskovat siihen, joilla se on vakaumuk sena, sekä toisekseen niitä, jotka sitä eivät käsitä ja tusldn siihen usko*) R. van der Borght.- •YhlelskunlapoUtikan plUlpilrteet".
Suom. O. HannIkainen. Otava 1911.

•
vatkaan, mutta jotka puhtaasti itsekkäistä syistä, satunnaisten demagogisten, kansan viettelijän, lahjojensa turvin ovat antautuneet nykyaikaisessa yhteiskunnassa.
uudenaikaisina kerjäläismunkkeina elämään sosialististen "usko.vaistensa" kustannuksella. Ainakin meidän
maassamme on ollut sangen vähän semmoisia sosialisteja, joitten järkeen, kunniantuntoon ja henkilöön olisi
voinut vedota silloin, kun olisi tahtonut todella suoraan ja vilpittömästi puhua siitä, mikä meikäläisessä
sosialismissa saatloi olla siedettävää - siedettävää juuri
sosialismina - mikä taas sietämätöntä yhtä hyvin sosialismin kuin minkä tahansa järkiperäisyyttä kieltämättämän ajatussuunnan kan nalta.

Aivan kohta Venäjän suuren vallankumouksen jälkeen tulikin meillä täysin selvästi ilmi, että meika/ainen sosialidemokratia pelti itsensti Internationalen hylkäärnallä kansainvälisen sosialidemokratian eräät tärkeimmät perussäännöt ja tekemällä Suomen kaikki
sosialidelllokratit luopioiksi.
Tätä ei tarvitse todistaa kenellekään, joka tu ntee
•
sosialidemokratiaa. Ulkonaisestiki n ratkaiseva teko oli
se, että Suomen sosialidemokratinen puolue viime
vuonna kevät-kesällä pitämässään puoluekokouksessa
julisti liittyvänsä I1.S. Zimmerwaldin suu ntaan, mikä
merkitsi eroamista lnternationalesta, joka on Zimmerwaldilaisuuden kanssa sovittamattomassa ristiriidassa
sekä periaatteellisesti että käytännöllisesti niinkin tärkeässä asiassa, kuin on kysymys isänmaan puolustamisesta.

\

\
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Lienee kai Suomen sosialidemokratinen puolue ollut

-edustettun a vuonna 1907 pidetyssä Stuttgartin kansainvälisessä kon gressissa. Vaikkapa ei olisikaan ollut edustettuna, niin ln ternationalecn lukeutumalla ja sen hyväksym ällä se kuitenkin oli tunnustanut mainitunk in

kongressin päätökset itseään sitoviksi. Stuttgartin kongressissa taas belgialainen Vallderuelde, asia nomaisen
valiokunn an esittelijä nä, tulkitsi In termltio nalen käsityksen seura avi n sa noin:
"Meidän päätöstemme tulee osottaa, että karzsalli-

suudet voi pittiti. vtiltitimtiUlJmina, silti heikontamatla
kansainvtilisitt tunteita. Tästä periaatteesta seuraa vält-

tämättömänä eräs johtopäätös: nimittäin, että kansoilla
on niinkuin yksiJöilläkin oil~cus puolustautua maah antunkeutumiselta, hyökkäyksellä, loukkauksclta, jolm uhkaisi niitten ri ippumattomuutta. Mutta kan sa kuntien
puolustautumisen oikeuteen s isältyy nykyisissä olosuh·
teissa isänm aan puol ustuksen järjestämin en. Sen vuoksi
valiokunta ehd ottaa seli tettäväksi, että kansojen aseis-

tetun milisin jtlrjesttiminen Oll kansakuntien ja kansojen puolustuskeino, todellinen vakuus hallitusten ta-

holta uhkaavia valloitusvaaroja vastav.n~.
Tätä selitystä ei ko ng ressissa kukaan vastustanut,
ja se tuli kongressin päätökseksi. Stuttgartin kongressin päätökset taas ovat l nternationaleen nähden yhä
e delleen voimassa ja sen jäseniä sitovat. Niitä eI voi
purkaa mikään yksityinen Intern ationalen osasto, vaan
ainoastaan kansainväli nen sosialistikongress i itse, joka
o n Intern ationalen itsensä perustama ja lunnustama
1wr kein sosiali stinen lain säätäjä ja tuomioistuin. Liiltymällä Zimmerwaldin lahkoon Suom en sosialidemokra-
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Unen puolue itse petti Intern ationalen, omavaltaisesti
luopui kansainvälisestä sosial id emokratiasta, rikkoi I>osia-

Iistien vapaaseen, toverilliseen, useissa kongresseissa
toistettulln sopimukseen perustuvan välipuheen.
Tämil oli sitäkin rumempaa, ku n mainitussa Stuttg artin kongressin päätöksessä lnternationale asettui
puolustamaan nimenomaan Suomenki n oikeutta: .. Meidän liittomme ei ole mikään mu od oton lauma erillisiä
yksilöitä; se on eiavien kansallisuuksien vapaa yhtyma,
joihin kansallisuuksiin meidän tulee lukea ei ai noastaa n
n e, jotka elävät omien hallitustensa alaisi na, vaan

mydskin semmoiset kain Suomi ja Puola, joille Internationale tunnustaa eliimisen oikeuden".
Sen turva n, jonka Internalionale täten oli tunnuslanut S uomen itsenäisyydelle, tämän maan sosialidemokratinen puolue ylönantoi jo liittymisellään Zimmerwald in kann attajiin, jotka eivä t tunnusta isänmaan puolustamisen oikeutta kellekii än. Kuitenkin kaikki, jotka
tun tevat Internationalen historiaa, tietävät, että kansain-

vdlinen sosialidemokratia . ei koskaan ole katsonut
isdnmaan puolustamisen olevan ristiriidassa sosialismin kanssa. "Lukekaa läpi Intern ationalen pöytältirjat
ja te ette ole IlJytdvfi ainoatakaan, ette tapaava yhtfitin pddt(}std, joka ei tunnustaisi isdnmaan puolustamisen velvollisuutta-, kirjoittaa saksa luinen sosialisti
S. Grllmbach, joka selittää myösld n, että m. m. S tuttgarth! kongressin päätökset ovat sosia listeja yhä edelleen sitovat.*) Sosialisti. joka ne hylkää, on sen vuoksi
*) S. Grumbaeh: .Zimmerwalds stora mI5stag-. Ruotsiksi:
Sven Backlund. Tukholma. 1917.
Pyn~l .., n hjrmllv.lI~n

jaloi ..... _ 2.
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luopio. kansainvälisen sosial idemokratian pettäjä. Saksan
sosialidemokratien vähemmistön johtajat Kautsky. Bernstein ja Haase olivat kyllä kutsutut Zimmerwaldin kongressiin, muUa he eivät menneet sinne, sillä he eivät
tunnusta Zimmerwaldin houreita. Koko touhu on ollut
ja on vain tilapäinen ilmaus maailmansodan aiheuttamasta ankarasta väsymyksestä.
ZimmerwaJdilaisuuden pimittäminä Suomen sosialidemokratit nimenomaan Suomen itsenäisyyttä ajaessaan kielsivät kaiken sen, jonka perusteella Internationale puolestaan jo Stuttgartin kongressissa tunnusti
Suomen riippumattomuuden. He kielsivät suomalaisen
kansallistunnon ja sen vaatimukset! He kokonaan unohtivat sen perustavan tosiasian, että ovat suomalaisia,
Suomen kansan jäseniä, Suomen lapsia, että tämä maa
on maailmassa ainoa, joka on meidän omamme, niin ·
sosialistien kuin porvarien, ja että meillä itse kullakin
on sekä oikeus että velvollisuus kehittää ja muodostaa
olomme ja elämämme semmoisiksi, että voisimme tässä
maassa el~ä tyytyväisinä j~ onnellisina. Jos Suomen
sosialistijohtajat olisivat tunnustaneet tämän yhteisen
pohjan, niin he eivät koskaan olisi antautuneet siihen,
mitä tekivät ja laumoillaan teettivät.
Siihen sijaan meidän spsialidemokratimme pitkin
matkaa, varsinkin Venäjän suuresta vallankumouksesta
asti, turvautuivat vieraaseen valtaan ja sen vaikutukseen, liehakoiden ja mairitellen sitä tavalla, joka oli
omiaan ylenannattamaan syrjäistäkin.
Tässä suhteessa on muistettava, kuinka n.s. Tokoin
senaatti keväällä 1917 omin lupinsa antoi 50 tniljoonaa
markkaa Venäjän hallitukselle ja lisäksi vielä ilkesi pyy_

,
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tää. eduskuntaa myöntämään 350 miljoonaa markkaa.

Olihan selvää, että Venäjä " tarvitsi mainittuja rahoja
sodan käyntiin Saksaa vastaan. Yhtä selvää oli sekin,
että Venäjä ei voisi maksaa aikaisel~piakaan sitoumuk·
siaan. Oli sen vuoksi enemmän kuin luvatonta se
röyhkeän uhkaava tapa, jolla silloinen sosialistinen senaattori Tanner eduskunnassa hallituksen puolesta vaati
Suomen liikemaailmaa ja rahamiehiä luovuttamaa n varojaan oikeastaan jo silloin kokonaan maksukyvyttömälle Venäjälle, vieläpä tarkoitukseen, jota kellään sosiaIidem okratilla ei ollut lupa hyväksyä, koska Venäjä
hyökkääjänä oli alotlanut sodan, eikä kellään suomalaisella halu auttaa, koska Suomen kansa ei ollut eikä
tahtonut olla sodassa Saksaa vastaan. Saatiinpa hra
Tannerin puheesta tietää lisäksi sekin, että m.m. hän
ja toinen sosialistijohtaja, tohtori Gylli ng, nimenomaan
olivat venäläisille luvanneet mainitut varat. Ja myöhempi aika on osottanut, että ainakin tohtori Gyllingin
maanpetturuudella on varsin syvät juuret.
Myöskin edustaja Huttunen antoi jo viime kevännä
selvän todistuksen siitä, kuinka meikäläiset sosialistit
olivat alistaneet Suomen kohtalon Venäjän anarkististen sotamieslau mojen mielivaltaan. Eduskunnan istunIlossa viime heinäkuun 10 p:l1ä ed. Huttunen. selostaessaan heikäläisten käyntiä Pietarissa yleisvenäläisessä
sotilasn~l.!vostojen kokouksessa, selitti heidän alistuneen
siihen, että kysy mys Suomen riippumatto muudesta jäisi
Venä jän kan salliskokouksen ratkaistavaksi, minkä vuoksi
suomalaisten sosialistien mielestä "oli oikein" jättää
Suomen sotalaitosta ja ulkomaanasioita koskevat seikat
kokonaan venäläisten käsiin. Jo kerran sitä ennen ol i
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Tokoi juhlallisesti eduskunnan puhujalavalta julistanut,
että Suomen valtion muodot "lopullisesti määrätään
Venäiän ka nsalliskokouksessa u •
Jo niihin aikoihin saattoi tarkka~va katsoja todeta,
että herrat sosialistijohtajat edustivat Suomen eduskun·
na5sa Venäjän vallankumouksellista sotaväkeä paljon
enemmän kuin maan omaa työväkeä, Suomen l,ansasta
puhumattakaan. Venäläisen sotaväen mieliksi he olivat
valmiit luopumaan lmnsamme oikeuksista niinkin tärkeissä kysymyksissä, kuin asevelvollisullsasia on.
Mitä meidän sosialistijohtajamme oikeastaan tarkoittivat ed. Huttusen mainitsemassa tilaisuudessa venäläisten kanssa tekemällään sopimuksella, että venäläistä
sotaväkeä ei tarvitseisi siirtää pois Suomesta, se tuli
täydelleen ilmi vasta siinä kirjallisessa sopimuksessa,
jonka Mannerin "kansanvaltuuskunta" kapinan aikana
julkaisi. Siinähän näet sanottiin nimenomaan , että
"Suomen sosialistinen työ vä~ntasavalta" ei esttt venäläisen sotaväen siirtymistä pois Suomesta. Kun muistaa, että 3-dksa oli Venäjän neuvostotasavallan kanssa
tekemässään rauhansopimuksessa esittänyt sen nimenomaisen vaatimuksen, että venäläiset joukot oli vietävä
pois Suomesta, niin käsittää helposti, että Venäjän oli
tavalla tai toisella saatava virallisesti julist!!tuksi, että
sikäli kuin venäläisiä joul,koja täällä vielä on, ovat ne
ainoastaan Suomen kapinallisten vaatimuksesta.
Ja kuitenkin ilkesivät sosialistijohtajat uskotella laumoilleen, että he ajavat muka Suomen itsenäisyyden
asiaa t Kuitenkin oli tässä maassa porvarillisiakin aineksia, jotka ainakin vielä viime vuoden loppupuolelle asti
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uskoivat sosialistien todella p~olustavan Suomen riippumattomuutta!

Tämän kirjoittaja on katsonut tarpeelliseksi täss ä
yhteydessä asottaa, että äsken kukistettu punaisten Impina ei ollut mikää n odottamaton yllätys, että sosialistien johtajat päi nvastoin olivat sii hen valmistautuneet
ainaki n Venäjän suuresta vallankumouksesta lähtien.
Kapinassahan täällä eli koko kansa - hyvin harvoja
yksityisiä poikkeuksia lukuunottamatta - aina siihen
saakka, ku n talonpoikien armeija ryhtyi rakentamaan
isän maahan lain -alaista yhteiskuntajärjestystä. Porvarillisissa piireissä alkoi I{yllä järki vähän kerrassa an
voittaa jalansijaa, varsinkin marraskuun tapausten jälkeen , muUa laajoissa piireissä, niin halJitsevissa kuin
hallittavissa, kyti yhä edelleenkin se turmiollinen käsitys, että korkeimpana määrääjänä o n muka olemassa
jokin muukin "kansan tahto" kuin se, ja:ka ilmenee
valtiosäilnnössä ja ldrjoitetussa laissa kansan oikeuskäsityksen tulkitsijana.
Mitä erityisesti sosialidemokratiseen puolueeseen tulee, niin sehän luisui aivan suorastaan anarkian hclmaan, luisui jo en nen varsinaista kapinaa. Sen menct·
tely oli pitldn viime vuotta aivan yhtä arvotonta kan·
sanvallan kuin kansallisuusaatteenkin kannalta. Se oli
hirmllValtaa, liieläpä oman kansan kan nattamaa hirmuvaltaa. Se oli yhä edelleen vcnäläistä sortovaltaa.
huolimatta siitä, että tsaarin sijallc oli astunut kuntlomien venä.läisten sotamieslau mojcn mielivalta. Eikä se
o liut sen vähemmän venäläistä sortovaltaa sen kautta,
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että sitä harjoitettiin vastoin hallituksen tahtoa, mutta
Suomen sosialistien milloin enemmän ,' milloin vl1hemmän suoranaisella suostumuksell a.

"Puolue. joka taistelee kansansa sielusta, ei voi repiä itsestään kansallistuntonsa juuria ". kirjoittaa saksalainen sosialisti ja valtiopäivämies tohtori Eduard David

alkulauseessa teokseensa "Sosialidemokratia maailmansodassa", - "Kohtalokkai na hetkinä, jolloin kansakunta
taistelee olemassaolostaan - hän jatkaa - ei ole mahA

dollista jäädä toimettomana seisomaan syrjässä.

Joka

ei ole minun kanssani, hän on minua vastaan - o n
sään tönä kansakunnan jokaiselle jäsenelle. Jokainen

kansallisesti kuivunut oksa hakataan silloin pois ja
heitetaan yleisella halveksumisel/a roviolla poltettavaksi~. Huomattakoon, että kirjoittaja on sosiali-

demokrati eikä suinkaan mikää n natsionalisti!
Meidän kansamme on ilmeisesti elämänsä historiallisessa käännekohdassa. Se.!1 edessä on uusien.
vielä viime vuoden maaliskuuhun saakka rohkeimpienkin haaveiden yli kohoutuva mitä mo nipuolisinten
mahdollisuuksien paljous. Tällä kansalla on takanaa n
menneisyys, joka oikeuttaa uskomaan, että kansamme
voi ihmiskunnan yhteisessä suuressa sivistysperh eessä
kunnialla täyttää tehtävänsä ja menestyksellä kilpailla
ulkonaisilla voimiltaan ja edellytyksiItään paljon mahtavampien kansojen kanssa. Multa tämän tehtävänsä,
velvollisuuten sa sivistyskansana, se voi toteuttaa ainoastaan yhtenäisenä sopusointui sena kansana. Mikään
kansan ryhmä tai luokka sitä ei voi suorittaa yksinään ,
vaan ainoastaan kiinteässä sopusoinnussa, ymmärrykseIlisessä keskinäisessä yhteistoiminnassa. Niin paljon
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mahdollisuuksia kuin tulevaisuus näyttää tarjoavankin,
ei kuitenkaan pidä unohtaa, että siinä piilee arvaamat·
tornia vaaroja ja vaikeuksia. Ne voidaan torjua ja
kestää ainoastaan yhdesstJ.. Yksi vaara uhkaa yhtä
kansanryhmää, toinen toista. Vain toisiaan tukemalla
kaikki ryhmät yhdessä voivat toivoa pääsevänsä yktei·
seen, kaikille suotuisaan päämäärään.

II LUKU

Ka pi nan keskellä.
Lähtiessäni su nnun tai na tam mikuun 27 päivänä
aamukävelylle, en tiennyt maailmasta mitään sen mer·
killisempää, kuin mitä lehdistä olin lukenut. Olihan
niistä jo muutamia päiviä ennen näkynyt, että punakaartilaiset olivat olleet entis tä "vilkkaam massa" toiminnassa ; olipa Viipurin puolessa jo taisteltukin. Sitä·
paitsi oli ilmoitettu punakaartilaisten "keskittävän voimiaan" Helsingin ympäristölle.
Oli sen vuoksi hauskaa tavata kadulla eräs asioita
tunteva virkamies, joka kaikessa juroudessaan sen vertan kohotti virkasalaisuuksien väliverhoa, että käsitin
hallituksen vihdoinkin päättäneen panna kovaa kovaa
vastaan.
- Mutta minä tapasi n vasta perjantai-ilta na erään
suojeluskuntalaisten ryhmäpäällikön, joka ei vielä silloin
tiennyt mitää n alkavista taisteluista. Kertoipahan päi nvastoin odottavansa maaherran määräystä lähteä nimismieheksi Helsingi n lähelle erääseen piiriin, jossa järjestyslautakunta o li "hyväk sy nyt~ hänet ehdokkaitten
joukkoon.
- Niin . ei suinkaan hän vielä perjantaina mitään
tiennytkään, sillä päätös tehtiin vasta eilen.
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- Hallitus ei siis jätä yhteiskuntaa tuhottavaksi ?
- Se on päättänyt ainakin tehdä kaikki voitavansa
yhteiskunnan säilyttämiseksi, selitti virkamies. Minä
cn voi sanoa enempää, kuin että tämä päivä varmaan
tulee mainluavaksi Suomen historiassa. Meille voi alkaa
ankara aika, mutta se täytyy kestää, jo~ mieli päästä
selville vesille. Eikä ratkaisu viivy kauan.
- Se täytyy kestää, siinä olet oikeassa, ja se kes tetään, vakuutin puolestani. Sosialistit voivat tietysti
paljon vahingoittaa yhteiskuntaa, mutta tuhota sitä he
eivät voi. Suomen kansassa on toki niin paljon miehuutta, että se ei voi päästää satojen miespolvien henldslä ja aineellista työtä joulumaan hunningolle.
Il meisesti se oli kaikkien valkoisten usko alusta
pitäen. Parhaana todistuksena siitä on, että - kuten
kerran kuulin kadulla parin ruotsinkielisen herrasmiehen
keskenään ihmettelevän - tuskin yhtään porvarilliseksi
tun nettua miestä lienee antautunut maankavaltajain
palvelukseen. Sangen harvat lienevät kiristämälläkään
taipuneet edes näennä iseenkään "kallsankavalluskunnan" tunnustamiseen.
Joka uslwo kohtaloon. saattoi kohta all:lssa saada
ulkonaisen todistuksenkin siitä, eUä kapinoitsijain aika
olisi oleva lyhyt. Ensimäinen punainen lippu, joka
nostettiin senaatin talon katolle, meni riekaleiksi muistaakseni vajaassa viikossa. Sitten tehtiin toinen. mutta
sen pää alkoi jo muutaman päivän perästä repeytyä.
Ensin 'sitä paikattiin, mutta sitten oli ainakin viimeisin
kaistale kokonaan eroiteHava. Se ei siis ottanut me·
nestyäksee.n Suomen hallituspalatsin katolla.
Toinen merkille pantava seikka oli se omituinen

,
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nimien yhtäläisyys, joka tietenkin aivan puhtaasta kohtalon oikusta sattui olemaan punaisen ja valkoisen
Suomen korkeimmilla päälliköillä.
Manner Mannerheim!
Kun ajatteli, mitä valkoisen armeijan ylipäällikön
nimen lapuosa suomeksi merkitsee, niin fatalisti voi
heti olla .varma, että pelkkä "Manner~ ei ole senaatintalossa muuta kuin käenmuna, ja että vasta "Mannerheim" sen ratkaisee, ken enkä kolina se linna on oleva.

Ensimäinen surkeus kapinan aikana olikin punaisessa Suomessa juuri siinä, että ei kukoan tuntenut
olevansa missään kotonaan. Turvaa ja ra.uhaa ei ollut
missään minkäänlaista. Viattomia ihmisiä vangittiin
kaduilla, kod~issaan. lääkärin vastaanottohuoneissa ;
vietiinpä ainakin yksi lääkäri työstään sairaalasta teurastettavaksi. Mitkä vietiin murhattaviksi, mitkä teljettHn vankiloihin, miltä tyydyttiin vain kiristämään rahaa
milloin milläkin tekosyyJlä.
Parina ensimäisellä kapinapäivänä herätettiin ensin
pääkaupungin asukkaissa asianomaista kauhua, jolla
kai tahdottiin saada syntymään jonkinlainen pelonsekainen .. kunnioitus~ uusia vallanpitäjiä kohtaan.
Kämpin hotellin yläkerrasta ammuttiin ja punakaartilaiset vastasivat kaduilta. Sanottiin suojeluskuntalaisten kätkeytyneen hotelliin ja ampuneen. Toiset väitti·
vät, että sieltä ei ammuttu lainkaan. Seisoessani toi·

sena päivänä Eduskuntatalon edessä Klullvikad un päässä,
näin kuitenkin omin silmin, että Kämpin yläkerrasta
ammuttiin monta kertaa, ja että punakaartilaiset vastasivat alhaalta.
Seisoin aivan levollisena, päättäen kerrankin omin
silmin katsoa, kuinka mies kaatuu kuulan lävistämänä.
Olinhan suomentamissani sotakertomuksissa niin monasti lukenut semmoisista tapauksista, että nyt halusin
itsekin nähdä, kuinka "sotilas " oikein toden teolla
kaatuu,
Mutta, merkillistä kyllä, kukaan ei edes haavoittunut! Ei sunnuntaina eikä maanantaina enemmän kuin
tiistainakaan. Nimittäin ei kukaan niistä, jotka itse
ammuskelivat.
Maauantai-iltana kahdeksatta käydessä sitten jouduin
aivan kivääritulen keskelle. Tullessani Espikseltä Unioninkatua Senaatintorille, olin vähällä törmätä pistimiin,
jotka työnnettiin jostakin Vuorion talon käytävästä tai
porltiholvista. Samalla ammuttiin jo Stockmannin puolelta katua, samoin Yliopiston nurkalta ja myöskin takaani niistä kivääreistä, joitten pistimet juuri olin sivuuttanut.
- Ampuvatkohan ne minua?
Mahdoton oli tietää, mikä oli tarkoitus. Päätin joka
tapauksessa pyrkiä Senaatintorin poikki asunnolleni päin
Kruununhakaan.
Lähdin juoksemaan, muUa samassa huomasin, että
se taisi olla tyhmästi: luulevat minua ehkä joksikin,
jonka on syytä kiiruhtaa karkuun, ja tähtäävät kaikki
minuun, Tottahan sitten joku luoti sathlu, kun lkivää_
rit paukkuvat, aivankuin kaikki Helsingi n sunnuntai-
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metsästäjät olisivat yhtä ainoata jänö-parkaa pommitta~
massa. Mutta ei auttanut enää hiljentääkään. Saavuin
vihdoin läähättäen Nikolainkadun nurkkaan, jossa punakaartilainen seisoi kivääreincen parin näköjään aseettoman "Iavarishtsin" kanssa.
Mitä pirua täm1i ampuminen oikein tarkoittaa?
tiuskasin punapäälle.
Ei se mitään meinaa. vastasi hän. ~Lahta rit "
kai jossakin ammuskelevat ja meih:äläiset vastaavat.
Menkää vain kotiin ne, ei hätää mitään.
Astuttuani pari askelta eteenpäin, kuulen saman
miehen jo ampuvan takanani. Samassa pamahtaa ki·
vääri Postikonttorin edestä, heti sen jälkeen Kirkkokadun nurkalta, Suomen Pauliin edestä, Säätytalon kohdalta ja luultavasti yleensä joka kadulta ja joka nurkasta.
- Tämähän nyt vallan riivatullista sotaa on, kun
toista riita puolta ei näy ollenkaan!
Pysähdyin h etkeksi katselemaan ympärilleni ja näin,
kuinka miehet ampuivat ilmaan, kiväärit kohotettuina
laivasta kohti!
Ahaa, mietin mielessäni, nehän pelottelevatkin
yläkerra n ukkoa! Tahtovat kai säikyltelemällä saada
hänet puolelleen.
Viikkoa myöhemmin tapasin erään vanhan rautatieläisen, joka oli tullut Viipurista veturimiesten kokoukseen, kuten sanoi, kuulostamaan, mille kannalle heikäläisten olisi asetuttava. Hän kertoi Viipurissa olleen
aivan samanlaista pauketla.
Eilen ennen lähtöäni oli viimeksi semmoinen
pauke, että korvia vihloi. Mulla vastapuolta ei näky-

29

nyt missään, eikä punakaartilaisten ammuntaan kuultu
lainkaan vastattava n.
Niinpä niin ! Myöhemmin tuli kyllä Hospitsin ja
Fennian "valtauksissa" selvästi ilmi , että taloista olivat
ampuneet ~punakaartilaiset itse. Hospitsissa oli ryöväämään tulleille punakaartilaisille nim enomaan näytetty
tie, mistä heikäläiset ampujat olivat kattoja myöten
poistuneet, ennenkuin toiset hyökkäsivät taloon. Kerrottiin kuitenkin, että juuri Hospitsista ampuminen oli
syynä siihen, että arkkitehti 'Penttilä, talon isännöitsijä,
kohta sen jälkeen murhattiin.
Mitä taas Kämpistä ampumiseen tulee, niin miliisin
asia olisi tietysti ollut ottaa selko, kuka sieltä ampui.
Olivatko ampujat venäläisiä upseereja, kuten väitettiin,
vaiko suorastaan punakaartilaisia provokaattoreja? Jos
olisi ollut poliisi, niin se tietysti olisi ottanutkin selvän,
muUa miliisi -! Eihän koira koiran hännälIe astu!

Tällä tavalla herätetty pclonsekainen kauhu ja alituinen turvattomuus sekä henkeen että vapauteen ja
omaisuutee n nähden menestyivät mainiosti siinä täydellisessä tietämättömyydessä, jossa me onnettomat
saim me elää täällä punaisen hirmuvallan jaloissa.
Kyllähän niitä salaisia lentolehtisiä oli olemassa ja
koetettiinhan niitä levittää vaaran uhallakill, mutta eiväthän ne missään tapauksessa voineet korvata vapaata
julkista sanaa! Mahdotontahan niitten oli tarjota uuti·
sia kaikesta, mitä tapahtui, vielä vähemmin osottaa,
mitä ei tapahtunut - mikä viimemainittu olisi monasti
ollut palj on tärkeämpää kuin edellinen .
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Ja toisella puolen " Työ mies~, "TiedonantolehU".
"Notisbladet" ja .. Arbetaren" levittivät mitä hurjimpia
valh eita, niin päätäpyörryttäviä juttuja, että sääliksi
kävi niitä ihmisiä , jotka ovat tottun eet pitämään painettua sanaa yhteellisen ä julkisen totuuden kanssa, ja
joita on - Herra paratkoon! - sanomalehtien luki·
joissa, niin leirissä kuin toisessakin, xaltavan suuri enemmistö.
Painoin mieleeni erityisesti, kuinka nuo painojulkaisut esittivät muka jollakin tavoin vi rallisen sanamUQdon siitä sopimuksesta, jonka "Heikin senaatti M(5. o.
Vaasassa ollut senaatti) oli tehnyt Saksan hallituksen
kanssa.
Niinpä "Työmies" maaliskuun 10 päivän (sunnuntain) numerossaan julkaisi otsi kolla "Herrat myym(Jsstt
Suomen oikeuksia. - Yritt(i.vät saattaa Suomen Saksan 'haLLituksen alaisek si" muka Wolffill toimiston levittämän sähkösan oman, iossa lihavilla kirjaimilla sanottiin Suomen ja Saksan hallitusten välisessä sopimuksessa määrättävän m,m.: ,.Molempien sopijapuolten
alamaiset saavat nauttia samoja oikeuksia kuin oman
maan kansalaiset. - Kumpiki n puoli sallii alamaistensa
maasta siirtymistti maanviljelysUJihin".
Sähkösanoman sanamuodosta tosin ei käynyt selville edes, missti asioissa kummankin sopijapuolen alamaiset saisivat nauttia samoja oikeuksia kuin oman
maan kan salaiset. Mutta .. Työmies" selitti asian niin,
että Saksa olisi myöntänyt suomalaisille ja Suo mi saks~Iai s ille ttiydet valtiolliset kansalaisoikeudet, kumpikin omassa maassaan! Jälkimäinen lause selitettiin
niin, että Saksalle luovutetaan suomalaista työvoimaa

31

"orjiksi Preussin suurtilallisill e". Ja näitä selityksiä vat·
kutettiin moneen kertAan eri äänilajeissa. Irmari Rantamala pani "harhamansa" jauhamaan samaa märepalaa "Työmiehen" alakerrassa maaliskuun 13 päivänä
julkaisemassaan sepustuksessa "Nyt on maa myöty".
Tämä on mielestäni kaikkein kuvaavimpia esimerkkejä siitä, kuinka sosialistien kynäilijät todellakin tietoisesti pettivät laumajaan, sekä samalla siitä, kuinka
UJrketiSfi he hennoivat pimittää ymm ärtämättömiä lukijoitaan.
Hei stä aivan varmaan jokainen - puhumattakaan
semmoisista miehistä, kuin asiana jaja John Svanlj ung.
jonka mainitaan olleen II Tiedonantolehden" päätoimittajana - kyll in hyvin tiesi, että ei yksilUJän Suo m~n
porvari suurim massa hädässäkään vastoi n valtiosääntöä myö ntäisi valtiolli sta kansalaisoikeutta minkään vieraan maan alamaisille yleensä ! Vain sosialistit itse
meillä ovat eduskunnassa myöntäneet Suomen kansalaisoikeudet kaiken maailman juutalaisille.
Mutta vaikka vielä olisivat valehdelleetkin oman
kansansa porvareista mitä tahansa, niin olisi toki luullut heidän kavahtavan valehdella mahtavan Saksan hallituksesta niin törkeästi, että tämä hallitus olisi tehnyt
semmoisell sopi muksen, johon se tiesi toiselta asiapuolelta puuttuvan riittävää oikeudellista valtuutta.
Taikka että Saksan hallitus itse ilman muuta olisi myöntänyt meille suomalaisille täydet kansalaisoikeudet Saksan keisarikunnassa !
Kuitenkin kuuli monen "valkoisenkin" ihmettelevän, että: nonkohan tuo Heikki tosiaan semmoista
luvann ut?" Ja vasta kun oli saanut asiaa selite-
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tyksi, epäilijä huomasi oman ajatuksensa mahdottomuuden.
Mutta kuinka oli "punaisten" keskuudessa? Ei siellä
ollut ketään, joka olisi selittänyt asian todellista laitaa,
joka olisi .eliminoinut pois sen, mikä on mahdotonta,
niin että jäleJle olisi jäänyt vain mahdollinen. Eikä
siellä luotettu ~ Vaasan hallituks e n'~ toimiin, niinkuin
me "valkoiset" luotimme melkein aivan sokeasti. "Punaiset" luottivat omiin johtajiinsa, ja luotti vat aivan
sokeasti.

Tämän kirjoittaja seisoi Senaatintorilla helmikuun
2-;1- päivänä punakaartilaisten kivääri miesten "suojele-

massa" muka "kansalaiskokouksessa" kuuntelemassa
Takoin mahtipontista selostusta siitä surullisen kuuluisasta sopimuksesta, jonka "Suomen Sosialistisen Työväentasavallan" valtuuskunta oli tehnyt "Venäjän Fe·
derativisen Neuvostotasavallan" kanssa. Puhe oli oiva
näyte siitä, kuinka demagogi oikein villitsee laumojaan.
Ei se herra liene koskaan kuullutkaan sitä suomalaista
kansan viisautta, joka sanoo, että "oma kehu haisee".
Mutta tarkoituksensa hän nähtävästi saavutti täydellisesti. Ainakin hoki eräs vieressäni seisova siististi
puettu vanhanpuoleinen työmies, jolla ei ainakaan silloin vielä ollut punakB:artilaisen merkkiä, alituiseen, aio
van ääneensä:
- Siinä se vasta mies on! No, kaikkea se on
osannut ajatellakin ja kaikkea kerinnyt hommatal Sillä
tavalla mies puhuu! Olisipa meillä vain enemmän
Takoin kaltaisia miehiäl

33

Ja minä vaivainen syntinen kun en käsittänyt koko
mahtavasta puheesta todeksi muuta kuin yhden - sa o
noo yhden ai noan - kohdan! Kuvatessaan saksalaisten uudestaan aloittamaa rynnistystä Venäjälle, Takoi
sanoi näet tämän ajatuksen :
- Jos saksalaiset tu levat Pietariin, niin silloi n -

silloin on meidftn asiamme hukassa!

Sitä se Takoi ei kuitenkaan sanon ut, että heidän
asiansa voisi joutua hieman kireälle jo siitäkin, jos saksalaiset tu lisivat Helsinkiin. Kun tämä tosiasia alkoi
lähestyä, niin käpälämäkeenpähän "toveri Tokoikin
sentään lähti!
U

Toiselta puolen luotettavan painetun sa nan puute,
toiselta taas ilmestyvien julkaisujen suu nn attomat vaIheet saivat aikaan sen, että pääkaupunki o li aivan saastuleUu mitä hurjimmilla huhuilla.
Niitä oli kaduilla ja toreilla, ruokapaikoissa, kahviloissa, ja niitä tunkeutui jokaiseen kotiinkin milloin mitäkin tietä.
Kuvaavinta oli heti ensimäisellä kapinaviikolla kuulla
puhuttavan Tampereen valloituksesta. Vähintäin kymmenen eri kertaa tuli Tampere mainitulla viikolla valloitetuksi niittenkin "tietojen~ mukaan, jotka allekirjoittaneelle annettiin. Ja ne olivat kaikki aivan "ehdottomasti luotettavia".
Sitten ei koko kaupungista ole jälellä kiveä
kiven pä ällä!
Ja nyt kun on kuullut kerrottavan, kuinka Tampere
o n tuhoutunut vain yhdesta valloituksesta, niin liikaa
Punaisen hirmuvIllan jalolr.u - 3.
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ei ollut otaksuminen, että se kymmenestä valloituksesta
tosiaan olisi mennyt kokonaan tuhkaläjäksi.
Vähitellen ruvettiin sentään siirtymään Tampereesta
pohjoiseen ja pysyteltiin sitten enimmäkseen Vilppulan
ja Mäntyharjun seuduilla, paitsi että Pori ja Turku joutuivat huhun mukana va lkoisille vuoro!ellen jokseenkin
yhtä monta kertaa kuin Tampere alussa.
Lähinnä sotatoimia asl,arteli huhu eniten tietysti
niissä, jotka sotaa kävivät valkoisten puolella. Omituista kyllä, punaisten sotatoimista ei pidetty ollenkaan
lukua. Se tiedettiin jotakuinki n varmasti, että mikäli
ryssä! eivät lähteneet kotimaaha nsa, sikäli he menivät
punaisten rintamalle. Mutta tiedettiin myöskin, että
venäläisiä meni kotimaahansa todella laumoittain.
Helmikuun puoliväli!~sil tapasin kahvilassa erään,
tuttavan, venäläisen vänrikin, joka rauhan aikana oli
ollut suu ren hovin hoitajana kotipuolessa ja nyt viime
ajat päällikkönä eräällä pienellä Viaporin saarella. Pyysin tietysti saada ostaa sokeria ja jauhoja taikka leipää.
Ei, hyvä ystävä, sotamiehet varastavl:lt kaikki,
mitä irti saavat. Meikäläisille, upseereille, ei jää yhtään mitään. Kävin juuri äsken Pietarissa, minne saatoin "kolme valkokaartilaista venäläisen sotamiehen puvussa. Morsiamcni pyysi minun tuomaan leipää tai
jauhoja ja sokeria. Menin tänään yrittämään, muUa
en saanut: miehet olivat poissaollessani myyneet kaikki
niin tarkoin, että tuskin oli omiksi tarpeiksi.
I
- No, milloinka lähdette pois, vai lähtcvätkö miehet yleensä ollenkaan?
- Lähtevät, kaikki hyvtit miehet varmasti lähtevät.
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Millulla oli vielä venäläisten uudenvuodcnpäivänli 360
miestä, nyt on 16 ja ensi viikoJJa lähdemme kaikki.
Kun helmikuu on päästy päähän, niin ette löydä Hel-

singistä yh!ään

venäläistä sotiIasia suuren nuslasilla-

kuan!
Hyvä olisi, jos niin kävisi. Mutta entä teidä n
tykkinne, jäävätkö ne punaisille?
Miehet lienevät myyneet niitä niinkuin kaikkea
muutakin, mitä vain ovat saaneet irti. Ainakin irroitel tavia osia tykcistä on paljon myyty tietysti romu-

kauppoihin. Mutta ei tykcistä mitään pelkoa ! Eihän
sotamies osaa tähdätä tykillä, ampuu pian kieleensä.
Siihen tarvitaan upseeri. Sitä paitsi lienevät tykit kokonaan pilalla, kun niitä ei ole kukaan viitsinyt hoitaa enää viime kesästä lähtien.
Hel singin kaduilla taas saattoi kyllä matkatami neista
päätellä, mitkä venäläiset lähtivät kotiinsa, mitkä rintamalle. Ja yleensä uskottiin punaisten saavan ryssiä
avukseen ni in paljon, kllin vain tahtoivat.
"Kyllä meillä livanoita riittää !" Sehän se on ollut
venäläisten tunnussanana sodassa ennenkin.
Sen vuoksi kohdistui koko harrastus siihen, kuinka
paljon väkeä on valkoisessa armeijassa.
- Ruotsin armeijan upseereista on 80 % pyytänyt
lomaa lähleäkseen Suomeen hallituksen joukkoihin.
Kuningas on päästänyt niistä puolet!
- No, hyvä niinkin ! Upseereista kai juuri o n puute.
Onhan koko miehistö opetettava aivan sodan aakkosista lähtien.
- Saksa on velvoittan ut Ruotsin lähettämään puolet armeijastaan Suomeen!
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-- 80,000 ruotsalaista on noussut maihin Vaasassa!
Ja jokaista huhua uskottiin. Aivan niin kuin Raa·
malussa sanotaankin, että "usko on vahva luottamus
niihin, joita toivotaan, eikä näkymättömistä mitään
epäillä". Tämä uskon määritelmä on näet yleispätevä
ja sopii yhtä hyvin maallisiin kin asioihin.
- Älkää lörpötelkö tyhjiä, tokaisi e'räs epäuskoinen
toveri kahvipöydässä. Ruotsi ei uhraa yhtään ainoata
miestä meidän hyväksemme.
- Mutta jos saavat Ahvenanmaan?
- Sen Ruotsi tietysti kyllä mielellään oUaa, jos saa.
Ja minun puolestani saakoon vain, että pääsee tästä
joskus ottamaan läheltä hyvän .. hönön", jota Suomessa
ei kai enää saa milloinkaan.
Bodega-flikkoja ja viinureita, niitä me olemme
saaneet Ruotsista tähän asti, ja ne ovat yhä vastakin
Ruotsin tärkein vientitavara!
Ja kuta pitemmälle aika kului, sitä selvemmäksi
kävi, että Ruotsista ei tullut apua. Aseitten kuljetuskielto oli suora nainen hävyttömyys, joka merkitsi Ruotsin puolelta kokonaisen maailmankatsomuksen kavaltamista. Kieltäytyminen hankkimasta vaatteita Suomen
armeijalle oli, jos punaisten lehtien kertomus on totta,
hävytöntä kiusantekoa.
Ne muutamat sata miestä, jotka ruotsalaisia sitten
perältäkin hallituksen i.oukoissa on taistellut, ansaitsevat tulla mainituiksi yksityisinä miehinti, erillään kan sastaan. Mutta Ruotsi n kansan ja hallituksen. kunniaa
he eivät voi pelastaa.
Ja siitä oltiinkin täällä jo kapinan aikana selvillä,
että Svea·muorin menettely on Suomelle erinomaiseksi
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onneksi.

Huutakoot nyt vielä "aasain jälkeläiset" sitä

"rakasta" Sveaansa!
Nyt se nähtiin, kun kova paikka tuli, kuinka "lujilla siteillä!! Suomi tosiaan on Ruotsiin yhdistetty.
Henkisesti totisesti ihan yhtä lujilla, kuin Torniosta
Haaparantaan vievä kurja lautasilta, jossa kaksi ihmistä tuskin sopii sivuuttamaan toisensa ja josta on
syytä pelätä millä hetkellä tahansa putoavansa liejui-

seen suistomaahan.
Kun kerran hallituksen oli pakko venäläisen sotaväen vastapainoksi pyytää sotilaallista apua vieraalta
vallaUa, niin Saksa oli sekä luonnolIisin että edullisin.
Sehän on valta, jonka apu ja suojelus iotakin merkitsevät, kun niiksi tulee. Ja sehän on nimenomaan
jlirjestyksen ja kurin kotimaa, joita molempia tässä
meidän maassamme on jo kauan niin kipeästi kaivattu
sekä ylhäällä että alhaalla, sekä valkoisten että punais~
len keskuudessa.
- Mutta jos kerran venäläisten ottaminen taistele~
maan suomalaisia vastaan on rikos, niin eivätkö punaiset ole oikeassa syyttäessään maan petoksesta senaattia,
joka on kutsunut tänne saksalaisia?
Tämmöinen vilpittömässä yksinkertaisuudessa tehty
kysymys osotti taaskin, kuinka sanomalehdet ovat nykyajan yhteiskullnalle välttämättömät. Ihmiset joko eivät
viitsi tai eivät osaa ajatella yksinkertaisimpia asioita.
Sanomalehtien täytyy ne ensin pureksia valmiiksi ja
tarjota lukijoilleen sitten tämmöistä vaivatta nieltävää
"puputusta" !
Semmoisen kysymyksen tekijä käsitti asian heti, kun
huomasi, kuinka toisessa tapauksessa vierasta väkeä
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olivat pyytäneet kapinoilsijat, toisessa taas maan laillinen' hallitus. Ja vielä selvemmin hän tajusi asian, kun
asetti hänen vastatlavakseen kysymyksen: kummanko
men ettely n uskoi saavan eduskunnan hyväksymisen?
Vaasan hallitushan osotti päinvastoin juuri sitä viisautta ja uskallusta, joka on oikean valtiomiehen tunnusm erkki: osata kirjoitclun ohjeen p'uuttuessakin tehdä
juuri se, minkä maan etu kulloinkin vaalii ja minkä
kansa varmasti hyväksyy.
Sen vuoksi Saksan kanssa tehty sopimus onkin itsenäisen Suomen historiassa eflsim/iinen valtioteko, joka
Qsottaa meillä olevan edes joitakuita valtiomiehiäkin!

Puhuessaan saksalaisen retkikun nan tulosta Suomeen, punaiset samalla selittivät sen rrierkitsevän monarkisen hallitusmuodon saattamista jälleen voimaansa
Suomessa, vaikka heikäläiset tosin puhuivatkin sen "palauttamisesta", aivankuin Suomen valtiosääntö joskus
olis i lakannut olemasta monarkinen. Kapinalliset unoh·
tivat kokona·an, kuinka etupäässä juuri heikäläiset eduskunnassa viime marraskuun 15 päivänä hyväksymällään n.s. valtalailla olivat toistaiseksi eduskunnan haltuun
korjanneet "korkeimman vallan~ eli ju uri Suomen suuriruhtinaalle valtiosäännön mukaan kuuluneen vallan, joka
Venäjän vallankumouksesta lähtien oli ollut niin monien
kinastelujen esineenä. Juuri punaisethan vastustivat
korkeimman vallan luovuttamista esim. valtionhoitaja·
ku nnan käytettäväksi. Kun ei mitää n presidenttiäkään
ollut valittu eikä valtiosääntöäkään oltu muutettu, yhdisti
eduskunta itseensä molemmat valtiomahdit, sekä kan-
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saneduskunnan että hallitsijan. Ja koska tähänastista
valtiosääntöä ei ole muutettu, on eduskunnan siis koska Romanoweilla ei, Suomen erottua Venäjästä, enää
ole miiäjin oikeutta Suomen valtaistuimeen ja tilanne
on siis sama, kuin jos kuningassuku olisi kuollut suku"
puuHoan Hallitusmuodon 38 pykälän mukaisesti
ryhdyttävä valitsemaan valtakunnalle uutta hallitsijaa,
mikäli ei tahdottaisi, säädetyssä järjestyksessä, ryhtyä
toimenpiteisiin valtiomuodon muuttamiseksi.
Joka tapauksessa teki puhe kuninkuuden voimaan·
saattamisesta, vaikkakin punaisten lehdistä luettuna,
keskellä kapinan sekasortoa virkistävän vaikutuksen.
"Niinkuin ylimysvallan ja kansanvallan voimassa ollessa
hallitsijat ovat samalla hallittuja, niin on hallitsija sem·
moisen aan ainoastaan käskijä. Tämä harrastuksen yhteys
(Ungeteiltheit) on yksi monarkian päävoimia" .*) Ja
lisäksi: "Monarkian etu on siinä, että yksityisen itsekkyyden voi pikemmin sovittaa yhteishyvän kanssa, kuin
useitten keskenään kilvoittelevien ja helposti anarkiaan
johtavien itsekl<yyden". Ja vielä huomauttaa sama tiedemies: "Mutta aivan erikoisesti yhteiskunnallisten luok·
kataistelujen l'likana voi yksinvalta helpommin olla puolueeton ja myöskin käydä puolueettomasta (fiir unpar·
teilich geltell)".

Kuinka usein olivatkaan meikäläiset punaisen kan·
sanvallan ammattijohtajat vakuuttaneet olevansa voimat·
*) Wilhelm Roscher: . Politik". 1. G. Cotta'sche Buchhandlung, Nachfolger. Stuttgart u. Berlin 1908.
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tornia laumojensa painostusta vastaan ! Vakuu tettiinpa
kapinan aikanakin , että eräät kaikkein korkeimmalle
huipulle kohon neet ~ valtuutetut" eivät olleet mieskohtaisesti tahto neet joh taa asioita siihen til aan, johon ne
tammikuun 27 päivänä suistu ivat. Valpas-Hänninen
näytti nimenomaan oleva n kapinasta syrjässä siihen asti,
kunnes hänen nimensä mainittiin Suoruen ja Venäjän
välejä selvittelevän k~pina\listen ko mitea n yhteydessä .
Eräs mieto sosialisti huomautti tämän johdosta erittäin
sattuvasti :
- Valpas luonn ollisesti ei voi olla kan nattamassa
mitään sem moisia yrityksiä, joitten kautta työväki luulee saavansa ratkaisevan sananvallan ja tämän kera
pääsevänsä loikomaan päivänpais teessa kädet ristissä
mahan päällä. Hän ei voi sii tä yksinkertaisesta syystä,
että koko hänen olemuksensa ja menestyksensä perustuu siihen . että työväki on tyytymätön ja että sillä on
syytä nurinaan.
Tämä henkilökohtainen arvostelu sisältää katkeran
totuuden ei yksi n Suomen, vaan koko historian kansanvillitsijöistä. Ei hän kukaan puolueeton arvostelija voi
olla myöntämättä, että juuri Valpas oli pääpukarina
lel;ldcssään parin vu osikymmenen ajan kiivaimmin lietsonut niitä intohimoja, jotka nyt ovat syösseet Suome n
työväestön kurjempaan asemaan, kuin missä se vielä
koskaan oli ollut en nen mainitun "paavinsa" hallituskautta. Hän oli lietsonul luokkavi haa ammattinaan kaikesta päättäen ei lainkaan sillä uskonkiihkoIla, joka
asettaa Leninin ja Trotskin joka tapauksessa siveellisesti
paljon ylemmäksi Valpasta ja tämän kardinaaleja, näiden
venäläiset "tavarishtsU" kun joka tapauksessa itse ovat
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olleet valmiit vaadittacssa myöskin .. astumaan remmiin".
Valppaalle Suomen työväen "palveleminen" oli mer·
kinnyt sitä, että - kuten kapinan aikana kerrottiin hän oli kohonnut kolmen talon omistajaksi Helsingissä

ja että hä-nen vuosilulonsa kuuluu arvioidun 80,000
markaksi. Juuri samaan summaan siis, joka oli Suomen ken raalikuvernöörin palkka!
Kirjoittaja näkee tässäkin taas yhden suu renmoisen
kohtalon oikun: muotokuntaisimmalla Suomen kansanvallan ylipaimenella on samat vuositulot kuin muotokuntaisimmalla venäläisen sorron edustajalla Suomessa!
Ja kuka tietää, eikö Suomen työmiehen kamarin
seinälle vielä joskus ilmesty Valppaan, Takoin, Mannerin y.rn. "marttyyrien" muotokuvat, niinkuin Saksassa
Bebelin kuva on monen työmiehen seinältä syrjäyttä·
nyt Martti Lutherin kuvan ja Italiassa Enrico Ferri
Neitsyt Marian kuvan?
Se ei olisi muuta kuin aivan luon nolline n todistus
siitä, kuinka laumaksi kiteytyneiden, yksilöllisyytensä
menettäneiden ihmisten sielu aina ihannoi voimaa enemmän kuin hyvyyttä . " Laumat kunnioittavat VOimaa, ja
hyvyydelle, jota helposti pidetään jonkinlaisena heikkoutena, ne antavat varsin vähän arvoa. Niiden myötätuntoisu uUa eivät koskaan ole saavuttaneet hyvänsävyiset hallitsijat, vaan kyllä hirmuvaltiaat, jotka ovat
voimakkaasti pitäneet niitä kurissa; näille ne aina ovat
pystyttäneet korkeimmat muistopatsaat. Sortunutta hirmuvaltiasta ne kyllä miclellään potkivat, mutta tekevät
sen siitä syystä, että hän, menetettyään valtansa, joutuu
heikkojen luokkaan, joita halveksitaan, koska heitä ei
peljälä. Muotokuntainen laumojen kunnioittama san -

kari on aina oleva Caesa ri n k'lltainen. Hänen kypäränsä töyhtö viettelee niitä, hän en auktoriteettinsa he·
rättää niissä kunnioitusta, ja hänen mi ekkansa pelottaa
niitä ~, kirjoittaa eräs nerokas ranskalainen filosofi.*)
Kuin ka toUa tämä oikeastaan on, näkyy sclväs ti siitäkin saman kirjoittajan huomautuksesta, että: "Juuri
jakobinicn ylpeimmät ja hillittömimmät mi!ä tarmokkaammin kannattivat Bonapartea, kun tämä' kukisti
vapaudet ja antoi kansalaistensa raskaasti tuntea rautaista nyrkkiään". Entiset palvotu t ka nsanvillitsijät olivat hänessä tavanneet voimakkaampa nsa!
Mitenkä surulIisiin ristiriitoihin johtaa juuri se, että
käskijöitä on monta eikä kellään heistä ole todellista
käskijän-valtaa, siitä tietäisivät varmaan pu nakaartilaiset
kertoa loppumattomiin. Eräs kuvaava tapau s kcrrottiin
kapina n aikana kahvilassakin.
Huhu tiesi mainita, että nkansanvaltuuskunta" olisi
päättänyt kieltää joukkojaan taiste1emasta saksa laisia
vastaan, jos näi tä kerran tulisi. Itse Mannerin ja Tokoin sa notaan olleen sitä mieltä. kun taas kuul uisa
"putka-Haapalainen" oli vaatin ut taistelun jatkamista.
Väitettiin Mannerin silloi n sanoneen hänclle: ~Mi kä
hän p- Ieen toinen Hindenburg sinä luulct olevasi, kun
uskot mcidän pärjäävän, vaikka ei viclä mikään sotajoukko ole pärjännyt häntä vastaan! . Sin ä et usko,
ennenkuin saat omaan nahkaasi saksalaisten lyij ypillereitä 1" Ja huhu lisäsi, että 3 äänen enemmistöllä pää*) Gustave Le Bon:
R. Eisler ; Leipzlg 1908. -

.Psychologle der Massen" ; saksakSi:
Ilmestynyt myöskin suomeksi nimellä
. Joukkos!elu· , Otavan kustannuksella.
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leWin vaatia punakaartia laskemaan aseensa saksalais-

ten edessä.

I

Puh uiko huhu totta vai valetta, ei ole tässä tärkein tä. Siinä suhteessa hu hu joka tapauksessa kuvastaa totuuden, että maankavaltaj ien omassakin keskuu dessa riideltiin vaikutusvallasta, niinkuin ainakin todellisen demokratian palvelijain keske n.

J a oivan kuvan kansan vallasta yleensä jätti kapina
siinäkin kohden, että kukaan ei ole tun nustanut itseään
siil ä vasluunalaiscksi. Ei ole il mestynyt ainoatakaan
miestä, joka rohkenisi sanoa: minä olin johtaja, minun
o n syy, rangaiskaa minua! Kävi juuri niin , kuin kansa n valtaisissa oloissa aina käy: vastaamaan jää puolue
kokonaisu udessaan, kokonainen ka nsa nl uokka johtajainsa ko nnamaisuudesta.
Mo narkisen valtiomuodo n suuri etevämmyys on juuri
siinä, että valtion päämies on viime kädessä vastuunalai nen, olkootpa hänen ministe rinsä kuinka tahansa
vastuun alaisia. Vaikka presi denti lleki n voidaa n varata
til aisuus jo utua vastu un alaiseksi, nii n että hän saa jonku n ke rran kieltäy tyä vahv}stamasta lakia ja määrätä
uud et vaali t, niin presidentti ei kuitc!nkaa n koskaan vastaa myöskin valtais tuime n ja kruununperijän puolesta,
ni inkuin peri nnöllisen h allitsijan o n teh tävä.
Se on juuri l,u nsanvallan h eikkou ksia käytännöllisessä valtioelämässä , että vastu un alaisessa asem assa
oleva henkilö joutuu vastaamaa n ensi sijassa o mall e
p uolueelleen ja vasta ikäänkuin sen välityksellä kansalle
kokonaisuudessaan. Olkoon presidentin puolue kuinka
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ihanteellinen ja rehellinen tahansa, niin se on joka

tapauksessa suuressa merkityksessä epä-kansanomainen
jo yksistään sen kautta, että valtiollisen elämän ollessa
lepotilassakin suuret joukot kansaa ovat siihen nähden
sotajalalla ja katsovat siis karsaasti ja epäluuloisesti
presidenttiinkin.
Perinnöllinen hallitsija sitä vastoin ei ole eikä voi
olla riippuvainen mistään puolueesta. Hänen täytyy
vastata teoistaan suoraan kansalle ja hänen täytyy olla
valmis vastaamaan yhtä hyvin, olkoon vallassa mikä
puolue tahansa, pääskööt ministereiksi minkä puolueen
miehet hyvänsä. Hänen menestyksensä ei riipu minkään puolueen men estyksestä, vaan koko kansan menestyksestä. Jos taas kuningas pyrkii hallitsemaan jonkun määrätyn puolueen turvin määrätyllä tavalla puolueellisesti, niin silloin on kansan asia syöstä vallasta
semmoinen puolue. Ja koska tämmöisessä tapauksessa
voisi hallitsijakin joutua samaan vaaraan, niin juuri sen
tietäen järkevät hallitsijat eivät antaudu puolueiden komennettaviksi.
Mitä taas tulee siihen luulotteluun, että perustuslaillinen yksinvalta*) olisi kansaan nähden jollakin tavalla ylimielisempi kuin kansanvalta, niin onhan siitäkin saatu kapinan aikana hyvää kokemusta.
Samat puolucenjohtajat, jotka niin suurella meluIla
vastustivat yleistä asevelvollisuutta, kun maan laillinen
esivalta vaati sitä kansan ja yhteiskunnan turvaksi, samat
*) Monarkian vastaava suomalainen nimitys ,yksInvalta" on
ehkä harhauttava. niille. jotka eivät ole JähemmlD selvJllll. käsitteistä. On kuitenkin huomattava, että se on aivan eri käSite kuin
. itsevaltius", johon sitä on meillä pyritty sekottamaan.
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villitsijät olivat valmiit omien rikollisten suunnitelmiensa
toteuttamiseksi vetämään aseisiin naiset ja miehet nu o·
rista pojista vanhoihin ukkoihin saakka. Samat hurmahenget, jotka löivät kauheasti rumpua siitä, että ~val
koisessa Suomessa" oli saatettu käytäntöön voimassao levan lain mukainen asevelvollisuus, ne täällä "omassa
valtaku nn assaa n~ veivät laumansa aseisiin narraamalla
ja lopuksi väkipakolla - ja veivät heidät suoraan surmansuuhun, edes harjoittamatta heitä aseiden käyttöön!
Mutta kenenkään työmiehen päähän ei näy pälkähtäneenkään vaatia johtajia menemään surm ansuuhun .
Jok'ikinen johtavassa asemassa ollut sosialidemokrati
pysytteli kaukana rintamalta, valtion lihapatojen ääressä,
välittömässä kosketuksessa Suomen Pankkiin ja raha·
paiaan ja ennen kuulumattoman huimaavilla tuloilla.
Minkälaisia palkkoja itse johtajat lienevät nostan'eet,
ei ole julkisuudessa mainittu. MuUa tämän kirjoittajalle on täysin luotettavista lähteistä herunut seuraavia
esimerkkejä.
Eräs nuori lakimiehen-alku - en ole varma, joko
hän oli oikeustutkinnon suorittanut - meni "prokuraaUorin apulaiseksi~ ja nosti etukäteen kokonaisen
vuoden palkan 24,000 markkaa.
Eräs nuori neito nen, joka oli hyvällä menestyksellä
palvellut m.m. asia najokonUoreissa, suostui konttoris tiksi erääseen . Helsingin kaupungin kunnalliseen laitokseen ja nosti etukäteen yht'aikaa vuoden palkan 18,000
markkaa.
Erästä keski-ikäistä vi rkamiestä vaadittiin ryhtymään
vi rkaansa, pidätettiin illalla, pidettiin yö putkassa ja
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vietiin huomenna "kansanvaltuuskuntaan", missä hänelle
luvattiin palkkaa 20,(}OO markkaa kuukaudessa ja kolmen kuukauden palkka etuJIiHecn. Kun kyseessäolevan
virkamiehen vuositulot säännöllisissä oloissa lienevät
tuskin puolta nyt tarjotusta kuukausi palkasta ja hä n
siitä huolimatta jyrkästi kieltäytyi myymästä itseään,
lien evät valla npitäjät huomanneet hänt(t "mahdottomaksi", koska päästivät hänet ilman muula menemään.
Nämä tapaukset antavat kyllä jonkinlaisen aavistuksen siitä, mitä itse pääpomot Hkehvelsivät".
Ja runsas kuuluu olleen heidän ruoka järjestyksensäkin. Eräs tuttavani, joka senaatintalossa kävi kaThuamassa maksua punakaartilaisten hän eltä ryöstämistä
tavaroista, kertoi nähneensä siellä pitkän pöydän juuri
parhaillaan kateltuna.
Ensiksikin oli pöydässä leipää, voita, juustoa ja ker·
maa niinkui n rikkaassa hämäläist:llossa vielä nelisen
vuotta takaperin. Siihen lisäksi sarditlit, hummerit ja
muut ulkomaalaiset säilykkeet. Puisti ja varsinainen
kala ruoka kuuluvat olleen ainoat, joita kertojani ei huomannut. Siihen sijaan oli lusikkaruokaa kolmea lajia:
lihasoppaa, hedelmäkeittoa ja riisiryynipuuroa kerman
kera.
Samoin l,ertoi eräs uusmaalainen isäntä, kuinka
punalwartilaiset clämäivät häncn talossaan . Ensiksikin
tapettiin si ka ja kaikki neljä kinJdma lyötiin yhdellä
kertaa kiehumaan. Keitettäessä kuorittu rasva heitettiin - näinä aikoina! - lika-l.impäriin. Ja mitä eivät
jaksaneet lihoista syödä, sen heittivät tUllki olle. Samoi n
tekiviit tlihtcel,si jääncelle talon varoista kcittämäJleen
pUUTolJe_ Vail,ka emiintäväl,i nimenomaan pyysi jättä-
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mään edes tähteet ialon väelle, niin ei! Ne viskattiin
likatunkiolIe.
Sen ylimielisempää menettelyä kansaa kohtaan kokonaisuudessaan ei juuri voi nälänhädän aikana Kuvitella!
Semmoisia tlvat olleet meidän "kansanvaltaiset" hallitsijamme, sii hen sijaan kun heidän parjaamansa Saksan
keisari heti soda n sytyttyä otti perhecssään käytäntöön
nivan samanlaisen nsotaleivän ", jota valtakunta jaksoi
silloin tarjota sotureillckin.
Niin .. yksityisen itsekkyys" helposti mukautuu yhteishyvän vaatimuksiin, mutta kansanvallan lau mojen ainaisella pyrki myksenä on mukaannuttaa kaikki muut o man
mielensä mukaisiksi.

Syystä kylläkin senaattori Loyer ilmaisee eräässä
Alexander Dumas'n romaanissa ka ntansa kansanvallan
etevärnmyydestä, muihin valtiomuotoihi n verraten , seuraavin sattuvin sanoin:
"Kansanvallan osoltaa minun silmissän i kaikkein
parhaimmaksi hallitu smuodoksi se tosiasia, että tasavallan hallitus vuon na 1871 saattoi ammuttaa 60,000
kapinoitsi jaa yhdessä ainoassa viikossa - menettämättä
- kan san suosiota. Miliä muu hallitus tahan sa oli si semmoisen teon jälkeen osottaulun ut mahdottomaksi ".

111 LUKU

Punaiset santarme ina.
O mituista oli nähdä, kuinka yhteiskunta, heti kun
siinä alkoi liikkua uhkaavia tyytymättömyyden virtauksia, turvautui u rkki miseen. Ainakin valitteli .. Työmies"
jo kauan ennen kapinan puhkeamista, että heikäläisten
kokouksissa kävi urkki joita, jotka olivat porvarien palvel uksessa.
Minkä verran siinä lienee ollut perää, on asianomaisten salaisuus. Siihen sijaan olin kapinan aikana
usein puheissa erään vanhan tuttavani ka nssa, joka
kaikesta päättäen oli laillisen hallituksen tiedustelija,
välttlläkseni nimitystä, jossa olisi mitään loukkaavaa
kaikua.
Tämä hallituksen tiedustelija - nimitän häntä näin
siitä syystä, että itse hän sanoi toimivansa semmoisissa
puuhissa - kertoi jo m aanantaina viime tammikuun
2 1 päivänä tuoneensa Helsinkiin aivan tarkat tiedot
siitä, milloin ja millä tavalla punakaarti oli päättänyt
alottaa varsinaiset sotaloimensa. Hänen raporttinsa toi·
mitettii n asianomaiseen paikkaan, jonne tiedotettiin myös·
kin, kuinka venäläiset matruus\it olivat luvanneet aseel·
lisen avustuksensa punakaa rtille ja kuinka sosialide·
mok ratisen puol ueen ylin johto a ntoi punakaartin "edes·
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auttamiselle" juhlallisen siunauksensa, samojnkuin kaikki
muutkin lähinnä seuranneiden päivien tapahtumat.
Määräävissä piireissä neuvoteltiin ti lanteesta päivällä
ja yöllä. .Mutta aina oli eräs mies panemassa vastaan,
ei suostunut millään muotoa niihin toimenpiteisiin, joita
- katsottiin välttämättÖmiksi. Menipä tämä tiedustelija
niinkin pitkälle, että väitti monen nyt murhatuksi tulleen miehen säästäneen henkensä ainakin Helsingissä,
jos vain olisi noudatettu hänen ja hänen ystäväinsä
ohjeita. Rautatiekaluston parhaimman osan ja valtionmutateiden räjähdysaineiden siirtämisen Pohjanmaalle
hän tiesi olevan kokonaan ja yksinomaan rautatieläisten yhteishyvän valiokunnan ansiota.
Kansalaissodan alettua tämä samainen kertojani sitten työskenteli - sotakielellä puhuen - suoranaisena
vakoilijana. Hän kertoi, kuinka hänen koti paikallaan
oli järjestetty niin, että punaiset eivät voineet puhua
telefonissa yhtään sanaa, ilman että valkoiset kertoja n
mainitsemassa paikassa kirjoittivat muistiin, monistivat
kirjoituskoneilla ja lähettivät omille joukoilleen kaikki,
millä oli sodan käynnille merkitystä. Itse oli kertojani
vakuutuksensa mukaan kotiarestissa Helsingistä sangen
pitkän matkan päässä ja punakaartilaiset vartioivat hänen asu ntoaan, että hän - ei pääsisi sieltä ulos. To.·
dellisuudessa hän oli kuitenkin Helsingissä.
Välistä teki mieli epäillii, putlUuko hän totta vai
koettaako urkkia ja siinä tarkoituksessa latelee salai·
suuksia. Mutta olinhan tuntenut hänet niin monet vuo·
det ja tiesin hän, ettei olisi mitään jarkea siinä, että
hän olisi antautunut punaisten palvelukseen. Ja hän
on järkevä mies.
. Punaisen hirmuvalJan jollolsu. _ 4.

,
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Mutta kaikki epäilykset haihtuivat, kun hän näytti
erään punakaartin leimasinta ja punaista väritYYllyä,
jotka hänellä olivat lompakossaan ' samoin kuin joukko
valmiiksi leimattuja passeja ja lupatodistuksia.
Urkittuaan ensin kotipaikkakunnallaan, mikä oli se
salainen tuntomerkki, joka punaisille vakuutti leiman
olevan oikean, kun punaisten esikunnissa kuuluu kirjoitustaito olleen kovin itämaisella kannalla eikä todistuksissa siis useinkaan käytetty kenenkään henkilön
allekirjoitusta, hän Helsingissä hankki käsiinsä luotettavan miehen, joka osasi jäljentää leirnasimen.
Ja siinä se nyt oli hänellä lompakossa! Ei se ollut
sen kummalliscmpi, kuin latinalaisilla ldrjaimilla kahdelle riville taitettu

- - - punaisen
Kaartin EsikuNta.
Jättämällä paikkakunnan nimen pois, huomautan
vain, että tuossa viimeisen sallan pienessä painovirheessä oli koko sikäläisten punaisten salaisuus. ~Esi
kunta"-sanassa piti olla iso N-kirjainl Kun täm ä salaisuus kerran oli selvillä - eikä sen urkldmiseen totisesti tarvinnut olla mikään Sherlock H olmes! - niin
kelpasi lähettää Helsingistä miehiä "asioille" minne tahansa. Varsinkin jos mu~ana oli joitakin lääke- ja sideaineita erityisessä käärössä, niin kuuluu voineen päästä
rintamalle saakka - ja siitä sitten arvattavasti toisellekin puolelle.
Tämän kaiken nähtyäni ja kuultuani minulla ei ollut
muuta jälellä kuin varoittaa ystävääni siitä suunnatto-
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masla uhkarohkeudesta, jota hän asaHi kanniskelIessaan moisia laitoksia taskussaan. Ja vankeudessa olin
hänestä niin usein huolissani, että oikein hauskalta tuntui tavata hänet sitten hengissä ja tällä kertaa aseellisella ja arkailematta valkokaa rtin selvissä merkeissä.

Kun kissasta karhu tulee, niin sepä vasta onkin
aika pöpö w , sanoo sananparsi ja totta näkyy olevan
vanhojen viisaus tässä niinkuin muissakin asioissa.
Kyllä olivat punaiset sa ntarmeina niin monella la·
valla ja monessa t~pauksessa niin surul1 isen naurettavia, että vaikea 011 kuvitella minkään epäsikiön olevan
muodottomamman kuin tämä venäläisen tsaarivallan
kirkollisen älyniekan Pobjedonostsewin keksimä maail ·
man ehkä kaikkein pirulIisin v!lltiolJinen sal!lpoliisilaitos
istutettuna tänne .. Suomen sosialistisen työväentasa·
\'allan~ pääkaupunkiin keskellä kansalaissotaa ja jätettynä ilmeisten rikollisten ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen kanssa julki sodassa olevien kunnottomien heittiöiden käsiin.
Mikä luo tiedusteluosasto Vuori miehen kadun 1:ssä
todella oli, siitä ei syrjäisillä ole mitään aavistustakaan.
Eräässä merkityksessä voisi sailaa sen olleen paras
todistus siitä, että ryssäläinen \,ehnous ei menesty suomalaisissa, ei edes kehnoimmissakaan · aineksissa, jotka
kuitenkin itse sitä himoitsevat.
II

.olin torstaina maaliskuun 14 päivänä ollut kävelemässä keskikaupungilla erään va nh an tultavan kanssa,
joka oli tullut maaJta käväsemääll kaupungissa.
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- Oletko ajatellut, mitä teet, jos punaiset rupeavat
toteuttamaan lehdissää n ollutta uhkaus ta, että kaikki po r·
varH, jotka tavataan kaduill a ja kahviloissa joutilaina,
lähetetään rintamalle ja pakoitetaan kulkemaan punaisten edessä? Kerrotaan, että Viipuri ssa sitä menettelyä
jo on käytetty.
Olinhan mi näkin kuullut huhuttavan; että Viipu rissa
niin tehtäisiin. Olin myös ku ullu t englantilaisten ltäy ttävän län sirintamalla sitä menettelyä , että hyökätessää n
panevat saksalaiset sotavankinsa kulkemaan etummaisina!
Minusta ei asia kuitenkaan ollu t lainkaan vaikea
ratkaista. Kivääriä pun aiset eivät uskalla an taa valkoisten käteen. Ei siis tarvitse pelä tä joutuvansa sii hen
ahdinkoon kuin muukalaislegio nalainen Kirsch, joka
oli kuul aruiskujoukon matkanmittaajana ran skalaisissa
joukoissa, päästäkseen karkaamaan saksalaiste n puolelle, ja koko aja n eniten pelkäsi sitä, että joutuisi tavalla tai toisell a vahingoittamaan o mia kansalaisiaan.
- Ratkaisu ei ole vaikea, vastasin sen vuoksi h uo lestuneelle maalaistuttavall eni. Valkoisten ammuttavaksi
en lähde enkä käsitä mitää n semmoista väkivaltuakaan.
jolla sii hen saataisiin pakoitetuksi. Pahimmassa tapauksessa on asia siis ajettava siihen, että punaiset ovat
pakoitetu t itse teloitta maan minut niinkuin muutkin
valkoiset uhrinsa.
Keskustelu sai sillä kertaa nolla vastauksena kysymykselle", ja päätimme tavata seuraavana päivänä klo
11 a.-p., jolloi n tuttavani toisi minulle vähän maalaistuomisia.
Menin niin ollen rauh aisaan työhuoneeseeni Kruu-
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nunhakaan ja kävin kirjoituspöytäni ääreen suomclltamaan erästä viaton ,t a juttua, joka ei edes haissut hitustakaan politikalta, ei edes nuuskijankaan nenään.
Istuin- tohvelit jalassa ja aamunuttu yllä, kun kello
seinän takana löi kahdeksan.
Odotteiin juu ri palvelijaa tuomaan kuumaa vettä,
laittaakseni itselleni ilta teetä, se kun usein tuotiin aivan
täsmälleen.
Käytävästä avalltuukin todella ovi huoneeseeni ja
sisään astun - nelj ä miestä täysissä aseissa ja punakaartin merl,cillä varustettuina.
Kavahdan heti kirjoitustuolilta pystyyn ja astun poikki
lattian piirongin luo, tahtoen päästä semmoiseen asentoon, että omat kasvoni tulevat hämärään ja valo lan keaa vieraitten kasvoille.
- Kuka täällä on Partio, kysyy mies, joka näyttää
joukon johtajalta. Hän on siistissä vaatteissa - päässä
venäläisen sivilivi rkamiehen lakki ilman kokardia!
parta ajeltuna ja puhetapa ylimalkaan siistittyä.
- Minä olen, vastaan lyhyesti ja levollisesti.
Sitte n sama mies kysyy, kuka täällä on se ja se,
käyttäen tällä kertaa virallista nimeäni.
- Minä olen, vastaan uudestaan .
- No, mistä syystä esiinnytte väärällä nimellä?
kysyy joukon johtaja.
- En esiinny väärällä nimellä. Tahvo Partio on
kirjailijanimeni, jotlka näette niitten teosten kansileh·
diltä, jotka olen suomentanut. Virallisen nimeni olen
il moittanut Helsingin milisilaitokselle, muuttaessani tähän asumaan.
Todistaakseni puheeni, mikäli se tässä tapauksessa

\

oli tarpeellista ja sopivaa, vctäisin akkunalta esi in suo·
menlamani "Eng[annin va[tiomiehiä" ja näytin sen
kansilehdell :i olevaa salanimeäni. He katsoivat sitä
miehissä ja näyttivät tukeneen saman nimen ennenkin.
- Missäs teidän aseen ne ovat? johtaja jatkoi kuulusteluann.
- Tässä, vastasin ja ojensin piirongin päällä ava!tu;ta pöyhlleilevän tylsän linkkuveitsen, jonka eräs lapsuudentoveril1i, purkaessaan juuri ulkomailta liikkeclleen
saapunutta lähetystä, oli vuosi sitten antanut minulle
muislok!':i.
- Eikö muuta? jatkettiin tiedustelun, - On losiaan muutakin, selitin kuin lInesta heräten ja vedin piirongin alalaatikosta esiin leipäveitsen,
jonka noin kuukausi sitten olin ostanut, kun erHän
tuHavan vä[ityksellä olin saanut aikamoisen "ryssän
limpun w • Se o n julma muodoltaan~ terä vain noin 20
seniimelrin pituinen, mutta sen si jaan 1I0in 5 sentimetrin levyinen. Vedettyäni sen esiin, punakaartilaiset
näkyivät kiukustuvan.
Emme me teidän puukkojanne hae, [,yllä sen
h-tin hyvin ymmärrätte! Me tahdomme tietää, missä
teillä on ampuma-aseet!
- Tähän asti on minulta kysytty vain, "missä minun aseeni ova t w • Kun minulla ei ole mitään syytä
olla vastaamatta semmoiseen kysymykseen, olen näyttänyt kaksi vcistäni. Jä[ellä on vielä kirjoituspöydällä
sakset ja paperi veitsi. Mitä am puma-aseisiin tulee, ei
minulla semmoisia ole.
Sepähän nähdään!
Minä näen jo päältänne, että te ette usko pu-
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hetta. vaan olette saapuneet toimHtam,.n tänne koti·
tarka stusta.
Miehet penkoivat jo silloin pöytä laatikoissa ja alko-

Jos minä nyt olisin ollut perillä passiivisen vastari nna n taktiikasta, niin olisin totisesti soveltanut sitä
käytäntöö n. MuUa minä en käsi ttänyt mitään vastaViSS1L

rintaa mahdolliseksi ja tyydyin sll n vuoksi olemaan vain

passiivisena.
Aseitten suhteen minun ei tarvinnut olla huolissani,
s illä niitähän minulla ei ollut. Mutta kun kolme miestä
yhtaikaa penkai eri tahoilla huonetta, niin oli kyllä
vaikea pitää silmä llä. eikö joku heistä pistäisi omaa
revolveriaan minun tavaroihini ja väi ltäisi sitä sitten
minun omakseni.
Ai noa, missä minulla saattoi piillä vaara, olivat
juuri käsikirjoitukseni. Niitä oli kahdessakin pöytälaa-

tikossa paksut pinkat, kosketellen ne tapah tumia ja
oloja viime vuoden maaliskuusta lähtien ja juuri siinä
hengessä, joka ei voinut miellyttää pun aisia santarmeja.
Olih an siellä melkein viimeisteltynä m.m. sanomaleh·
teen aiottu kirj oi tus "Heidän rikoksensa", joka heikäläistcn käsiin joutuneena oli si niinä aikoina ollut minulle varma nkuolema nrikos", siinä kun osotettiin, ku inka
kapin an johtajat olivat Suomen lain mukaan ansainneet moninkertaisen kuolem an rangaistuksen.
Mutta punaiset santarmit oso ltautuivat toimeensa
kovin kykenemä ttömiksi. Heidän kotitarkastuksensa oli
niin huolimatonta .- mikä ei kai johtunut tahdon
puutteesta, vai n taitamattomuudesta - että minulla
olisi hyvi n voinu t olla huoneessani kätkössä ei ainoastaan parisen kivääriä, vaan vieläpä sama määrä kuula -
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ruiskujakin, revolvereista ja patruuneistu puhumattakaan.
Eikä olisi vielä ollenkaan ta rvinn ut tu rvautua salavii nankauppiasten metkuihin, joilla on joko kolmikerroksinen kuoppa lattian alla ta ikka tuvan katossa laudat jostakin paikasta sillä tavalla irti, että reijästä aukeaa koko laen poikki ulottuva erityinen npirtu-ullakko",
jossa voi tavaraa olla hevoskuo rmiUain, ilma n että syrjäinen tietää mitään, ennenkuin osaa sormellaa n koskettaa asianomaista lautaa. Ei minun olisi tarvinnut
muurala aseita sei näänkään, niinkuin eräissä paikoissa
kuului tehdyn, eikä patruuneja taulunraameihin. Mainitsen vain esimerkkinä punaisten santarmien huoli mattomasta tarkastuksesta sen, että yhden pöylälaatikon pohjalle oli ladottu kaksi kerrosta kaurakorppuja,
joitten päällä oli vain ohut arkki paperia, multa joita
punaiset nuuskijat eivä! huomanneet.
Kun siis mitään ei löytynyt, niin minun piti kai tavallisen järjenjuoksun mukaan saada jääd ä rauhaan.
Mutta eipä niinkään!
- Tässä lienee tapahtunut joku erehdys, koska täällä
ei ole mitään löytynyt, selitti johtaja. Mutta koska meidän on käsketty käydä teidät hakemassa, niin pankaa
nyt kuitenkin päällenne ja lähtekää mukaan!
Jo tarkastuksen aikana olin tyyntynyt ensimäisestä
hermostuksestani. Minut oli vallannut samanlainen tunne, jonka olen lukenut olevan soturilla, joka astuu el1~
simäisen kerran tuleen: koko olennossa jäätävä kylmyys,
äärimmäisiin jännitetty valppau s ja varovaisuus, sähköisen tarkka herkkyys toimimaan millä silmänräpäyksellä
hyvänsä!
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Juuri iltapäivällä oli ollut puhe edellisen tiistain vastaisena . yönä tapahtuneesta tohtori Rosenqvistin murhasta. Minusta oli selvää, että nyt oli minun vuoroni.
Joku I1kollinen pahantekijä, jolla on yksityistä kos!e!tavaa, on nyt "kansanvallan~ voimaan astuItua ottanut
lainkäyfön omiin kouriinsa, lukenut tuomioni ja lähettänyt toverinsa panemaan sitä täytäntöön. Sitä va rtenhan minua tultiin hakemaan näin iltapimeässä, niinkuin kerrottiin aikaisemmatkin murhat tehdyn pimeän
aikaan.
Aijoin sen vuoksi pistäylyä isäntäväkeni puolella ilmoittamassa, minkälaiselle retkelle mies nyt on lähtemässä. Mutta silloin ovella seisova punakaartilainen
asetti brownin gin silmieni väliin ja ärjäsi:
- Ei askeltakaan ! Vai karkuun meinaa! mennä!
Se oli ensimiiinen kerta, kun vangitsijani näyttivät
punakaartilaisen sisua sekä puheessa että teossa. Vastasin vain, että olisinpa kovin mieletön, jos lähtisin
juoksemaan neljän aseistetun miehen käsistä. Mielessäni kuitenkin mielin, että "olisitpa yksin, senkin roisto,
niin saisitpa pienen japanilaisen piston etusormestani,
ja niin makaisi! lattialla pyörtyneenä, että et tietäisi
maailmasta mitään!~ Multa neljän miehen keskessä
piti oli<t hisstlkseen ja jättää jäähyväiset sanomatta.
Astuttiin siis ulos huoneesta komennon mukaisesti:
kaksi miestä edelläni ja kaksi perässäni. Po rtaissa muistui vasta mieleeni, että punaisten kerrottiin selitelleen
tohtori Rosenqvistin murhaa sillä, että vainaja olisi
tehnyt vastarintaa, niin että vangitsijat ampuivat muka
itsepuolustuksekseen. Samoin kuuluivat murhaajat puolustelleen itseään Noormarkussa tekemänsä joukkomur-

,
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hall jälkeen. jossa teloittivat 16 toiminimi Ahls trömin
sikäläistä toimihcnldlÖä.
Päättäe n itseni suhteen riistää tcloittajiltani nyt puheenaoJleen puolustuskei non . sa noin sen vuoks i por·

laissa laskeud uttaessa:
-

Mutta ette tarkastaneet 'lainkaan ,taskujani!
Ei suinkaan niissä mitään ole. menkää nyt vai n!

vastasi joh taja.

- Mistä tied ntte. mitä minulla on taskuissa? Teh·
kää vain työnne tarkasti. Minäkin pyrin aina olemaan
perinpohjainen.
Sitten tarlmstettiin taskuni, joista löytyi ainoastaan nelj ä laatikkoa paperosseja, kuuluisaa Sergejeffin
.. Tilausta" .
- Mitä te niin paljolla paperosseilla teette? Kyllä
te pia n pääsette pois, kun ei teiltä kerran mitään löytynyt, seli tti joh taja.
Ei minulla mitään ylimää räisiä paperosseja ol ekaan mukanani. On vain tavallinen päivä n tarve: neljä
laatikkoa, jotka kotiin t ultuan i illalla pisti n valm iiksi
huomisen päivän varalle.
Samassa astuttii nkin jo kadulle, missä oli auto odottama ssa. Mie li teki kysyä, minne sitä nyt lähdetään,
mutta kun otaksui n se n herättävän vangitsij oissalli sem moista luuloa, että minua pelottaisi, jätin kysymiittä.
Olin kyllä muistan ut "prokuraattori " Matti Turkian jul istuksen , että kotita rkastu ksiin ja vangitsem isiin tulee olla
kirjalli nen määräys , joka on vaadittaessa asianomaiselle
näytettavä.
Mutta mitäpä minä semmoista olisi n vaatin ut nähdäkseni? TiesinhlItt kysymättäkin. cltii mikäiin laillinen
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viranomainen ei ollut lähettänyt minua vangi tsernaan.
Eihän nyt mitään laillisia vi ranomais'ia edes ollut toi·
messa. Ja vaikka olisi ollutkin, niin heillä ei olisi voinut olla edes mitään todennäköistäkään syytä epäillä
minua vikapääksi mih in kään semmoiseen rikokseen,
josta minut voitaisiin vangita. Kun siis vangitsemiseni
oli määrännyt joku lailan virasto tai henkilö, joku tyranni siis, niin olihan aivan yhdentekevää, mikä se
oli.
Nousin siis autoon, ilman että minulla oli aavistustakaan siitä, minne nyt mentäisiin ja kuinka minun
kävisi. Käsineet olin unohtanut kotiin, joten käsiäni
palelsi kovasti, kun oli aina toisella kädellä pidcltävä
kiinni koalli-h aUua ja toisella hoidella paperossia. Sama vaiva uusiintui silten vielä kaksi J<crtaa.
Niin kauan kun ajettiin kaupungin keskustaa, en
pelännyt kuolemaa mikäli sitä voi pelätä mies.
joka on katsonut sitjj silmiin julmemmissaki n tapauksissa kuin tässä, nyt kun ainakin kolme luotia (neljäs
mies ohjasi autoa) oli valmiina tulemaan ruumiiseen
millä hetl<ellä tahansa ja kipu siis olisi huvenn ut mel kt'in olemattomiin. MuUa sitten käännyttiin Kauppa torilta Kaivopuistoa kohti!
- Arvasinpah an! mietin mielessäni. En virkkanut
sanaakaan , enemmän kuin saattajanikaan.
MuUa auto kälintyikin Vuorimiehenkadulle ja pysähtyi hcti ensimä:sen o ven kohdallc.
Astukaa a las! komcnsivat va rtijani. Ja minut
vietiin ovea kohti. Saattajaini näytcttyä "korttinsa"
ovella seisovalle punakaa rtilaiselle, astuimme taloon.
- No, nyt olen turvassa ainaki n toistaiseksi, mic-
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iin mielessäni. Sillä eiväthän toki talon sisällä, huoneissa rupea teu rastamaan.
Mikä talo Vuori miehen kadun l:ssä oli ja mitä kaikkea
siinä on tapahtunut, siitä ei minulla ollu t aavistusta·
kaan. Olinhan ollut Helsingistä poissa siitä asti, kun
läksin toisella junalla yleisen suurlakon jälkeen 1905.
Silloin tällöin käydessä ni pääkaupungissa ja ajaessani
Kaivohuoneelle muistelen huomanneeni, eUä siinä lie·
nee ollut joku venäläinen virasto. Mitään sen tarkempaa käsitystä minulla ei talosta oll ut.
Toiseen kerrokseen noustua minut vietiin erääseen
sivuhuoneeseen, jossa vangitsijani eräälle nuorukaiselle
ilmoitti nimeni. lisäten: .. Pidätetty tänä iltana kello S
kotonaan paikallisen piiriesikunnan käskystä. Pidättäjät: numerot 5 ja 20."
Tämän il moituksen nu orukaine n merkitsi pienelle
paperilapulle. Kysyttyään s itten nimeni, syntymäni ja
kirkon kirjojen mukaisen kotipaikka ni sekä asuntoni ja
nykyise n toimeni, hän kirjoitti saamansa tiedot samalle
lapulle.
Vangitsijani osoHi minut sitten eteisessä istumaa n
penkille sanoen: "Odottakaa nyt vähän ai1(aa, kyltä kai
te pian pääsette lähtemään." Sen sanottuaan hän poistui, enkä sittemmin ole - ainakaan tietääkseni - nähnyt tätä venäläis-Iakkista, muUa kieleltään kiistämättä
supisuomalaista miestä.
Istuskeltuani tupakoiden eteisen penkillä puolisen
tuntia, punakaarti laisten häärätessä edestakaisin, kalistellen aseitaan ja pieksäen suutaan, sain ,l<äskyn astua
ovesta en simäisenä oikealla olevaan huoneeseen, jonka
oveen kiinnitelylle lapulle oli kirjoitettu: "Piuttettyjen
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/luonne".

Ovi pantii n perästäni lukkoon ja sen ulkopuolelle näin jäävä n seisomaan kiväärillä aseistetun
punakaartilaise n.
Olin siis kaikkien sääntöjen mukaa n menettänyt
vapau teni. Olin täysi n lain määriteimien mukaisesti
vangittu .

IV LUKU

Esikunnan päätös.
Kello oli noin 9 illalla, kun ,minut torstaina maalisImu ll 14 päivänä lukittiin kamariin, jonka pöydällä ole vista erinäisillä merkeillä varustetuista, osaksi kirjakaupoissa näkymättömistä kirjoista pia n huomasin sen ailwinaan olleen painoylihallitukscn virkahuoncena.
Tullessani oli siellä mUllan nuori rautaUevirkamies
A, joka oli ollut virassa K:n asemalla, m uUa tullut Helsinkiin sukulais tensa luo pakoon kapinoitsijoita, jotka
jo olivat kerinneet teurastaa hänen asemapäällikkönsä.
Tehtyänune tuttavuutta, toverini kysyi heti, oliko
minulla ehkä taskuissani mitään "vaarallisia" papereita,
sillä ne olisi parasta polttaa heti kamarin uunissa. Tosin minulla ei ollut terveen järjen kannalta katsoen
mitään "vaaral1isia~ papereita. Taskussani oli kuitenkin edellämainitun rikosoi keudellisen kirjoitelmani luonnos, sekä muistikirjassan i vllärennettyjen selelirahojen
ensimäisten jä rjestysnumeroiden luettelo ynnä koko
joukko toverien ja tuUavain osoUeita. Kaikki nämä
paperit pistettiin siis uuniin ja poltettiin siltä varalta,
että asianomaisten aikomus olisi toimittaa I~erinpohjai·
neil ruumiintarkasllls.

63
Tuskin oli tämä toimitettu, kun huoneeseen tuli
toinen '!luori rautatievirkamies V., eräältä vanhimman
rataosan asemalta. Hän oli juuri ollut kuulusteltavana
toista kertaa. Hänet oli edellisenä päivänä vangittu
Helsingin kadulta ja syytettiin häntä "saboteeraamisesta~
ja virassa olevan rautatieläiscll uhkaamisesta hengenvaarallisella aseella. Kotitarkastuksessa v:iitettiin häneltä
löydetyn revolveri ja pyssy. Tämän väitteen V. visusti
kiisti valheeksi . Hänen, oman selityksensä mukaan oli
häneltä löydetty ainoastaan semmoinen muistona säilytettävä lasten leikkipyssy, jonka piipussa olevalla vieterillä ammutaan rihmassa kiinnioleva korkki piipun

suulta . Se taas, mitä punaiset sanlarmit tahtoivat selittää revolveriksi, oli ollut kirjoituspöydällä käytettävä
browningin muotoon tehty kirjepainin.
Kyllä silläkin voi uhata ja pelotella ihmistä,
joka ei tiedä sen todellista laatua, selittivät punaiset kotitarkastajat. joitten sisu ei antanut myöten
tunnustaa, että eivät olleet löytäneet mitään "raskauttavaa" .
- Mutta en suinkaan minä kuljettcle kaduilla taskussani kirjoituspöydän koristeita! Senhän hullukin
l<;äsittää, puol ustih e uhri.
Sitä paitsi hän ei ollut uhannut sitä kapinallista
virkailijaa, joka kaikesta päättäen oli hänen Hmiantajansa. Hän oli vain ihmetellyt, kuinka tämä nuorukainen voi hoitaa asemalla kirjurin virkatehtäviä, vaikka
ei ollut vielä s'uoriltanut edes sähköttäjiin tutkintoa.
Hänhäll oli vasta lyhyen ajan ollut asemalla harjoittelijana, kohoten siellä silten kirjurin virkaan ja paikalle
varsinaisten virkamiesten poistuttua heti, kun asemalle
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oli määrätty "komisarius" ja kun komento muutenkin

alkoi poiketa rautateiden ohjesäännöstä.
Herra A. tans oli vangittu samana päivänä asun·
nostaan serkkunsa luota. Vangitsemismääräyksessä sanottiin häntä vai n "pitkäksi, tummaksi rautatic:äiseksi
Viipurin puolesta~. Häntä ei oltu vielä kuu lusteltu.
muita vangitsemismääräyksessä häntä oli syytetty "saboteeraamisesta ja suojeluskuntaan Imulumisesta".
Hetken kuluttua saapui huoneeseen kuulustclusta
vielä muu an maalaismies, joka oli aamupäivällä pidätetty siitä syystä, että oli joltakin venäläiseltä matruusilta ostanut 10 kiloa sokeria, joka "oli julistettu takava rikoiduksi Suomen tasavallalle". Turvautuen tietämilttömyyteensä ja vakuuttaen ostaneensa soke rin ainoas·
taan omiksi tarpeikseen, ei kdnottelua varten, hän pääsi
menemään kotiinsa, kun lupasi tulla vastaamaan vallan ·
kumousoikeuteen. Sokerinsa hän tietysti menetti van·
gitsijoilleen.

Talossa ei ollutkaan puutetta sokerista eikä muista·
kaan herkuista. Ne vankeus toverini , jotka kävivät illalli·
sella talon yläkerrassa Borowitinowin salissa, jossa kuului olleen säilytettävänä kenraali kuvernöörin talosta sinne
siirretty Suomen valtiOil omistama hieno, vaalea puun·
värinen, silkillä päällystetty huo nekalusto, jonka soh'valla
punakaartilaiset loikoivat kuraisine saappaineen, sanoivat
annetun sokeria enemmän, kuin tavallinen kuole vain en
ilkiää panna teelasiinsa. Puuroa, myöskin riisipuuroa,
siellä syötiin voisilmän ja kerman kera. ~ Seurustelu
muu ten kuului olleen sange n ~vapaata .. ja punaisen
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santarmihallitukscn puhtaaksikirjoittajattarct joista
ainakin pari näytti olevan oikein siististi puettuja ja
sicviä neitosia - loivat seuraan miellyttävää virkistystä.
Kun uusissa oloissa uni ei tuntunut pitävän kiirettä
ja kun eteisessä oli semmoinen häHnä ja renki tupajaaritus, että korvia vihJoi, niin vietimme iltaa tarinoimalla ja aprikoi malla asemaamme. Puolen yön tienoissa
heittäydyttiin sitten lattialle, kukin eri olldpatjall e, joita
o li nurkassa läjässä neljä kappaletta.
Ennenkuin kerkesimme nukkua, tuotiin huoneeseen
kaksi punakaartilaista. Heidän tuojansa olivat kivaär~illä varustettuja miliisimichiä.
Uudet tulokkaat tuntuivat olevan kovin hämm ästyneitä ja noloja, kun heiltä otettiin pois revolverit, vieläpä
irtonaisetkin patruunat ja kaikki muut paperit paitsi
leipäkortteja.
- Aivanhan I!lmä tuntuu sil tä, kuin pantaisiin putI,aan, sanoi toinen kaartilaisista , siisti n puoleisesti sarkavaatteisii n puettu pitkä, solakka, näköjään kolmenkymmenen ijässä oleva mies, jonka sukunimi tuntui olevan
Tropp. Toinen oli pienempi, vankkaraltenteinen, hänkin
maalaisen tai ulkotyömiehen näköinen.
- Sitäpä se taitaa nyt ollakin , vastasi yksi miliisimiehistä edellisen huomautuksen johdosta.
- Multa tunnetteko te heidät? kysyi eräs talossa
majailevista punaisista.
- Juuri siksi heidät otimme kiinni, kun tunn emme
heidät, selitti miliisimies.
Sitten jätettii n punakaartilaiset meidän seuraamme
ja ovi heidän jälkeensä panIiin jälleen lukkoon. Me
valkoiset vangit annoimme toisillemme merkin katseilPunaisen

1I1nn"v.lJ~n

j31ol'u. _ S

_
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•

lamme, että on syylä pysyä varuillaan. Vnllhimpana
joukosta minä kuitenkin antauduin juttusille.
- Kuinkas teidät on tänne tuotu? Ettekös ole
punakaartilaisia?
- Ollaanpa niinkin 1 Luultavasti on tapahtunut
joku erehdys, selitti pitkä mies.
- Niin kai. lohdutin minä. Erehdyksessä ainakin
meidät on tänne tuotu. Ja eihän tässä maailmassa
muuta pahaa olekaan kuin erehdystä!
Tämä viimemainittu filosofinen väilelmä oli heitetty
syötiksi, mutta se ei kelvannut. Kaa rtilai set eivät tarttuneet siihen kiinni, vaan alkoivat keskenään hiljaa kiroilla ja aprikoida, "kuka perkele se ei ole osannut pi~
tää suutaan kiinni".
Hetkisen perästä heidät kutsuttiin, kuten ilmoitettiin, kuulusteluun. Viivyttyään ehkä n eljännestunnin,
he palasivat, ottivat paltot päällensä ja näkyivät lähtevän aseistettujen saattajain kanssa eteisestä ulos.
Ketä nämä punakaartilaiset olivat, mitä he olivat
tehneet ja kuinka heidän kävi, ei tietysti meille ilmoitettu. Herra V. sanoi myöhemmin kuitenkin tulleensa
tilaisuuteen kuulemaan toisten punaisten puheisla sen
verran, että päätteli meidän yöllisten toveriemme olleen
t.ohtori Rosenqvistin murhaajia, joista toiset olivat rientäneet rintamalle. Oliko tämä johtopäätös oikea, ei
meillä tietysti ollut tilaisuutta todeta. Jos otaksumamme
olivat väärät, niin on niillä joka tapauksessa merkityksensä siinä suhteessa, että osottava!, minkälaisissa kysymyksissä meidän punaisten vankien ajatukset useimmiten askartelivat.
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Liikettä eteisessä jatkui koko yön , vaikkakaan ei
niin äänekkiiänä, että olisi estänyt meitä nuklmm asta.
Saama tta aamulla peseytyä, alotimmc heti herättyäll1me
sen saman siel un voi mia rasittavan toimituksen , jota
kesti kokö vankeusajan : odottaa ja aprikoi da, mitä uusi
päivä toisi mukanaan.
Ensimäinen asia oli odottaa aamu kahvia, jota kaupu ngin naisten sanottiin lähettävän. Ja aivan oikein: kello 10
ajoissa tulikin huoneeseen kaksi neitiä, jotka kaatoiva t
meille kullekin annoksen kahvia antaen samalla pari voileipää. Heidän mukanaa n tuli lyhyenläntä, vaaleatukkai·
nt n, parinkymmenen korvilla oleva aito huligaani, jolla oli
vyöllä suu ri pistooli huotra. Tämä nuorukai nen osasi
muuten oivallisesti näyttää ylen palttisen röyhkeytensä.
Toi nen kahvintuojista ilmoitti ru otsiksi , että "jos
herroilla on joitakin toivomuksia tai lähetetlävänä terveisiä, niin minä toimitan ne perille".
Tämän ki rjoittajalla oli valmiiksi kirjoitettuna pieni
puperilappu, jonka ai joi n pistää salaa kahvintuojalIe,
pyytäen häntä ilmoittamaan a ~ u n t ooni , että olin hengissä ja missä olin vangitluna.
Mutta neidin ruotsinkielisen huomautuksen joh dosta
vartija ilmoitti suomeksi , t:ltä oli tullut uusi määräys,
joka kielsi pidätettyjen kanssa keskustelemasta. liän
mulkoili niin julmasti, että en . saanutkaan annetuksi
salaista "postiani ".
- Jos sinulla vain ei olisi kiväärimiehiä turvanasi
eteisessä, niin saisitpahan nähdä, mitä tuolla revolverillasi tekisit! mietin mielessäni. Mutta eihän vangin
aula nousta vastarintaan, jos ei mieli menettää hen keään ai van "luonnollisesta syystä!
Ii
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Toveri A. - me vangitut tunsimme olevamme tosiaan toveruksi a, rohkenen vakuuttaa [,erta kuikl,iaan!
päivitteli, kuinka voisi saada sanan täkäläisille 5llkul aisi l1een, että kieltäiiiivät hänen morsiamen sa kirjoittamasta hänelle. Morsian oli näet Viipurista läh ettänyt hänelle aivan yksityiskohtaisia tietoja sota lii kkcistii,
ja ku n punaiset nyt hyvin luul tavasd avaisivat hänelle
tulevat ld rj cct, voisi 'siitä koitua heille etua ja valkoi ·
sille vahinkoa. Sen vuoksi o li kirjoittamin en saatava
loppumaan. MuUa miten?
Hetken perästä tuotiin A:lle aamiaista hii nen asu unostaan. Kun tuoja, toverimm e serkun nuori, suloinen rouva, ru pesi avaamaan ruokakoriaan, astuin minä
h änen ja vartijan väliin, ruvetcn viimemainitun kanssa
inn okkaasti neuvottelemaan si itä, kuinka minun ruoko
kimisen i voitaisiin järjestää ja kuinka olisi erinomaisen
tärl(~ätä saada asuntooni sana, missä olen.
Kun roisto selitti , että hän ei voi s iinä suhteessa
mitään, että hän vai n tottelee käskyjä, ny käsin min ä
siitä nuorasta, joka moisille "pomo ille" o n ai noa vai·
kuttava.
~
- Tietysti voitte, vakuutin hänelle. Tiedänh än minä,
että teikäläi sten keskuudessa vallitsee täydellinen tasaarvoisuus. Olettehan te yhtä hyvä määräämään kuin
joku toinenkin.
Ja varti ja lupasi oUaa harkitakseen, mitä voisi tehdä.
Sillä aikaa oli rouva anta nut ruoka tavaransa ja vas taanottanut eiliset astiat. Nyökäyttäen ystävällisesti pää·
tään , hän meni menojaan. Toveri A. oli saanut anne·
tuksi hänelle ne neuvot ja ohjeet, jotka olivat tarpeen
Viipurissa olevan morsiamen va roitta miseksi!
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Puolenpäivän tienoissa astui huoneeseen ylioppilasaikuinen toverini, professori Y. Olimme juuri syömässä
kaupungilta lähetettyä päivällistä. Hän oli kalpea ja
vapisi kuin haavan lehti.

- No, terve mieheen! Tavataan tosin sangen omi·
tuisissa oloissa, mutta käy \'ain istumaan ja syömään.
Riiuää tästä sinullekin. Saanko lu van esitellä herrat ...
Mutta profess()rille ei ruoka maHtanut. Hän vain
hieroi käsiään ja maiskuUeli suutaan, aivan kuin sylki.
rauhaset olisivat tehneet tyÖJukon. Näylli olevan kovin huolestunut.
- Onko sinulla syytä pelätä jotakin? Oletko "joutunut kiinni verekseltä"? Vai onko si nulla jotakin sao
lattavaa?
- On kyllii, on salilttavaa!
No, mitä sitten? Puhu suusi puhtaaksi , niin
mietitään miehissä, mitä on tehtävä.
- Kotoani tavatt~in yksi kappale .. Vapaita sanoja"
Ja nyt on niitä vielä mukanani.
- Anna tänne, niin työnnetään uuniin!
Ja professorin kummankin sUUren ympärillä, pitldi·
vartisten sukkien a lla oli paksut pinkat koneella mo·
nistettuja "Vapaita sanoja". Niitä oli varmasti useita
kymmeniä, jollei sato ja.
Kyllä ovat raukkoja nuo punaiset! mietin mie·
Icssäni. Eivät osaa olla edes santarmeina, mitä sitten
sotureina.
Olin kuullut joskus kerrottava n, että Venäjän ar·
meijan upseerit usein lakkasivat tervehtimästä toveriaan.
joka oli mennyt santarmiksi. Nyt käsitin, että se ei
liene johtunut ainoastaan siitä syystä , että santa rmicn
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toiminta oli niin salaperäistä. vaan nähtävästi myöskin
siitii syystä. että santarmiksi kelpasi semmoinenkin
mies. joka ei l,clvannut soturiksi.
Tottahan nyt ensimäinen asia olisi ollut toimittaa
ruumiin tarkastus semmoisessa tapauksessa, josta professorin suhteen oli kysymys! Ja jos , niin olisi tehty.
niin professori olisi istunut visusti kiinni. Nyt siih en
sijaan hänen valkoiset painojulkaisunsa poltettiin ja
punaiset menettivät koko todistusainehistonsa häntä
vastaan!

Jännittävintä oli päivän pitkään odottaa, milloin meitä
mahdollisesti kutsuttaisiin kuulusteltaviksi. Tämä kvsymys aiheutti aivan luonnollisesti myöskin kcslmstelua
siitä, mitä kuulustelussa olisi sanottava.
Toveri V. liesi yhtenä kaikille tehtävänä kysymyksenä olevan: tunnustatteko "k~nsanvaltuuskunnan"?
Siihen annettavasta vastauksesta kuului riippuvan, pääsikö pidätetty vapaaksi vai pysyil{ö edelleen vangittUIla. Nyt ymmärsin myöskin, miksikä pari tunnettua
helsinkiläistä, joista vallankin toinen aina on ollut valmis keikkumaan ylinnä "todellisten isänmaan ystäväin "
joukossa, vaikka jo kerran takavuosina taloudellisista
syistä "taipui" hyvin epäilyttävään kumarteluun, oli
päässyt vapaaksi. oltuaan vain vuorokauden pidätettynä.
- Ja mitä te semmoiseen kysymykseen vastasitte?
kysyin kertojalta.
Minä vastasin tunnustavani minkä hallituksen
tahansa, jouka kerran Suomen kansa tunnustaa hallituksekseen.
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Heti, kun keskustel u kiiäntyi vähä nkin poli tikan
alalle . huomasi ain a, kuinka tärkeä sanomalehtien tehtävä mei dän oloissamme o n. Miehellä, jolla o n kyllä
ajatuksilleen oikea perusta ja joka lähtee täysin pätevistä edellytyksistä, ei ole kykyä eritellä valtiollista vakaumustaan niin , että löytäisi oikean vastauksen ja oikean menettelyn silloin , kun olosuhteet ovat sikäli muut·
tun eet. että vakaumus ja periaate olisi sovellettava käytän nölliseen elämään.
Siis to isin sanoi n : valtioll isen ajattelu kyvyn puute,
joka - Herra paratkoon ! - on niin tuhoisan yleinen
tämän nuoren valtaku nna n kansa laisissa!
Olisitteko siis tosiaankin val mis tu nnus tamaan
"Mannerin valtuuskunrian~ Suomen kansan lailliseksi
hallitukseksi? utelin hämmästyneenä.
- Minähän sanoin, että minä tunnustan min kä ta·
h ansa hallituksen, jos kerran tunnustaminen tapahtuu
laillisesti.
- Ku inka sitten laiton hallitus voitaisii n tunnustaa

lailliseksi ?

- Jos kerran Valtiopäiväjärjestyksen ja Vaalilain
mul,aisesti valittu eduskunta tun nustaa jonkun h allituk·
sen lai lliseksi, niin sehän on laillinen, sain selitykseksi.
Älkää piiloutuko edusku nna n ja kansan selän
taa. Eihän eduskunnasta ja kansas ta voi, eikä saa
olettaakaan semm ois ta, minkä itsekin hyvin tiedätte
mahdottomaksi.
- No, mitä te siis vaslaisitte?
Tämä kysymys ei tullut odottamatta. Olinhan miet·
tinyt asiaa koko kapinan ajan. Olin ollut val mis joka
hetki "tunnustamaan maata jos niin vaadi ttaisiin , meU

,
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nipä sitten syteen tai saveen. Toshl olin toivonut saa·
vani lausua ajatukseni punaisille, mieluimmin jollekin
niistä uusista vallanpitäjistä, joitten ]wnssa elämän varrella olin ollut erilaisissa luvallisissa kosketuksissa, mutta
nyt kapinan aikana tuntenut mahdottomaksi enää tunnustaa tu.nlevanikaan heitä. Kun minut nyt pantiin
tunnuslul,selle valkoisten edessä, niin' tunsin mielessäni
kylläkin pettymystä, mut~a tilanne näytti kaipaavan hiukan selvitystä.
- Vastaukseni riippuu tietenkin siitä, mitä minu](a
kysytään, alotin varovasti.
Minun vakaumukseni ei
vaadi haastamaan riitaa eikä kärjistämään asemaa, ei
ainakaan silloin, kun kaikki voitot! edellytykset ovat
vastapuolella eikä minulla ole "tiedossani ainoatakaan.
Jos minulta siis kysytään, tunnustanko kansanvaltuuskunnan, niin minun on tietysti vastattava, että minä tunnustan sen olevaisena tosiasiana. Mutta jos kysyjä tahtoo saada tietää, hyv!iksynkö kansanvaltuuskunnan, niin minä vastaan jyrkästi: en, en koskaan! Semmoisia miehiä kuin esim. "Putka-Haapalaista" minä en
koskaan tunnusta Su omen hallitus mieheksi. Ja minä
voin lisätä, että minä en tunnustaisi "Mannerin kansanvaltuuskuntaa" lailliseksi hallitukseksi sittenkään,
vaikka - kuten te sanotte - koko kansa ja eduskunta
sen hyväksyisi. Minä olisin sittenkin valmis sanomaan,
että maankavaltajilla ja kansansa pettureilla ei koskaan
voi olla laillista oikeutta esiintyä valtakunnan hallitul,sena.
- Silloin teillä kyllä ei ole suuria toi veita pois pääsemisestänne.
Ei, ei ole ollenkaan toivoa. Mutta minä olen
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jo kauan ollut valmistautunut siihen. Kuunnelle ssani
Takoin puhetta Senaatintorilla ja saadessani,siitä tietää,
että tänne oli perustettu .. Suomen sosiali stinen työväen·
tasavalta", minä jo käsitin olevani toisen valtakunnan
alueella, valtakunnan, joka on sodassa oman isänmaan i kanssa. Sillä minähän olen "Suomen tasaval·
lan" kansalainen, niinkuin Suomen valtakuntaa nimitettii n ennen kapinaa. Olkoon vain itse maa täällä yhtä
isänm aata "valkoisen Su o men u kanssa, niin valtiovalta
on täällä vieras. Kansainvälisen oikeuden mu~aan mi·
nun pitäisi olla täällä sotava nkin a, koska minua ei sodan syttyessä ole pl1ästetty menemään omaan maah anL
Samoja mielipiteitä olin lausunut vapaana ollessa
kahviloissa toverieni kanssa keskusteltaessa. Hyvin luul ·
tavaa on, että joku urkkija ,oli saattan ut ne asianomais·
ten tietoon. Se selittäisi myöskin, miksikä minä en
päässyt koskaa n lausum'a an ajatuksiani punaisitle.
Vankeudessa tunsin toimittavani jonkinlaista sanomalehden virkaa "märehtiesstini" ajatuksia yleisölle, joka
tosin ei ollut suuri , mutta joka kuitenkin suureksi osaksi
oli sanomalehden lukijakunnan kaltainen siinä , että ei
ummistanut korviaa n eikä sulkeutunut kuoreensa.
Minusta näet tuntui siltä, että meillä punaisten van·
geilla oli suoriteltavana periaatteellisesti samanlainen
asevelvollisuus kuin "valkoisen Suomen sotureilla rin·
tamalla. Meidän velvollisu utemme oli näyttää punai.
sille. että porvarillinenkin maailmankatsomus on l1S·
konto, jota mies ei saa kieltää siinä pelossa, että hänestä
tulee uskonsa marttyyri. En voinut käsitläi\, kuinka
olisi mah dollista, kerran valkoisen armeija n saapuessa
voi ttajana vapauttamaan meistä niitä, jotka silloin vielä
M

7,
olisimme hengissä, kuinka olisi mahdollista astua noit·
ten soturien näkyviin luopioina, kuinka voisimme palala lain -alaiseen yhteiskuntaan, jos olisim me kieltäneet
sen maailmankatsomuksen, jonka puolesta he olivat
panneet vaaraan henkensä ja terveytensä.

Semmoisia periaatteellisia "ajan kysymyksiä" pohdittaessa meitä alettiin viedä kuulusteluun. Ensimäisenä
olettiin eräs hiljainen helsinkiläinen konttoristi, joka oli
tuotu huoneeseemme aamupuolella. Hän sanoi olevansa syytetty suojeluskuntaan kuulumisesta, mutta voivansa todistaa syytöksen vääräksi. Hänet päästettiin
kuulustelun jälkeen menemään kotiinsa sillä ehdolla,
että haasteen saatuaan saa pu u vastaamaan "vallankumousoikeuleen" .
Hän vei sitten mennessään meiltä kultakin tervei·
siä ja tietoja omaisillemme. Tärkeimmät niistä lienevät olleet professorin terveiset, että hänen kotoaan piti
korjata pois kaikki kirjoituskoneet ja muut monistus·
vehkeet.
Sitten tuli A:n ja V:n vuo ro. Käytyään kumpikin
vuorollaan kuulustelussa ja odotettuaan sitten hetken
aikua meidän seurassamme, he saivat määräyksen pu·
keutua ja valmistautua lähtemään. Näin heidän pois·
tuvan kuuden ajoissa iltapäivällä ~iväärimiesten saattamina. Mihin h eitä lähdettiin viemään, sitä emme silloin tienneet.
Joka tapauksessa he olivat siis pysyneet lujina!
Jäimme siis professorin kanssa kahden kesken. Häntä
oli mahdoton saada rauhoittumaan. Hän muisteli kai·
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ken maailman tiedemiesten julistamia oppeja ja teorioja,
uhaten niillä kukistaa punaiset ahdistajansa.
Sosialismi ei ole sitä, vaan lätä! Kansanvallan ih,mne o n semmoinen eikä tämmöinen! Vapaus merkitsee sitä eikä tätä!
Tietäähä'n sen, mitä näistä asioista voi puhua, kun
rupeaa puhumaan, ja kun on kuulijat, joille voi puhua.
Mitä sitten lieneekin puhunut puolisen tuntia kes-

täneessä kuulustelussa, joka tapauksessa professori sai
lähteä yöksi kotii n, luvattuaan tulla mielisuosioJIa seu·
raavana aamuna uudestaan.
Jäin siis yksin. Yhdeksän aikaan kysyttiin, tahdonko
lähteä yläkertaan juomaan teetä, joka luvanii n antaa
tal on puolesta.
Ei, kiitoksia 1 Menen kyllä illalliselle. jos saan
mennä, minne mieleni tekee.
Pysy siellä sitten! tiuskasi vartija. käsi revo lverin huotrassa, ja paiskasi oven perästään kiinni.
Kävelin huoneessa nurkasta toiseen , tupakoin, ryyppäsin vettä vähän väliä ja mietin. Välistä istahdin pöydän ääreen lukemaan jotakin Vänrikki Stoolin Tarinain
tapaan kirjoitettua ruotsinkielistä valtiollista runokokoelmaa, joka tuntui o llee n muistoja va nh immilta "routavuosilta u •
Minkähä nlaisia runoja kirjoitetaan näitten viikko j!!n sorrosta, sorre tuista ja sortaj ista? mietin mielessäni. Taitaa rUllosuoni ehtyä, jos siitä yrittää heruttaa
ku vauksia Suomen "rahvaanvallasta"l
Vihdoin kello yksitoista illalla, loikoillessani olkipatjalla permannolla, avataan ovi ja vartija komentaa:
- Kuulusteluun!
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-- Kiitoksia, sepä oivaa puhetta! 01i vastaukseni,
Ajattelin, että nyt se ratkaistaan erään porvarin elämänkohtalo!
Minut ohjattiin parin kirjoitushuoneen läpi pienempään, täysin ajanmukaisesti ja siististi kalustettu un virkahuoneeseen, joka teki sen vaikutuksen ~ kuin olisi
ollut jonkun viraston päällikön työhuone',
Olkaa hyvä ja käykäii istumaan, sanoi siististi
puettu, miellyttävän näköinen, noin puolivälissä kolmeakymmentä oleva mies, joOa oli puolipitkäksi leikattu
tumma, aaltoileva tukka. Tässä on tupakkaa, jos
h uvittaa.
Istuin kirjoituspöydän päässä olevalle tuolill e ja sytytin paperossin. "Virkamics u istui kirjoitustuolille pöydän keskikohdalle ja' rupesi kirjoittamaan arkin oikeaan
yläkulmaan . Huomasin hänen aloittavan sää n nölliseen
tapaan: "Pöytäkirja, joka tehtiin ... " Käsiala oli siistiä ja ki rj oittaminen sujui kuin van halta oppineelta. Hän
oli ilmeisesti saanut sekä kouluopetusta että käytännöllistä harjoitusta.
Mikä teidän täydellinen nimenne on? oli ensimäinen kysymys.
Tapani on ilmaista nimeni, aina kun asia niin
vaatii, huomautin minä. Mutta koska tässä lienee kysymyksessä jonkinlainen kuulustelu minun laittoman
vangitsemiseni johdosta, niin suvainnettc ilmoittaa minulle, missä ominaisuudessa aijotte kuulustella minua.
- Toimenani täällä on kuulustella lJiitä, jotka syystä
tai toisesta on tänne pidätetty. vastasi virkailija. Huomautan muutcn, että te ette vielä ole vangittu, ja riippuu kokonaan teistä itsestänne. tokko teitä vangitaan-
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kaan. Nimeni saatte muuten tietää aikanaan, sitte n kun
on piiiisty niin pitkälle, että pöytä kirja on valmis allekirjoitettavaksi.

"Pidätetty" tai "vangittu". sanoista ei kannattanut
ruvcia kinastclemaan, kun asia ilmanki n oli selvä. Koska
nyt joka tapauksessa s iis tarjoutui tilaisuus kuulla sekä
ilmianto ja syytös että myöskin, millä keinoin olisin
voinut päästä joutumasta "vangituksi", päiHin alistua

l\Uulustelun välttämättömyyteen.

.

l"lerra kuulustelija sai siis merkitä pöytäkirjaansa nimeni, syn tymäajan ja -pail,an, toimeni ja osotleen i.
Sitten siirryttiin itse asiaan.
- j\lHstä syystä teidät on pidätetty?
Minun täytyy myönUiä, eHä jos minä olisin ollui
hlin cn sijassaan ja tehnyt semmoisen kysymyksen kuulu stcltavalle, jota on toista vuorokautta pidetty suljettuna lukittuun huoneeseen, niin en ollenkaan olisi ihmetellyt, jos olisin s aanut aimo korvapuustin. Hillitsin
kuitenkin sisuni ja vastasi n hämmästyneenä:
Mutta sitähän minäkin juuri tahtoisin lietää!
...,... No. eikö teille sitä ilmoitettu pidHtcttäessä?
- Minulta kysyttiin aseita, joita minu lla kuitenkaan
ei ole ja ioita sen vuoksi ei myöskään kotietsinnllssä
löydetty.
- Eil,ö sanottu, mistä syystä teidät pidätetään?
Vasta tänn e tu ltua sain Jmulla, eUä se oli lfi·
pahlunut "paikallisen piiriesikunnan määräyksestä",
Tä män kuultuaan, virkailija meni toiseen hu onecSee!l, josta kuulin häne n puhelimessa pyytävän johon\dn numeroon, jol<l en kuitenkaan tullut panneeksi muistiin. Hetken peräs tä kuulin hänen kysyvän: "Onko
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siihen selvät Iläylökset?~ Vastausta e n lietysti kuullut.
Palattuaan takaisi n kuulustelijani ilm oitti lyhyesti:
- Teidän asian ne käsitell ää n vielä tänä ilta na piiriesikun nassa.
- Saanko tietää, ilmoitetaanko käsittelyn tuloks is ta
minullekin?
- Voin ha n minä ilmoittaa. Saatte men nä!
Ja vartija saattoi minut takais in entiseen huo neeseeni, jonka ovi pantiin perästäni lukkoon.
Tämä .. kuu!ustelu", joka o li a in oa, mitä minun suhleeni toimitettiin koko va ll!<eusaikanan i, oli verrattain
.. valaiseva".
Minua syytettii n siis jostakin! Syyllisyydestä"i oli
nähtävästi "selvät näytökset"! Minun asiani käsitcI1ään
ilman, että saan edes kuulla syytöstä, saatikka sitten
vastata siihen! "Käsittelyn " tulokset minulle luvattiin
ilmoittaa! Siis jotakuinkin pa ljon .. selvitläviä" tosiasioita
~e mm oisten tuoma rien puolelta, jo tka julistivat tekevänsä
päätöksensä "oman tunnon ja terveen järjeJl~ perusteella.
Näissä lohdullisissa ajatuksissa ku lui yö puoli yhteen, jolloin kuulustelijani tuli ovelta ilmoittamaan mi ~
nulle:
Teidän asianne o n nyt käsitelty esikunnassa .
Teidäu tulee maata tääll ä vielä tämä yö. Huomenna
teidät siirretään toiseen pa ikkaan.
- Ymmärrän! Kiitoksia!
Ovi pa iskattiin jälleen lukkoon ja nllna Jaln yllsi n.
Tänä Yöllä ei s iis vielä tule mitään ratkaisua,
lohdutin itseäni ja heiltä}'dyin nukkumaan.

,

V LUKU.

Elämää humalaisten putkassa.
Jälleen kello seitsemän seuraavana aamuna lIlinut
kutsuttiin "herrojen" hu oneeseen.
- Jokohan nyt al kaa kuulustelu ? välähti aivOlSsalli.
Mutta siellä kysyttiin .vai n, olenko se ja se, ollen
tarkoituksena todeta, eUä minä olin todella se henkilö,
jonka nimi näkyi olevan jossakin paperissa, jonka arvasin vankipassikseni. Saatuaan myöntävän vastaurlsen,
"herrat" käskivät minun pukeutua, sillä minut siirrettäisiin toiseen paikkaan.
Mieleni teki kysyä, mikä sen toisen paikan nimi on,
muUa pu rin hammasta ja palasin mitään yastaamatta
takaisin vankihuoneesee ni . • Panin kauluksen ka ulaa ni
ja palton päälleni sekä otin kepin kouraani. Omituista
kyllä, sallittiin minun tämä .,herruus"-merkki ottaa mukaani kaikkiall e, yksinpä vankikoppiinki n, vaikka se on
kyllin tukeva käytettäväksi aseenakin. Jonkun a jan perästä ovi avattii n ja kaksi kivääreillä aseislettua miestä
lähti saattamaan minua portaita alas.
Kadulla oli auto ja sii nä kuljettajan vieressä Idvlllirimies. Minun noustuani perä penkille, istui toinen saat-

·0

•

lajistani viereeni, toinen eteeni, ja sitten lähdettiin pyyheltämään Rantakatua pitkin kauppatorille, siitä Nikolain - ja Liisanlmtua Pitkälle sillalle ja Sörnäisiin .
Kaupu ngin läpi ajaessani - Nikolainkirkon kello oli
läsmällccn 8 - pelkäsin, mitäHän tuttavat ajattelisivat,
jos niikisivät! Olin itse usein kaupungilla nähdessäni
punakaartin autoia, joissa istui joku siististi puettu herrasmies kiväärinickkain vartioiman", mielessäni mietis[,cllyt: "Varmaankin joku heikko sielu, joka on laiPUll ut väkivallan edessä, ellei liene itse johtajia!" Mutta
en älynnyt ketään tuttavia, vain kaukaa erään luotettavan ys tävän, veli Samelin, joka kylläkään ei olisi väärinkäsiHänyt asemaani, jos olisi huomannut.
Käännyttyä valtakadulta, huomasin pian tultavan
~oliisiasemalle. \{ivirakenmikscn pinanpuoleiset H,ku'nat olivat täynnä naamoja uteliaina kurldstelemassa.
minkälaista uhria nyt luotiin .
Poliisiaseman vastaan otto huoneessa yksi punakaartilainen antoi päivystävälIe miliisimiehelle, jonka sittemmin sain tietää olevan itsensä komisariuksen, passituksen ynnä valmiiksi kirjoitetun vastaanottokuitin hänen
nllekirjoitettavakseen.
lvlerkittyään nimcni kirjoihin, miliisikomisarius meni
puhelimeen, kysyen;
- Onko siellä ketään, joka ymmärtää suomea?
Vastauksen käsitin siitä, kun hän tovereilleen selitti,
että "ei kuulu tulkki vielä tullcen".
Mikäkän oli se um mikko-venäläinen paikka, josta
komisarius nähtävästi olisi kaivannut passituksen suhteen lisätietoja? Oliko punaisten ~paikallinen piiriesikunta" tosiaan niin tuiki venäläinen, että siellä piti olla
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kielenkääntäjä, ennenkuin suomalainen mies tuli toimeen heidän kanssaan?
Omituista kyllä, ei minulta taskujani tarkastettaessa
otettu '"'Pois mitään muuta kuin kello, ei edes "Turistin"
liitteenä ollutta karttaa, joka kapinan ajan aina oli taskussanL Vain aseita kysyttiin, muUa niitähän minulla
ei ollut. Tarkastettuaan komisarius huomautti, että kun
heillä on käytettävänä vain huonoja ja likaisia olkia,
niin olisi hyvä, jos voisin saada kaupungilta patjan,
tyynyn ja peiton. Ilmoitin sen johdosta asunto ni puhelinnumeron, ja komisarius lupasi soittaa sinne.
Sitten lähdettiin marssimaan putkaa n I Se oli alakerrassa, kaksi rautaristikolla ja sinkkiJankaverkolla varustettua suu rta akku naa Sörnäisten kallioille päin.

Astutfuani putkaan, kohtasin heti iloisen yllätyksen.
Lattialla loikoi neljä nuorta miestä, joista kaksi ol i tovereitani Vuorimiehenkadun l:stä. Herrat A. ja V.
Toiset kaksi olivat niinikään helsinkiläisiä, jotka edellisessä paikassa olivat asuneet viereisessä kamarissa.
Toinen oli eräs kaupungin palveluksessa oleva rakennusmestari, jota syytettiin "saboteeraamises ta"; toinen
taas nuo ri konttoristi, jota syytettiin suojeluskuntaan
kuulumisesta, minkä hän sanoi kuulustelussa myöntänecnsäkin, ilmaisematta kuitenkaan, että hän jo oli 01·
lut - komenncttuna Mammilann lähetettyyn apu retki·
kuntaan, mistä vallanpitäjillä ei ollut aavistustakaan.
Nyt meitä siis oli viisi miestä ja tunnin perästä tuli
kuudes, va nhahko h erra, jonka päällystakki ennen oli
ollut upseeripaltto, mutta josta nyt puuttuivat kaikki
PunalKn blrmuvallan Illoi5&1I _ 6.
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arvomerkit. Kutsuimme viimemainittua yleisesti vllin
nimellä Kenraali. Vähitellen saapui vielä uusia miehiä, niin eUä meitä ajoittain oli yhdet_san "jassea" tässä
turvallisessa yksityishuoneessa, jonka Kenraali tiesi olevan Sörnäisten poliisiaseman humalaistenputkan.

Ikävä kyllä, ei meistä kukaan ollut sattunut joulumaan humalaisten putkaan "luonnollisista syislä u • Muutamat olivat olleet kyllä hyvin lähellä, muUa selviytyneet sentään aina paremmin kuin punakaartin ylipäällikkö, joka jo kauan oli entisten ylioppilastovericnsa
keskuudessa tunnettu "Putka-Haapalaisen~ nimellä.
Elämä fätinä muodostui kuitenkin olosuhteisiin verraten kerrassaan hauskaksi. Saatuamme vähitellen kukin kotoamme patjan ja muut välttämättömimmät makuu vaatteet, me makasimme kylki kyljessä toisella pitkällä seinämällä, jolla puolella permallto oli noin miehen pituudelta korttelin verran korkeammalla kuin muu
osa lat\iaa. Matalampaa osaa nimitimme ~Espikseksi",
ja siinä käytiin kävelemässä vuorotellen, sillä kaikki
emme sopineet siihen yhtaikaa. Keskellä lattiaa oli viemäri, jonka suulle pitkin päivää kerääntyi koko röykkiö paperossinpätkiä ja evästen ympärillä ollei ta käärepapereita. Aamuisin tämä röykkiö korjattiin pois ja
permanto kostutettiin ja lakaistiin. Tämä toimitus oli
tehtävä tietysti vuorotellen, koska me nyt olimme laitoksessa, jossa sosialismin saarnaama yhteiskunnallisen
tasa-arvoisuuden ihanne tuntui olevan jotakuinkin lähellä toteutumistaan.
Erilaisuutta oli oikeastaan vain ruoka järjestyksessä.
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Hyväsydämisiltä kaupungin naisilta saimme noin kymmenen ajoissa aamukahvit, kaksi kuppia mieheen. Samasta läh teestä tuli päivälline,nkin, mikä jaettiin kello
2-3 a}oissa. "Talon" puolesta annettiin aamupäivällä
leipäpala, 2-3 perunaa ja sillipala, mikä toistui illalla
seitsemän tienoissa. Joku kerta annettiin oikein Hiäskisoosia~ ja kerra n peukalo n pään kokoinen murene voita
sekä pari kertaa lasi pii mää.
Kaikkien . näitten annosten suhteen me olimme täySill "yhden vertaiset" , paitsi mitä vartijamme "harkitsi vai oikeaksi" olla antamatta "talon ru okaa" niille, jotka
juu ri äsken olivat saaneet ruokaa kotoaan. Mutta juu ri
kotoa tuoduissa Hpo rlsuissa" näkyi vielä porvarillisen
yhteisku nta järjestyksen jälkiä. Varakkaille lähetettii n
kaikkia niitä herkkuja, joita suinkin voi toivoa, kun siihen si jaan köyhistä kodeista herui tietysti vain sitti,
mitä omaiset onnistuivat saamaan irti.
Multa sen voin vaku uttaa kaikille, joitten perheen
jäsen joutuu pakosta eristetyksi joko vankilaa n, sairaalaan tai mihin tahansa semmoiseen ulkomaail malta suljettuun paikkaan, että kaikkein vähimmätki n luomiset
kotoa tekevät ehkä sielulle vielä suloisemman vaikutuksen kuin ruumii lle. Vankeudessa tunsi elävästi, kuinka
oikeaan esi·isämme ovat osanneet sall oessaan, että vi rsun painamasta jäljestä juotu vesi maistuu omalla maalla
paremmalta kuin kulta maljasta tarjottu vesi vieraalla
maalla. Niissä luomisissa on jonkinlainen kotoinen
tuoksu ja ne herättävät vankilassa ikäänkuin kotoisen
tunn elman.
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Uskon lausuvani kaikkien vankeustoverieni yksimielisen vakaumuksen sanoessani, että h uomaUavin ja tär-

kein henkilö joukossamme oli eräs 20-vuotias vaasalainen "polyteikkari". Kenraali alkoi käyttää hänestä
nimitystä "Snadi-poika u , jonka merkitystä me emme
tienneet, muUa joka keksittiin useampaan kohtaan putkan seiniin ikuistetusta nirnipiirroksesta: "Snadi-poika
Sörkasta"*). Me käytimme sitä luonnollisesti hyväilynimenä.

"Snadi-poika" oli meistä ainoa todellinen sotavanki.
Sun nuntai na tammikuun 27 päivänä h än oli lä ht enyt
Helsingistä kivääreineen, ajaen erään toverinsa kera
ajurilla kaupungin ulkopuolelle ja painellen edelleen

jalkapalikassa Porvooseen. Hän oli ottanut osaa vai·
koisten Keravalle tekemään hyökkäykseen, taistellut
Nikkilässä ja Marttilassa sekä Pellingin saarilla, lmnnes
jou kkue hajaantui. Eräät pyrkivät Hel sinkiin, mihin
jotkut pääsivätkin silloisen Viaporin linna väen ystävällisellä myötävaikutuksella, kun taas toiset tulivat surmatuiksi pääkaupungi n rannoille. Toiset olivat lähteneet Suursaaren kautta Viroon, mistä he sitten, kuten
tiedetään, pääsivät Saksan kautta Mannerheimin a rm eijaan. Toiset taas - ja näitä oli onnettomuu stoverimme - olivat uskoneet Kuutsalon kalastajain vakuutuksia, että mää rättyjä teitä myöten oli mahdollista päästä
Haminan pohjoispuolitse h allituksen joukkoihin. Vielä
edellisenä päivänä lähteneet miehet olivat pää sseetkin ,
multa ystävällemme nousi tie pystyyn. Punaiset tukkivat kaikki tiet ja ahd istelivat sillä tavalla paikkakun-) SOrnAisten n imi ht:lslnkiU!.isl t:n apashit:n kielessä.

,
talaisia, 'että talonpojat eivät enää uskaltaneet heitä ~uo ·
iella. Vaasalaisemme oli kääntynyt taka isin erääs tä ta·
lasta , jossa isäntä ilmoitti lähettäneen sä punaisilte sanan, että hänen talossaan o n rintamalle pyrkiviä valkokaartilai sia. Isäntä ei ollut uskaltanut olla tietoa lähettämä ttä, muUa ei taas toiselta puolelta voinut myöskään jättää ystävää surmansuuhun. Pyrkiessään takaisin
Kuutsaloon nu ori sotu ri vihd oin erään järven jäällä
joutui punaisten vangiksi. Oltuaan ensin viikon verran
Haminan poli isiputkassa , hän sa i asianomaisen vartio n
saattamana a jaa Helsi nkiin, pulittamalla matk arah at
omasta kukkarostaan.
Meidän seu raamme saapuessaan tällä sotaisalla il1sin öö rikokelaalla oli yllään Kuutsalosta saamansa kalastajanvaatteet ja - Hamin a n rovastin antamat alusvaatteet. Kuului muuten vaihtanecn "univormua" kolme
kertaa tämän vajaan kahden kuukaurlen kuluessa.
Tämä "emä-lahtari" millä nimellä Sörnäisten
miliisimiehet olivat häntä tervehtäneet - oli joukossa mme tosiaan kaiken sieluna. Meille oli tietysti en siksikin ylen virkistävää kuulla todellisia kuvauksia niistä
taistelui sta, joissa hän oli ollut osallisena. Mie:;ten vakaumus tosin kuulu i ollee n, että ei Hl.heskään kaikki
tapahtunut niin , kuin olisi pitänyt tapahtua ja kuin olisi
voinut tapahtua. Mutta valkoisten kunnia oli joka ta·
pauksessa tullut täysi n turvatuksi, samalla kun oli tul lut todctuksi, ' että meikäläisten taist"eluku ntoisuus oli
huima avan paljon korkeampi kuin punaisten.
Siltä varalta, että nä mä sivut sattuvat jonkun semmoisen luettaviksi, joka on pu naisten hirmu vallan joukkoihin tullut · uhranneeksi jonkun omaisensa, olkoon
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tässä mainittuna pieni esimerkki siitä, minkälaisilla voi·
milla kapinoitsijat yrittivät käydä sotaa Nikolai l:n aikaisesta ankarasta ku ristaan kuuluisassa, perustajansa
nil1!cä kantavassa opistossa sotatailonsa oppineen ja
käytännössä harjaantuneen etevän soturin, kenraali Mannerheimin luomaa suomalaista talonpoikaisarmeijaa vastaan.
Pellingin taistelussa - niin tiesi kertojamme - ampuivat punaiset tykeillään kaikkiaan 48 laukausta. Mutta
niistä ei sattunut edes koko siihen saareen, jossa suojeluskuntalaiset olivat, muuta kuin yksi ainoa ammus,
joka putosi saaren korkeimman kallion huipulle! Sitä
vastoin oli punaisten ruumiita saaristolaisten laskun
mukaan ajettu jäältä 254 raatoa. Suojeluskuntalaiset
ampuivat ainoastaan kuularuiskuilla. Kiväärien käyttäminen oli kielletty, kun ei ollut ampumavaroja. Vaikka
kyllähän me aina tuo n tuostakin piffasimme, kun sattui hyvälle hollille", nuori soturi selitti, veitikka silmäkulmassa. Suojeluskuntalaisista kaatui yksi, joka ei
malttanut pysyä sillä tavalla piilossa, kuin oli komennettu. Punaiset pommittivat saarta vielä seuraavanak in
päivänä, vaikka suojeluskuntalaiset olivat ampuma varojen puutteessa jo illalla lähteneet sieltä tiehensä. Niin
huono oli punaisten tiedustelupalvelus, että suojeluskuntalaiset olivat hevosilla kuormastoinecn ajaneet niin
läheltä punaisia, että hyvin näkivät viimemainittujen
leirilulet!
Ei liene liikaa väittää yksistään tämän esimerkin
nojalla, että moni mies olisi varmaan jättänyt kivääriin
tarttumatta, jos työväen sydämettömät joNaja-konnat
eivät olisi niin hävyttömästi valehdelleet ja pettäneet.
H
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Miliisikin oli kovin halukas kuulemaan sota tietoja
tältä sotavangiltaan.
- Montako köyhälistön soturia olette ottanut hengiltä? kuuluivat kysyneen toimittamassaan poliisitutkin.

nossa.
- Jaa, sitä o n mahdoton uiin tarkalleen sanoa,
vastasi vaasalainen. Ei taistelussa jouda laskemaan ,
montako vastustajaa kaatuu.

- No, vieläkö aijotte käydä ampumaan työmiehiä?
- Kuinkapa se olisi mahdollista, kun olen kerran
vankina!
- Niin, muUa jos pääsisitte vapaaksi?
- Mitenkäp:t minä vapaaksi pää!'isin?
Mutta koettakaahan otaksua, että pääsisitte va·
paaksi. Viel~kö sittenkin tarUuisitte kivääriin työväkeä
vastaan?
- Minä en voi otaksua mitään sem moista, minkä
tiedän mahdottomaksi.
Hän oli tosiaa n oikea sotilas! Ei alistunut antamaan vihollisen toivomaa lupausta, muUa ei liioin heittäytynyt aseettomana taisteluun, jonka tuloksesta voi
o lla varma jo etukäteen.
Lopuksi oli häneltä kysytty, minkälaisen rangaistuksen hän om asia mielestään pitäisi koh tuullisena osanotostaan sotatoimiin.
En tietysti mitään rangaistusta! vaasalainen vasta si.
Ohoh! kuuluivat miliisit ihmetelleen. On teikäläisiä, jotka itse ovat myöntäneet, että kymmenen vuoden pakkotyö ei ole ollenkaan liikaa.
Minusta se varmasti on liikaa, selitti pohjalai,
-

ss
nen. Olen joutunut vangiksi ja pysyn tietysti sotavankina siihen asti, kun sota päättyy.
- Kuinka päättyy sota?
- Jos ette sitä muuten tiedä, niin odottakaa, kun -

nes näette!
"Snadi-poika" oli niitä miehiä, joitten kanssa on
aina hauska olla, ja sitä oikeata muotokuntaa, joka van·
kilassakin voi pitää sielun vireessä!

• MuUa olipa meillä seuranamme täydellinen vasta·
kohtakin. Kun hänet luotiin putkaamme myöhään eräänä
iltana, ei hän ensinkään esitellyt itseään, niinkuin kaikki
me toiset olimme tehneet. Emme saaneet kotvaan kyselemälläkään tietää, mikä hän oli miehiään.
Ijältään hän voi olla puolivälissä kolmeakymmentä.
Hänellä oli yllään uudenpuoJeinen ~topattu" sarkatakki,
mustat avorinlaiset verkaliivit ja aivan äsken räätälin
prässi raudan alta lähteneet mustat verkahousut sekä
jalassa uudet nauhakengät. Mutta takin alta näkyi värillinen bomasecpaita, jossa oli vain linninkikaulus.
Vaalea tukka oli taaksepäin kammattu.
Hän ei antautunut mihinkään puheisiin meikäläisten
kanssa. Kun kysyttiin, mistä häntä syytetään, hän vastasi vain kiroten, että "melkein mistä hyvänsä".
Päästäksemme nukkumaan, kehoitimme häntäkin
käymään levolle. Kun minä makasin äärimmäisenä,
joutui hän minu n viereeni. Kävin utelemaan hänen
"asiaansa" ja sain kuulla vallan pöyristyttäviä juttuja.
Mies oli tullut Pietarista Viipuriin "siinä junassa, joka
sinne äskettäin toi aseita", kuten hän sanoi. Punais\

1
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ten lehdissä oli kyllä ollut kertomuksia jostakin salaperäisestä junasta, jolla venäläiset muka toivat Viipuriin aseita valkoisille, mutta jonka punaiset sitten Vii·
purin asemalla tuhosivat. Eräs viipurilainen taas kertoi
venäläisten tulleen perimään punaisilta Viipuriin jättämiään elin tarpeita. En siis tiennyt, miten tuon junan
laita oikeastaan oli.
Joka tapauksessa kertoi uusi vierustoverini tulleensa
mainitulla junalla, oltuaan ostamassa aseita Suomen
laillisen haHituksen laskuun. Sanoi käyneensä Pietarissa semmoisilla asioilla jo kolmatta kertaa, ostaneensa
useita tykkejä ja kehui siellä olevan itsellään ostettuna
30 kuularuiskua. Sitä paitsi hän selitti ennen sodan
puhkeamista välittäneensä Helsingissä kivääreitä valkoisille autokuormittain.
Junasta oli kertojani onnistunut asemalla syntyneen
taistelun aikana karkaamaan Papulaan, missä sanoi kadulla kuristaneensa erään punakaartilaisen, ottaneensa
siltä kiväärin ja punaisen nauhan omaan lakkiinsa sekä
tulleensa kaikessa rauhassa takaisin asemalle, mistä lähti
seuraavalla junalla länteen päin, mennen Kotkaan.
- No, mutta miksikä Kotkaan? Miksi ette jäänyt
jollekin hiljaiselle maaseutu asemalle, kun kerran semmoisilla asioilla liikuitte, tai tullut yhtä' mittaa Helsinkiin?
- Mihulla oli tuttuja Kotkassa Hovi nsaaren sahalla,
mistä aijoin saada tarpeelliset paperit ja kätkeä sinne
kiväärini. Kak'si kertaa onnistuin pääsemään vahdin
läpi, mutta kolmannella kerralla vaadittiin minulta jäsenkirjaa, ja
, sitä minulla ei ollut.
- Kas, kun ette ottanut jäsenkirjaa siltä punakaar-
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tilaiselta, jonka kuristitte Papulassa. Onhan teillä punakaartilaisen neula takin pielessä.
- En tullut ajatelleeksi jäsenkirjaa. vastasi puhetoverini, jonka huomasin vähän säikähtyen koettelevan
mainitsemaani punakaartilaisen merkkiä. Tämän neulan minä ostin ja maksoin siitä kalmekymmentä markkaa. vaikka punakaartilaiset saavat niitä kahdella markall a.
- No, teillä lienee ollut sitten suunnattomat summat rahoja mukananne. kun kävitte niin suurilla ostoksilla?
- Olihan niitä! Vangittaessa ei ollut sentään kuin
vähän päälle kolme tuhatta markkaa, josta vai n kaksikymmentä markkaa sain pitää, selitti naapurini.
- Missä toimessa olitte siihen asti, kun hallitus
otti teidät aseitten hankkijaksi?
Minä lueskelin.
- Olette siis ylioppilas?
- En.
Siinä tupakoiden julellessa olin kiinnittänyt huomioni puhetoverini käsiin. Ne olivat työn jäleltä, vieläpä raskaan työn jäleltä. Tiesin ennestään, että kädet
ovat vaarallisena ilmiantajana jokaiselle, joka pyrkii
salaamaan ammattiaan. Siisti! kädet voi helposti saada
likaisiksi ja sangen lyhyessä ajassa näyttämään työmiehen käsi Itä, mutta känsiintyneitä, kovanahk"aisia käsiä
on mahdoton saada äkkiä ~hienoiksiM. Hänen olemuksensa teki joka suhteessa sen vaikutuksen, että hän ei
'Voinut olla semmoinen mies, jolle hallitus olisi uskonut
niin tärkeän tehtävän kuin aseitten ostamisen Pietarista.
Aamulla huomautin sen vuoksi tovereille, eUä uuden

asuintoverin suhteen on syytä osottaa kaikkea sitä varovaisuutta, mitä urkkijaan nähden on aina noudatettava.
Päivän varrella ilmestyi miehen vasemman käden
se.\kåän eräänlainen "tatueeraus": eräs tavallinen suomalainen sukunimi - sanokaamme esim. Kallio - ja
sen alle ruotsiksi "Magister".
- Hän siis on "lukumies", ei kuitenkaan ylioppilas, mutta kylläkin maisteri, mietin mielessäni. No,
aivan mahdotonta ei vielä tämäkään ollut.
Kun mieliala pysyi jonkun verran raskaana tämän
uuden asukkaan salaperäisyyden takia, päätin ylihuomenna ottaa hänet uudestaan kuulusteltavaksi. Vankeudesta puheltaessa hän tuli maininneeksi olleensa Helsingin lääninvankilassa jo kerran ennen valtiollisista
syistä vangittuna.
- Santarmit vangitsivat minut viime kesänä Kijevissä, kun olin ilman passia, selitti "maisteri Kallio".
- Santarmit 1 Vieläkö Kijevissä viime kesänä oli
santarmeja ?
- Niin oikein, eiväthä n ne olleetkaan santarmeja,
vaan vastavakoilu osaston miehiä, oikaisi puhetoverini.
- Millä asioilla sitten olitte Kijevissä?
Olin paennut sinne Saksasta.
Mitä tietä pääsitte viime kesänä Saksasta Kijeviin?
Rintaman läpi.
Vai niin! Niinkö huonosti ne saksalaiset varti oivatkin rintamaansa, että suomalainen maisteri pääsee pujahla~aan läpi kuin jänis aid;tn raosta?
- Kyllähän ne vartioivat, mutla aina siitä sentään
pääsee!

\
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- Niin kai, kun sattuu vain oikea mies yrittämään,
naurahdin minä innostuHnakseni "maisteria" yhä uusiin
"pa lj astuksiin". Ja kysäsin sitten yhteen menoon, mitä

hän Saksassa oli tehnyt.
Hän kertoi olleensa Saksassa auton kuljettajana, ei
kuitenkaan aivan rintamalla, mutta ei suostunut sano·
maan, paljonko semmoisesta toimesta maksettiin palkkaa.
- Se oli aivan sen mukaan, kuinka lähellä rintamaa palveli, oli ainoa selitys, minkä hän palkkausoloista antoi. Saksaa n hän kertoi menneensä vuonna
1915 Ruotsin kautta, ki roten tällöin, niinkuin muuten
al ituiseen, täysin punakaartilaiseen tapaan.
- Ja ylioppilaita tuli niin perrrkeleesti! Se oli välttämätön Iisays hänen kertomuksecnsa menosl3an Saksaan.
"Tatueeraus" käden selästä oli jo aamulla hävinnyt,
miehen lläydessä eteisessä peseytymässa, mutta ilmestyi siihen hetken perästä uudestaan. Nyt huomasin,
että se oli tehty kosmos-kynällä.
~Maisteriu , joka ei ·esittele itseään, vaan piirtelee
nimensä kädenselkäänsä ! Suomalainen ~maisteri", joka
ylioppilaide n kera meni sotavuonna Saksaan, mutla ei
liittynytkään jääkäreihin, vaan rupesi autonkuljettajaksi
ja karkasi sitten saksalais ten rintaman läpi Venäjälle!
Minusta asia oli nyt niin selvä, että päätin ottaa
miehen kiinni ja vaatia kursaiJematta tilille. Nousin
kävelemään "Espikselte" valmistellakseni sotasuunnitelmaani. Sillä välin mies heiltäytyi nukkumaan ja makasi
yhtä painoa noin kello viidestä puoli kymmeneen, nousemalta edes illallista syömään. Kun meillä ei ollut
kiireitä, annoimme hänen nukkua, vaikka epäilen sen
olleen su urimmaksi osaksi vain "koiran unta
W

•
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Puoli kymmenen ajOissa tuli laitoksen apulais-komi·
saria kysymään, "kuka täällä on Kallio?" Ei ollut
tuntevinaankaan! Ja "maisteri" nukkui niin sikeästi,
että hänet piti potkaista hereille. Apulaiskomisarius vei
hänet mukanaan eikä hän enää palannut meidän seuraamme.
Mutta ollessamme seuraavana aamuna pihalla kävelyllä, jota lystiä meille suotiin puoli tuntia päivässä,
näimme Kallion saman rakennuksen yläkerran putkassa
pihan puolella. Ja meidän hyvänahkainen vartijamme
selitti kaikessa viattomuudessaan, että siinä putkassa
säilytettiin - .. rikollisia punakaartilaisia!"
Nyt minä käsitin, kuinka "maisteri Kalliolla" saattoi
olla niin uudet, hienot mustat verkahousut ja liivit!
Arvatenkin oli räätäli tehnyt ne jotakin toista miestä
varten, joka ehkä ei enää housuja kaivannut.
Oliko mies ollut lähetetty meidän joukkoomme muussakin kuin urkkimisen tarkoituksessa, on epätietoista.
Mutta varmaa on ainakin se, että me tarpeeksi pian
huomasimme hänellä "Esaun kädet~, niin että urkkijana
hän sai pitkän nenä"n.
Ikävä vain, että emme kerinneet asettaa häntä "toverioikeuden" eteen!

Päästyämme eroon mainitusta haaskasta, jatkoimme
taas iloista elämäämme entistäänkin remuisammin.
Päivät kuluivat enimmäkseen hiljaiseen rupatteluun
ja aprikoimisiin, mitkä perustuivat kylläkin löyhälIe pohjalle, kun emme saaneet putkaan edes punaistenkaan
lehtiä. Silloin tällöin onnistui sentään sukulaisten lähet-
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tää joitakin tieto;a.

Niinpä oli rakennusmestari" rouva
leiponut pikkuisen sokeri kaakun ja kätkenyt sen sisään
kaksi pientä täyteen kirjoitettua paperi rullaa . Minä sain
kerran salaisen kirjeen puhtaan nenäliinan sisään pistettynä. Kenraalille taas toi kerran eräs nainen $u6rastaan kirjeen putkan ovessa olevasta luukusta.

Kohtelu sinänsä oli moitteeton.

Tupakanpoltto mi-

nun tietääkseni ei laillisissa oloissa ole ~aJlittu poliisiputkassa enemmän kuin vankilassakaan, mutta meillä
se oli kummassakin paikassa aivan luvallista. Sitä vastoin kuului annetun semmoinen määräys, että vaugit

eivät saa tava~a omaisiaan, muuta kuin esikunnan tai
"kansanvaltuuskunnan" luvalla. Kerrottiin tämän johtuneen siitä, että eräs herrasmies oli III:nnen poliisipiirin asemalle saanut tarpeelliset naamioimis-vehke~t ja
sitten sangen tarumaisella tavalla kääntänyt selkänsä
mainitulle vankilalleen.
T oinen vartijoistamme oli tyly ja kiukkuinen, antaen
selvästi huomata kuuluvansa tuli -punaisiin. Toinen sitävastoin oli tavallinen hyvänahkaine.n suomalainen ~Löt
lösen saapas", suurten pimiteUyjen joukkojen muotokuntainen edustaja.
Kenraali antoi hänelle nimen "intclligensens represelltant" (älykkäisyyden edustaja), joka niissä oloissa oli
sattuvin, mitä ajatella saattoi. Osottaaksemme asianomaista tunnustusta hänen "pyhälle yksinkertaisuudelleen ", lahjoitimme hänelle miehissä kymmenen kappaleUa Töölön yhteiskou lun arpoja, jättääksemme sallimuksen ratkaistavaksi, tuleeko hänestä tai hänen periilisistään ehkä vielä "kapitalisti".
Kuinka luja hänen uskonsa oli, näkyy seuraavasta
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lyhyestä keskustelusta, joka minulla oli hänen kanssaan eräänä iltana käydessäni eteisessä vesi hanan luona
pesemässä hampaitani.
Oletteko koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka paljon
teidän lehtenne valehtelevat? En tarkoita nyt sitä.
missä. ne erehtyvät, sillä erehdyshän on inhimiilisW.
Minä kuulin kerrottavan juuri viimeistä päivää vapaana
ollessani, että "Kansan Lehden~ johtokunnassa Tampereella jo silloin oli ollut vakavasti harkittavana, eikö
olisi jo aika ruveta puhumaan joukoille totuutta. Kolmen äänen enemmistöllä kuuluu kuitenkin päätetyn,
eUä valehtelemista on yhä edelleen jatkettava. Mitä te

semmoisesta päätöksestä ajattelette?
- Minun ei tarvitse ajatella siitä mitään, sillä minä
tiediin, että semmoinen puhe on ·valetta. Eikä minun

tarvitse yleensäkään uskoa mitiiän, minä tiedän.
_. Mutta jos kerran tiedätte,- niin silloinhan voil1e
kai uskoakin!
Enempää en voinut hänelle sanoa, sillä hän oli totisesti
"uskovainen ja hänellä oli oikea "opetuslapsen mieli".
Seuraavana aamuna saimme onneksi putkaan käärcpaperina saman päivän "Tiedonantolehden", jossa oli
itsensä Kullervo Mannerin alleki rjoituksella varustettu
valitusvirsi niistä "raskaista onnettomuuksista", joita
punaisten oli "täytynyt kestää" Tampereen lähistöllä.
Se mahtoi olla kova koettelemus meidän "älyl<kään u
vartijamme liskon h orjumattomuudelle l
U

Iltaisin meillä nousi aina ilo ylimmilleen. Ensiksi
ruvetiiin laulamaan. Kaikki isänmaalliset laulut -
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"Hanssin Jukkaa unohtamatta - laulettiin joka ilta
joko yksi-äänisesti tai joukolla, kuinka , kulloinkin vain
sopi., Sama ohjelma oli uusittava joka ilta, sillä meidän
ohjelmistomme oli ylipäänsä varsin rajoitettu. Oli ni·
menomaan eräs laulu, jota ei koskaan jätetty huutamatta, nii n että seinät raikui. Koska se on "uudempaa runoutta" eikä liene vielä kyllin laajalle levinnyt,
jäljennän sen tähän nuoren a rmeijamme poikien vedel täväksi kävelymatkoil1a ja leirivalkeitten ääressä. Sävel
-(JO hyvin tunnettu toisista samanlaisella refrengillä va rustetuista lau luista. Meidän tiedossamme olleet säkeis ·
töt kuuluvat:
Yhtehen rytäkkähän ryssäkin jo ryntää,
Aikoo a rot Unkarin se kaalimaaksi kyntää.
Sumfati rati-rallaa,
Ja niin se tai si oll a
S umfati rati, rali riti-rallallaa!
Reilusti se Rennen kampfi Berlinihin läksi,
Taisi kumminkin se matka jäädä tännemmäksi.
Sumfati j.n.e.
livanat ne itsellensä kaikki hajut h aalii,
Eiväl muuta h ousujaan, vaan syövä t hapankaaliL
Sumfati j.n.e.
Siksipä se Saksalainen myrkkykaasut keksi,
Ettei haisuki lpailussa jäisi viimeiseksi.
Sumfati j.o.e.
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Korkeet herrat Pietarissa näkee pahaa unta,
Kun Ryssä onpi rajamaa ja Suomi valtakunta.
Sumfati j.n.c.

Lopuksi seurasi paini, sormikoukun veto y.m. voi·
mankoetukset, joissa "Snadi-poika" oli aina ensimäisenä
ja aina valmis yrittämään ja myöskin kestämään, vaikka
aina tuli veres vastustaja.
- Sii nä on sitten hauska poika! hoki kenraali ehtimiseen. Tunnustuksensa osotuKseksi hän sitten vankilaan lähtiessään jätti "Snadi-pojalle" ajan ratoksi task ukeHonsa, jonka oli onnistunut tuomaan putkaan upsceri"housujensa kellotaskussa.
Kenraalin kertomukset Venäjän hovin kulissien-takaisesta elämästä, "kruununoriista Rasputinista, Pietarin
hienostan elämästä yleensä ja varsinkin "korkeim man
vallan M Helsingissä olevan edustajan perhe·elämästä oli·
vat muuten mainiota kuultavaa. Siihen, mitä hän jutteli silloisen suomalaisen "Smolnan" entisistä asukkaista
ja "kuhertaj ista", ei tarvinnut paljon lisätä mielikuvi·
tusta, kun sai eteensä k~konaisen romaanin. Eikä siinä
ollut su inkaan vähimmin huvittavia se Juku, jossa kerrottiin kuinka itse Frans·herra kävi rakastajatartaan
tervehtimässä. Koko hänen 40-miehinen henkivartios·
tonsa piti olla mukana, kun "ylhäisyysM toimitti asioi·
taan rakastajattarensa luona. Henkivartija:t istuskelivat
ja hymyilivät sillä aikaa Liisantorin puistikossa!
W

Mutta pian tämä iloinen elämä vaihtui: toisille iloi·
sempaal1, toisille surulJisempaan.
Punalun Irirmuvalta" Jaloiss, -

7.

98

,

PääSiäisviikolla kutsuttiin tuon tuostakin joku meistä
kuulusteluun. T utkijat kuuluivat 'tällä ke rtaa olleen miliisi miehiä, jotka olivat vllkuuttaneet tekevänsä kaiken
voitavansa saadakseen pidätetlyjen asiat vallankumousoikeudessa mahdollisimman pian käsiteltäviksi. Eräältä
vaadittiin 5,000 markan takaus siitä, että saapuu kut-

suttaessa "oikeu teen", ja hänen serkkunsa kuului an taneen vakuuden . Erään toisen lu otettavaisuud esta meni
mieskohtaiseen taku useen muuan sosialistinen asianajaja, joka arvatenkaan ei aavistanutkaan, että mies oli
suojelu sku nnassa -

komppanian pääll ikkönä. Rakenn us-

mestarin rouva taas oli laittanut höyhentyynyn sem moiseen paikkaan ruumistaan, että kun hän sitten meni
vall anpitäjiltä vaatimaan miestään kotiin, olivat puna iset
"harkinoeet oikeaksi" määrätä vallankumousoikeuden
pitämään yli määräisen istunnon, jossa hänet vapau tet~
!iin päästäkseen kotiinsa hoitamaan kiireellisiä velvollisuuksia.
Sillä tavalla päästiin lorstaihi n maaliskuun 28 päivään. Noin kym menen aikaan aamupäivällä ilmoitettiin minulle, että oli pukeuduttava ja pantava tavarat
kokoon, sillä nyt on muutettava läänin vankilaan .
Missään kuulusielussa ei minua vieläkään ollul käytetty. Päästyäni selville siitä, kuka laitoksessa oli pääl likkönä, s.o. miliisikomisa riuksena, kysyin tältii kerran :
- Tunnetteko te oi keutenne ja velvollisuutenne lämmöisen laitoksen vastuu nalaise na päällikkönä?
- TietY$ti tunnen 1 Kuinka niin ? vastasi mies.
- Ei muuta, kuin että minä puolestani saan olla
varma siitä, että ette tee mitään erehdyksestä. Helsingin raastuvanoikeudessa tavataan!
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Nyt sain nähdä, minkä verran mies siis tosiaan vä·
Iitti oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, joista sanoi
kuitenkin olevansa niin kovin selvillä. Miliisikonstaapeli, joka vei minut poliisilaitoksen autolla yhdessä Kenraalin kanssa läänin vankilaan, ilmoitti näet viimemainitulle, että meidät molemmat "oli tuomittu pidcttävik si
vangittuina koko sodan ajan~ ja Lääninvankilan vastaanoltohuoneessa huomasin tuojani jättämän passituksen alla samaisen miliisikomi sariuksen nimikirjoituksen.
Sillä tavalla jouduin Lääninvankilaan kins-torstaina
kello 12 aamupäivällä.

VI LUKU

Tutkimatta tuomittuna.
Sörnäisten putkassa olin usein ajatell ut, mi ten kauheata olisikaan istua tutki ntovankina, jos olisi todella
tehnyt jonkin rikoksen ja pitäisi olla joka hetki valmiina
kutsuttavaksi kuulusteluun. Poliisi hankkii todi stuksia
sieltä ja täältä, ja kuulu stclussa esitetään vastattavaksi
kysymyksiä, jotka osattavat epäluulojen saava n yhä varmemman muodo n, todistusketjun tulevan yhä kiinteämmäksi ja ahtaammaksi.
Se olisi varmaan hi rveä tunne. Nyt sitä vastoin ei
oll ut mitään salattavaa. T ulipa kuulustelu millä het-

kellä tahansa, aina olisi valmiina sama vastaus.
Toista oli nyt, kun tiesi olevansa tutkimatta tuomittuna.
Mistä syystä minut o n tuomittu? Minkään lai seen
aseelliseen toimintaan en ollut ottanut osaa, en ollut
kyennyt, en olisi voinut enkä ollut saanut edes tilaisuutta. En oll ut ylipäänsä koskaan ottanut osaa mihinkään semmoiseen toimintaan, jotå ei olisi voinut
tietää yhtä hyvin punainen kuin valkoinenkin leiri. Ja
viimeksi kuluneen vuoden ajan olin tepnyt yksin omaan
työtä - kovaa työtä sittenkin - ja työtä semmoista,
joka oli kenen tahansa nähtävänä.

101

Varmaankin oli siis tehty jokin salainen ilmianto,
jonka punaiset mahtajat kai itsekin tiesivät vääräksi,
, koska eivät edes kysyneet minulta sen todenperäisyyttä.
Mutta jos niin oli, niin minkälainen oli tuo ilmianto? Kun se ei voinut olla muuta kuin väärä, niin
se saaUoi olla kuinka hirmuinen tahansa . Ja kun minun ei sallittu kuulla edes syytöslä, saatikka todistuksia, niin varmaan oli käytetty vää riä todistajia. Näillä
edellytyksillä langetettu tuomio voisi olla kuinka hirveä
tahansa. Ja mitenkä hirveä se saattoi olla, siitä on kyllä
myöhemmin saatu Kouvolasta ja Viipurista kyllin selvät
todislu kset!
Ainoa järkevä syy, jonka itse käsitin rikkomukseksi
vallanpitäjiä kohtaan, oli se, että en ole sosialidemokraatti, että aina olen tuominnut tästä liikkeestä kaiken
sen, mikä siinä - etenkin Suomessa - on ollut ei
ainoastaan järjetöntä, vaan myöskin rikollista: taloudellisia ja henkisiä parannuksia todella hartaasti ikävöivien
suurten ymmärtämättömien työläislaumojen kerrassaan
sydämetön pettä minen, tietoinen eksyUäminen ja johtaminen onnettomuuden kuil uun,
Nämä ajatukseni olen usein lausunut julki, niinkui n
olen aina oppinut lausumaan sen, minkä käsitän ja
uskon oikeaksi. Usein olin kapinan aikanakin tuttavien
kanssa keskustellessa osottanut, kuinka Suomen sosialistien kaik.ki johtajat, muUa erityisesti ne heistä, jotka
olivat samalla kansanedustajia, olivat tekeytyneet vikapäiksi moneen rikokseen, joista kustakin erikseen Suomen laki säätää kuolemanrangaistuksen.
Oliko joku urkkija tiedottanut nämä selvitykseni
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Nkorkeille vallanpitäjille" vai oliko joku omista tovereisla oll ut kavaltaja?
Kumpi tahansa, niin miksi ei minua syytetty puheistani tai miksi ei edes ilmoitettu, mistfl syystä minut
oli tuomittu ? En ollut sanonut mitään semmoista, mitä
en olisi milloin tahansa myöntänyt sanoneeni, koska
olin sanonut vai n vakaumukseen perustuvan ajatukseni.
Enkä minä toki kieltäylyisi vastaamasta vakallmukseslani. Jos vakaumustani, jos ajatuksiani ei voida hyvttksyä, niin sehä n on eri asia. Enhän ole vaatin ut
ketään niitä hyväksymään, mutta itseltäni niitä ei silti
voida riistää.
Tämä mieltä masentava tietämättömyys ja alituinen
valmius vastaanottamaan pahinta ei johtunu t siitä, että
olisin tuntenut olevani ylipäänsä viaton, että toisin . sanoin olisin ollut, niinkuin usko nnollisessa kielessä sanotaan, syn nitön. En su inkaan. Nuorukainen, joka ei
tunne lakia eikä vall ankaan elämää, saattaa kyllä helposti kuvitella mielessään, että hän toki ei ole mitenkään ri kkonut lakia vastaa n.
Mutta kun kokeneempi ihminen, kuka ikinä tahansa.
ottaa vaivakseen asettua säälittä tuomiolle teois taan ja
laiminlyömisistään, hän on piankin hu omaava, että
maallisen I~in absoluuttinen täyttäminen on jokseenkin
yhtä mahdoton kuin jum alalli senkin.
Kuulin kerran itse-vanhurskaan nuoren rouvan silmää räpäyttämättä vakuuttavan. että han ei vietti. kos-

kaan ole tehnyt syntiti. eiM aijo tehdti. vastakaan.

Minulla ei kyllä koskaan ole ollut mitään mielitekoa
kerjäläismunkkie n amr:tattikun taan enemmll.n ki rkolli·
sessa kuin yhleiskunnallisessakaan eJämässä, mutta vä-
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listä tämmöisen jokapäiväisen syntisen silmiä huikaisee.
kun yhtäkkiä isketään vasten kasvoja noin ylenpalttiseIJa pyhyyden kirkkaudella, ja silloin kielikin luiskah taa loksullamaan maallisia mietelmiä.
Hu omautin rouvalle sen vuoksi, kuinka hän juuri
äsken oli päässyt soi maamasta ertls lä yhteistä ystäväämme. entistä lu ok katoveriaan ja minpn sen-aikaista
ihann ettani, nykyisin naapurinamme onnellisessa avioliitossa elävää nuorta suloista äitiä, jota tuo pyhimys
syytti turhamaisuudesta, kiemailusta ja teeskentelystä.
- Mulla sehän on totta! hän vastasi pyhällij. vakuutuksell a. Hän osottaa sinulle todellakin suurempaa suosiollisuutta, kuin hänen olisi lupa nyt, kun on jo naimisissa!
- Ensiksikään hänen suosiollisuutensa minua kohtaan ei ollenkaan ole suurempi, kuin mitä hän kernaasti voi osottaa kelle tahansa rehelliselle porvarille,
joka tunnustaa yksityisen omistusoikeuden. Ja toiseksi,
hyvä ystävä, määrää jo maallinenkin laki rangaistuksen
kunnianloukkauksesta, jonka tarkoitus vain on halven taa toista, perustukoonpa muuten vaikka tosisyihin kin.
Mutta jumalallinen laki vallankin - niin ainakin minunlaisestan i vaivaisesta syntisestä näyttää - kieltää
sinua ottamasta käsiisi sitä tuomarivaltaa, joka on·Jumalan, joka yksin näkee ja tuntee ihmise n ajatukset ja
tunteet. ilman ellä näitä röyhelöidfiän tarj ottimelle ja
esitetään kai~enlai s ten henkisesti vaivaisten repelöitäviksi.

Niitä on lukemattomia muita rikoksia, joita melkein
joka pHivä teemme maallistakin lakia vastaan, vaikka
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emme tule sitä huomanneeksi. Puhumatta nyt ollenkaan niistä, jotka - niinkuin useat kynäniekat - eivät
ollenkaan pyrikään noudattamaan edes maallista, vielä
vähemmin jumalallista lakia.
Kuitenkin olisi sekä yksityisten että kansan elämälle
erinomaisen terveellistä, jos itse kukin sekä julkisessa
että syrjäisessä asemassa oleva henkilö aina muistaisi
elämässään noudattaa tuota kaikkien parasta tarkoittaneen opettajan neuvoa: "Joka teistä on synnitän, se
häntä ensimäisenä kivellä heittäköön". Tämä sääntö
yhdessä toisen yhtä yleispätevän kanssa: "Mitä soisitte
ihmisten tekevän teille, tehkää tekin se heille" ja juuri
viimemainitun valossa, olisi omansa luomaan meidän
kansamme koko julkiseen elämään aivan toisenlaisen
siveellisen arvokkuuden, luomaan siihen juuri sen sie·
dettävyyden ja virkistävyyden sävyn, jota varmaan kaikki
tässä maassa kauan ovat hartaasti kaivanneet.

Mutta tunteakseen sovittavansa jotakin rikosta, ihmi·
sen täytyy saada kärsiä rangaistustaan lain määräämän
tutkinnon ja tuomion perusteella. Laki · on kansan
oikeustajunnan ilmaus ja tulkitsija, ja vain sen määräämä
rangaistus voi olla omiaan saattamaan rikollisen sovintoon kansan oikeustajunnan ka nssa. Jokainen muu
rangaistus - jota siis ei määrätä lain säätämässä järjestyksessä ja .sen vahvistamilla perusteilla - on tyranniaa, hirmuvaltaa, tulkoon se Venäjän tsaarin tai santarmien, punaisten tai minkä muitten tyrannien käsistä
tahansa.
Tutkimatta tuomitseminen ei meillä kuitenkaan ole,
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ikävä kyllä, mitään uuUa, vaikka harva lie tullut ajatelleeksi tieteisopin määritelmiä pitemmälle, kuinka pohjaton vääryys siinä todella on.
Semmoinen tuomari, joka ei juuri koskaan kaipaa
eikä huoli todistuksia, verhotaan tavallisesti "yleisen
mielipitccn~ vaippaan , vaikka sen oikeam pi nimitys olisi
yleinen vttttryys. Eikä se ole suinkaan ollut mitenkään
ominainen punaisille, Lotka päinvastoin ovat oppineetkin
sen aivan toisilta "aate"-ryhmiltä. MuUa v/iäryytltt se
on, kaikkialla tunnustetun alkeellisimmankin oikeustunnon hirveätä sortamista, se on oikeuden kannalta sama
kuin pilkka pyhää henkeä vastaan.
Päinvastoin kuin Sörnäisissä ajattelin nyt Lääninvankilassa: kuinka turva lliselta tuntuisikaan kärsiä nim!tetystä rikoksesta lai n mukaan tuomittua ra ngaistusta.
Jos on tehnyt rikoksen, niin tietää sen tähden istuvansa vangittuna. Tietää, että "rangaistus sovittaa rikoksen" - siinä määrin, että maallinenkin laki kieltää
soimaamasta rikoksesta, josta kerran on rangaistuksensa
kärsinyt. Tietää siis pääsevänsä jälleen sovintoon rikkomansa inhimillisen oikeuden ka nssa. Tietää myöskin, miten suuri rangaistus on, ja saa olla vakuutettu,
että ei tarvitse kärsiä sitä tuntiakaan yli määrä-ajan,
Mutta nyt! Ei aavistustakaan mistään rikoksesta,
Ei aavistustakaan siitä, milloin tämä vankeus päättyy
ja - kuinka!
Sehän se juuri oli alitu isena painajaisena, että ei
tiennyt, milloihka tyrannit saisivat päähänsä ruveta tappamaan uhrejaan. Eikä meistä varmaan kuitenkaan
kukaan osannut aavistaakaan, että punaisetkaan pyövelit
olisivat voineet olla niin julmia, kuin Kouvolan ja Viipu-

•
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rio tapahtumat ovat Qsottaneet heidän todella ol leen.
Jos sikäläiset julmuudet ja rääkkäykset olisivat olleet
tiedossamme, niin pelkään, tokko meistä monikaan olisi
jaksanut säilyttää järkeään.
Raskaaksi se kävi nytkin, vaikka emme osanneet
odottaa muuta kuin vain - kuolemaa. Mutta kun kuukaudenkin päivät odottaa kuolem~'la aivan joka hetki,
niin kestävyyttä siinäkin kysytään.
Oten joskus lukenut kllolemanrangaistuksen vastustajain esittävän yhtenä tärkeimpänä perustelunaan juuri
sen hirveän rääkkäyksen, jonka alaiseksi kuolemaantuomittu joutuu odottaessaan tuomion täytäntöönpanoa.
Tätä perustelua eivät ainakaan Suomen sosialistit ole
kelvolliset enää ikinä esittämään, sen jälkeen mitä itse
ovat elämässä näyttäneet suhtautumisestaan kuolemanrangaistukseen.

,

VII LUKU

Kaksi viikkoa koiran kopissa.
Olin vankilassa ensi-kertainen , ja pelkään sen vuoksi
teh neeni vastaanottohuoneessa pahan vi rheen: a nnoin
pois kelloni !
J o Sörnäisissä oli n vakuuttanut Kenraalille, että vankilassa otetaan taskuista kaikki pois eikä kelloa millään
ehdolla saa ottaa mukaansa selliin. Sen vuoksi oli
Kenraali luovuttanu t keHonsa S nadi- pojalle. Minä hu psu
a ll noin sen vankilan vahtimestarille, joka "vei meidät
Tullii n" ~ Arvelen näet, että hän ei olisi ileunyt tarkast uttaa, jos olisin kieltänyt omaavani kelloa. Eipähän
tarkastuttanut Kenraaliakaan, kun tämä vastasi, että
hänellä ei ole. An noin vielä rahaniki n, kun sitä vastoin
Kenraali ei antanut mitään. Sanoi vain: ei ole! Eikä
tarkastettu.
Remminyyttiälli si ihen sijaa n ei tarkastettu. Kysyt·
tiin vai n, onko aseita. Olihan niitä: pöytäveitsi ja haa·
rukka, mutta ne kuuluivat oleva n luvalliset. Tupakasta
ja tulitikuista ei hii skuttu mitää n kummi nkaan puoli n 1
. En tiedä, lieneekö tapana kuljetella uutta vanki<t
laitoksen käytävillä ja näytell ä hä nel1e useampia koppeja, ennenkuin hänet vihdoin pistetään telkien taa

108

ahtaimmassa merkityksessä. Jos niin on , niin mielestäni olisi semmoinen paraad imarssi lopetettava ja veI·
voitettava vartija ottamaan jo vastaanottohuoneessa selville. mihin koppiin uusi tulokas voidaan ja sopii sijoittaa.
Minulle tämä kiertoretki antoi t ihecn pariin nöyrään
toivomukseen, jotka kumpi"kin otettiin huomioon. Ensimäinen tapahtui se n johdosta, että vartija aikoi sulkea
minut selliin, jossa sitten älysinkin entisen miehen ole-

van

~talon

vaatteissa".

- Ettehän toki aikolle panna mi nua yhteen taval·
listen rikollisten kanssa? kysyin nöyrästi, pitäen itsestään selvän ä, että valtiolliset vangit saisivat olla omissa
vaatteissaan.
- Ei ole tarkoitus. MuUa ei sen sellin asukas
mikään pahantekijä olekaan.
Myöhemmin sain kuulla, kuka hän oli: nuori aate·
linen lakimies, joka kunnialla ylläpiti sukulaisensa va n·
han Savon majurin mainetta, ~ett' oli rautainen hän
luonnoltansa" . Punaiset vaativat häntä ilmaisemaan,
missä säilytettiin erästä isohkoa rahasummaa, jonka
otinpaikkaa eräs toinen mies ei ollut suostunut ilmoit·
tamaan. Sörnäisten putkaan oli tullut juuri pari päivää
sitten eräs herrasmies, joka tiesi nuoren aatelismiehcn
olevan pakoitetun taipumaan sen tähden, että punaiset
pyövelit uhkasivat muutelI panna tunnu stuksille hänen
vanhan kivultoisen äitinsä. Kuinka asian sitten lienee
käynyt, en saanut selville. Mutta joka tapauksessa oli
aatelinen varatuomari nyt tuomitluna "pakkoiyöhö n
en tiedä , kuinka moneksi vuodeksi ~ koska hänet
oli puettu "talo n vaatteisiin".
U
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On todella ihmeellistä, kuinka "kansanvallan" ni·
missä tosiaan voidaan toimittaa paljon semmoisia asioita,
joita tavallinen porvarillinen virkavalta ei ole rohjen nut
1(äyttää. Niinkuin juuri pakoittaminen tunnustuksiin.
Suomen ·Iaki kieltää kiristämästä mitään tunnustuksia
väkisin. Sitä varten on poliisikuulustelu ja oikeuden
tutkinto, että salaisuudet on osattava saada niissä ju lki.
Punai silla oli miliisinsä, tiedu steluosastonsa, vallankumousoikeutensa ja urkkijansa, mutta sittenkin he käyttivät vielä vankeutta ja "pakkotyötä" kiristääksee n ihmi·
sen tunnustamaan semmoisen asian, missä eräs rahasumma on piilossa! Tämän kirjoittaja tuntee tapauksen, jossa porvarilli nen poliisimies taivutti pari rikollista
tunnustamaan varastamain sa rahojen piilopaikat, jotka
olivat monen päivämatkan päässä toisistaan samoin
kuin siitäkin paikasta, missä miehet saatiin tunnustamaan. Mutta siinä ei käytetty yhtään mitään pakoitusta eikä edes uhkaus ta, ei sanoilla eikä teoilla. Paljaalla taitavalla puheluIla saatiin Suomen postilaitokselle
sillä kertaa pelastetuksi toista -kymmentä tuhatta markkaa. Mutta kun punaisilla ei ollut ammattimiehiä nähtävästi muuta kuin rikoksiin ja petomaisuuksiin, niin
he eivät kyenneet tietysti mitään poliisitoimiakaan suorittamaan.
Varatuomarin koppiin minua siis ei pa ntu sen tähden, että aikaisempi asukas oli "talon vaatteissa". Jon kun matkaa käytävää kuljettua, vartija jälleen avasi erään
kopin oven: mutla huomasi siinä asuvan miehen olevan venäläisen. Näkyi olevan nuori venäläi nen upseeri.
arvoltaan alikapteeni. Vasta vapautu ksen jälkeen sain
kuulla punaisten vangin neen hänet pyrkiessään pääse-
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mään Mannerheimin armeijaan. Toistemme kieltä taitamattomilla meidän olisi tietysti ollut kovin työlästä
tulla toimeen.
Vihdoin tulimme kopille, jonka pihtipielessä oli N:o
63. Siinä minulle osotettiin olin paikka.

Minkälainen on vankikoppi?
Äskeisen kapinan jälkeen tähän kysymykseen voivat
vastata kai tuhannet sangen nuhteettomat kansalaiset.
Kun onneksi toki on vielä niitäkin, jotka sitä eivät tiedä,
niin lienee siitä annettava hätäpikainen kuvaus.
Astuttuani tavallisen kokoisesta, lujasti raudalla VliOratusta, sisäänpäin aukenevasta ovesta, huomasin huoneessa oikealla seinällä rautaisen sängyn, joka oli seinässä kiinni ja voitiin noslaa päiväksikin seinää vasten
ja kiinnittää siinä olevalla ruuvilla. Tämä lienee seli tettävissä niin, että vankia kai voidaan rangaista estämällä hänet päivällä heiUäytymästä pitkäkseen . Vuoteessa oli olkipatja ja olJiityyny, karkea hursti ja ohut
tumma sänkyhuopa.
Sängyn kohdalla vastakkaisella seinällä oli noin 70
cm. pituinen ja 50 cm. levyinen punaiseksi maalattu
puinen pöytä, seinään kiinnitettynä. Oikean puoleisessa
ovinurkassa oli seinään kiinnitetty mukavuuslaitos, johon
sivusta pistettiin soikea sinkkinen ~punttu", jonka tangaistusvangit tyhjensivät joka aamu ja noin Ido 3 päivällä, kopin asukl,aan tarvitessa vain nostaa astian käytävälle ja ottaa siitä tyhjän sijaan. Tämä!! käymälän
sisältä näkyi lähtevän ilmatotvi Iwpin seinän sisään.
Käymälän yläpuolella taas oli pieni nutkkahylly.

II.

Akkuna oli ovea vastassa. Se oli vajaan metri n
levyinen ja noin puolen korkuinen, tietysti tukevill a
rautadstikoilla varustettu. Onneksi kuitenkin sai akkunaa avata ja sulkea, milloin vain tahtoi, mikä teki mahA
dolli seksi pysyä kopissa ollenkaan hengissä.
Kopin mittasuhteilla on näet hyvin suuri merki tys
a rvioidessa meikäläisten vankeusaikana kestämiä vai keuk·
sia. Sen pituus oli 3,s m., leveys 2'2 m. ja korkeus
noi n 3 m. Siinä oli siis ilmaa noin 25 kuutiometri ä.
Yhdelle miehelle se jotenkuten riittänee, ja yhdenpä
miehen asunnoksi koppi on kerrallaan ajateltukin. Multa
meitä oli nyt siinä kolme miestä yht'aikaa ja vankilan
lääkäriltä sain kuulla, että sotavuosina oli täytynyt pitää
välistä viisikin miestä yht'aikaa semmoisessa kopissa.
Se oli totisesti liikaa! Meille tuli siis kullekin vähän runsaammin kuin 8 kuutio metrin ala. Toisin sanoin
me asuimme ikäänkuin lmkin semmoisessa kopissa,
jonka pituus, leveys ja korkeus on 2 metriä!
Sen vuoksi en tunne lainkaan liioittelevani, kun sanon, että olin pakoitettu Helsingin läänin vankilassa elämään - koirankopissa!

Ensimäisiä asioita, mitä minulle opetettiin uudessa
seurassa, oli vankien käyttämä koputus-kieli. Toisella
tovereistani oli kova kiire näyttämään siinä suhteessa
taitoaan, minl<:ä vuoksi minäkin merkitsin häneltä muistiin tämän ,eräissä tapauksissa vangeille hyvin hyödyllisen kirjaimiston ja luovutan sen nyt tässä kaikkien
haluIli sten opeteltavaksi. Sen aakkoset merkitään seuraavalla tavalla:
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Puhuminen tapahtui siten, että kutakin kirjainta vartcn lymiin sei nään koputtamalla asianomainen määrä
pisteitä, kun taas viivat ilmaistiin seinää raapaisemalla.
Seinän takana kuuntelija löi aina kerran seinään silloin,
kun oli saanut merkityksi kirjaimen paperille.
Puhelu oli hidasta , se on selvää, kun meistä ei vielä
kukaan ollut kerinnyt perehtyä tähän nSuomen sosialistisen työväentasaval lan puhetaktiikkaan. Mutta sillä
saatiin kuitenkin paljon aikaan! Uutiset tulivat ja menivät aivan tuossa tuokiossa kautta vankilan.
Toinenkin merkki kieli näkyi olleen käytännössä. Seisoessani kerran vankilan lääkärin eteisessä huomasin
näet ulkoportin puoleisen rakennushaaran toisen kerroksen akkunasta erään miehen juttelevan kaupungille.
Hän oli paperossilaatikon l(ansista leikannut latinalaisia
kirjaimia ja näytti niitä peräkkäin , niin että ne muodostivat sanoja. Vastapäätä olevan kivitalon yl äker ras~a
näkyi olevan puhetoveri, joka vastasi samalla tavalla.
Tämmöinen puhelu kävi päinsä, silloin kun sen
huomasivat vain ~valkoiset" vartijat. "Pun{l.isct" siihen
sijaan muistuttivat jo siitäkin, kun kuulivat seinään
koputettavan. Erityisesti muistan n.s. taJousvahtimestarin, joka Pitkän perjantain aamu na kirkossa i1kesi huoM
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mauttaa eräille herrasmiehille: .. Meillä on täällä tapana,
että kirkossa ei saa jutella". Tosin lienevät jotakin
kuiskutelleet keskenään, muita se tapahtui niin hiljaa,
että ei voinut ketään häiritä. Toiset vartij at eivät sentään viitsineet ollakaan niin pikkumaisia.
Vanginvartijoita oli muuten o mituista pitää silmällä.
Sanotaan, että opetlajasta luokalla tehdään lakkaamatta
havaintoja. Ja tottahan se onkin. Mutta opettaja ei
koskaan joudu samalla toimittamaan semmoista ikään kuin ilmapuntarin virkaa, niin kui n vangin vartija joutuu
tekemään. Ja hänestä näkyy tosiaan kaikki, mitä o n
t:lpahtunut.
. Vanginvartija on kohdaltaan elävä todistus siitä,
kuinka ihminen on heikko kuin vahakuva: ympä röivä
elämä iskee sii hen merkkejään lakkaamatta.
Tietysti me havainnon tekijät emme voineet sanoa,
mitä nimenomaan milloinkin ,oli ,tapahtunut. Mutta jo
Sörnäisissä huom asimme aivan kiistämättömän vaikutuksen Tampereen joutumisesta saarroksiin ihan kaikissa:
koko sävyssä tapahtui semmoinen muutos, ikäänkuin
olisivat joutuneet kuuntelemaan rikkonaisen kirkonkeJlon
soittoa. Ero oli myöskin yksilöillä. Muutamat oli vat
jo luonnostaan semmoisia "murjaaneja", eliä olisivat
sopivammat ampiaisten vartijoiksi. Kun siihen tuli 'lisäksi
opetuslapsen mielellä vastaanotettu luokkavihan evankeliumi. jonka su ur,ia uhrijuhlia parhaillaan vietettiin ,
niin helppo .on käsillää, min kälaisia vartijoita semmoi set miehet olivat.
Muotokuntainen oli ,eräs, jota minä nimitin .,Iukkariurkuriksi", sen vuoksi, että hän soitti urkuja jumalanp:dveluksessa. Olen aina koettan ut karttaa ihmisen
Pllllalsen hlnnllvaUan l_lolsSll - S.
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tuomitsemista, mutta en sille mitä(in voi, että mainittu
vartija teki mahdollisimman tylyn ja cpäystiivälliscn vaikutuksen. Olisi suonut hänen saavan kirkostajolakin
itseen säkin.
Eräs .. punainen" vartija meni taas tylyydessään aivan
tyhmyyteen asti. Kun koppimme oli aivan vesijohdon
vieressä ja meitä oli siinä kolme as~kasta, niin kaikki
muut vartijat avasivat oven, jotta saimme aamuin ja
illoin ottaa itse juomavetemme suo raan vesijohdosta.
Tämä yksi vain ei sallinut. Hänen palvelusvuorollaan
oli rangaistusvangin ajennettava meille vettä kauhalla
kopin ovessa olevasta aukosta. Kun tämä reikä oli
vain parinkymmenen sentimetrin levyinen ja ehkä puolen verran korkuinen, niin vesi tietysti loiskui perman"olle, jota meidän sitten heli oli ruvettava kuivattelcmaan.
Niin vähällä voi häijy ja tyly vartija syyttä suotta
lisätä vangin mielikarvauUa. Ajattelin sen vuoksi usein,
että eivätköhän asianomaiset ole liian vähän tarkkoja
tämmöisiä toimihenkilöitä valitessaan . Sillä vanginvartijassa, sai raanhoitajassa ja opettajassa on juuri oikea
mielenlaatu niin erinomaisen tärkeä, aivan yhtä välttämätön kuin vaimolla, jos mieli rauhan ja sovun vallita
perh eessä.
On kuitenkin rienneUävä lisäämään, että vartijoissa
oli muutamia, jotka tekivät vankiin kerrassaan virkistävän vaikutuksen aivan pelkällä omalla leppoisalla olemuksellaa n, osoUamatla mitään erikoista tai ylimääräisiä palvelusta, jota "valkoiset" vartijat eivät näyttäneet
uskaltavan h evin antaakaan , kun "punaiset" pitivät heitä
aina silmällä. Juuri meidän käytäväJlämme oli usei mmiten toimessa semmoinen herttainen vartija, vielfi nuori
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mies, iloinen ja oikein miellyttävä jo ulkomuodoltaankino Olin usein sanoa hänelle: "Kunhan teitä syytetään kerran kapinalliseen hallitukseen alistumisesta, niin
lähettäkää kutsumaan minua avustajaksenne. Ette ole

ensimäincn, joka Suomessa palvelee laitonta esivaltaa.
Mutta kymmenet täällä todistavat. että te omalla alis~
tumisellanne olette lievittänyt monien kohtaloa."
Sanomattahan se kuitenkin jäi, sillä aina muistui
mieleen se lakkaamaton kysymys: kumpi meistä on
pystyssä tai onko kumpikaan, kun se aika joutuu, että
kapinoitsijoita tilille vedetään.

Jokainen tuttava on kysynyt ensimäiseksi: minkälai·
nen ruoka siellä vankilassa annettiin? Ja kyllähän ruoka
on varsinkin näinä aikoina jotakuinkin tärkeä asia, vaikka
vankeudessa ollessaan huomaa kyllä olevan paljon tärkeämpiäkin.
Kun aamulla kello 7 soitettiin hereille, oli vuoteet
pantava kokoon ja toimitettava semmoinen siisteytymi nen, kuin niissä oloissa oli mahdollista. Minä puolestani en saanut pestyksi kasvojani kuin pari kertaa koko
kahden viikon aikana. Kun olin kolmas järjestyksessä,
olivat "puntut" jo täynnä, kun minun piti ruveta peseytymään, taikka ei ollut puhdasta vettä ja - mikä
oli pahinta kaikista - pieni läkkipeltinen yhteinen pesuvati oli niin ruosteinen, että luonto ei antanut myöten pistää siihen kasvojaan . Noin puolen tunnin perästä otettiin "puntllt" tyhjenneUäviksi - yöksi annettiin niitä kolmeen mieheen kaksi kappaletta - ja pääslettiin ottamaan raitista juomavettä.

1\6

Kohta kun siitä oli päästy takaisin selliin ja keritty
käydä aiottamaan päi vän työtä, joka oli alituista odot·
tamista, pis tettiin oven luukusta yksi leipä mieheen päiväksi. Se oli hyvin ohut reikäleipä, jonka halkaisija
oli 23 cm. - tavallisen paksuisen aidanseipilä n men o
tävä reikä mukaan luettuna -- valmistettu nähtä västi
kokonaan viljasta. vaikkakaan ei paljaasta rukiisia, ja
sisältäen suhteellisen vähä n akanoita se n ajan helsinkiläiseen leipään verraten. Minulle leipä säästäen pidellen kyllä riitti, muUa minä noudatinkin samaa sääntöä, johon jo vuosika uden olin Helsingissä talutellut,
nim. että leipti ei ole tehty syotlivttksi. vaan sa(istet·
tttvliksi.
Kahdeksan jälkeen saatiin aamiainen. Kuulin kerran kadulla ohimennessäni pun akaa rtilaisen vaimon valittavan. kuinka s urkeata hänen mieheUänsä on vankilassa. kun "aamiaiseksikin annetaan vain kolme' silakkaa ja pari perunaa".
- Juuri samanlaiset herkut annettiin meille punaisten vangeille muuan viikko takaperin. puutuin puheeseen. Sillä semmoinenpa meidän oli aamiaisemme. Viimeisinä aikoina loppuivat perunatkin. ja silloin annettiin
silakkain höysteeksi ohutta kaurajauhovelliä. niin ohutta
kuin koiralle, jota ei tahdo ta päästää lihomaan.
- Mutta tuotiinh an teikäläisille ruokaa kOloa, intti
eukko.
- Tuotiin niille. joilla oli mistä tuoda, vastasin vakavasti:
Asia oli näet niin, että kaikilla punaisten vangeilla
ei suinkaan ollut kotia. josta olisi voitu tuoda ruokaa
tai josta olisi taloudellisista syistä kyetty tuomaan. Mis-
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tähän köyhän kynäilijän omaiset esim. olisivat ottaneet
ruokarahnt, kun miestä ei ollut kotona hankkimassa
ruokarahoja edes .,vippaamalla", mikä panttiko!1ttorin
ohessa oli ninoa keino, jolla mitään voi saadu, sen jUl.
keen kun koko kirjateollisuus lyötiin maahan! Turhaan
tunsi olevansa vuorovaikutuksessa parhaiten järjestetyn
työläisten ammattikunnan kanssa. Juuri se oli ollut
koko vuoden suomalaisen .,kansanvallan" muotokun·
taisimpia vääryyksiä, että ammattikunta, joka oli lähimmin tekemisissä tiedollisen valistuksen kanssa, pantiin
aina ensimäisenä kärsimään. Eikä kirjaltajissa ollut
miestä pudistamaan niskoiltaan tätä bolshevismin orjuu·
deniestä !
Silakat ja perunat maistuivat muuten kylläkin hy·
viltä, kun sattui saamaan ne tarpeeksi siistein ä. 'Kalat
annettiin pienessä puu kaukalossa, joita silloin tällöin
näkyi pestävänkin. Kerran minulle kuitenkin tuotiin ne
niin likaisessa kaukalossa, että mahdoton oli käydä niihin käsiksi. Astia oli hämähäkin verkon peitossa, ho·
meessa ja kalojen alla näkyi selviä todistuksia siitä, että
rotat olivat käyttäneet sitä "punttunaan", ilman että sitä
olisi edes huuhdeltu, ennenkuin muutettiin minun kain·
kupikseni. Annoin sen vuoksi kalat takaisin, huo maut·
taen vartijalle, että ainakin minun ol i mahdoton naut·
tia ravintoa semmoisesta astiasta. Vartija myö nsi ta·
pahtuneen erehdyksen, mutta ei ottanut suinkaan vai·
vakseen korjata sitä, ja minä sain olla sillä kertaa ilman
"särvintä" . •
Puhtaudesta puheen ollessa en malta oJIa mainit·
sematta, kuinka tympäisevää oli yleensä nähdä, että
kaikki ruoat pidettiin käytävässä lattialla, ennenkuin
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joutuivat vangin nautitlaviksi. Silakoitten ja peruna!n
suhteen ei ollut niinkään väliä, ne kun voi puhdistaa
ennen nauttimistaa n. Mutta liemiruoat, jotka tarjottiin
avonaisissa metallivadeissa, joilien tinaus ja puhtaus
muuteukin jättivät paljon sijaa toivomuksiJIe, menetti·
vät tavattomasti sen kautta, että tiesi niitten eteisen

lattialla odottaneen jakajaansa.
Kun vankilassa yleensä pyritään - se on ainakin
määräävien henkilöiden tar koitus - noudattamaan tark·
kaa siisteyttä, niin ei pitäisi olla vai,kea järjestää tässäkin kosketeltua epäkohtaa pa remmall e kannalle.
Päivällinen annettiin kahdentoista a joissa. Se oli
joka päivä samanlainen: litran verran Hentä, jossa oli
herneen - nähtävästi vikkerin - kuoria, lantun ja nauriin pal asia, joslws h arv inaisena poikkeuksena perunankin palanen, sekä joitakuita lihan säikeitä, jotka kiertelivät astiaa, huudellen kuin ohrajyvä entisen muorin
kaljatynnyrissä: huhui, onko täällä muitakin? Mitään
lihapalasia sitä vastoin en tavannut erehdyksessäkään.
Ennen tätä "talon ruokaa" tuli kummallekin sellitoverilleni "yksityinen" lähetys. Nuoremmalle se lähetettiin jostakin ruokapaikasta - hän ei tienn yt itsekään,
mistä se tuli, muuta kuin että "hyvät ihmiset se n lähettivät ja kuului siihen aina kaksi ruokalajia, jotka
yhteensä muodostivat tavallise n voimakkaan kelpo aterian. Vanhem pi taas sai aina tukevan lähetyksen vaimaitaan. Sii hen kuului parill litran vetoinen pur kki
sakeata hedelmäkeitl oa ja 6-8 vankkaa voi leipää, höystettyinä juustolla, kinku lla, lohella ja muilla yhtä juhlalli silla herkuilla.
Oikein sylki suu hun tuli, kun näki sen ~iehen eväät!
M

!
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Ennen varsinaista ateriaa oli joka päivä puolen tunnin kävely 11lkoilmassa. Vankilan pihaan oli laitettu
ympyrän muotoinen lauta-aitaus, jonka seinät olivat noin
3 metrin korkuiset. Yhtä korkeilla väli"cinillä oli se
jaeUu 15 koppiin, joitten pitkä seinä oli 6,6 m., ulkapääty 4,6 m. ja sisempi pääty vähän toista metriä pitkät. Viimemainitussa oli ovi, josta sama n kopin asukkaat marssitettiin kävelypilttuuseen. Kehän keskellä oli
korokkeella katoksen suo jassa vartija, joka visusti val-

voi, että vangit eivät saaneet laulaa eivätkä viheltää muuta ~ vallatto muutta" meikäläiset eivät näyttäneet
pyrkivänkään tekemään. Kun puoli tuntia oli kulunut
- se kuului olleen päiväksi määrätty annos raitista ilmaa
- avasi vartija koukkupäiselJä seipäällä yhden pilttuun
oven kerrallaan, ja meidän oli jälleen marssittava kop·
peihimme.
Hauskinta näissä kävelyissä oli se, että kadun toisella puolen olevan korkean kivi talon yläkertojen ikku·
naisia sai nähdä s uloisten naisten ystävällisiä, hymyileviä tervehdyksiä. lienevätköhän nuo ystäväll iset rou·
vai itse käsittäneetkään, kuinka su loiselta tuntui nähdä,
että oli meitä porvareita sentään vielä vapainakin, että
oli vielä rauhallisiakin ja onnellisia koteja, joissa punai·
nen hirmuvalta tuntui vain kuin kaukaisena pitkäisen
jylinänä?
Kävelyltä tultua tarvitsi tavallisest.i odottaa vain kotvan verra n, kun saapui jokapäiväinen suuri onnemme,
joka meitä, piti pystyssä niin ruum iillisesti kuin henkisestikin. Se oli hels inkiläisten rouvien lähettämä päivällinen, joka tarjottiin säännöllisesti kohta kahdeltatoista. Siihen kuului kaksi ruokalajia, toinen " kovaa"
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ruokaa ja toinen jotakin lientä. Vaikka kyllä oli helppo
huomata, minkälainen ruoan puute kauRungissa va ll itsi,
oli tämä ateria kuitenkin aina maukkaasti ja huolitel len tehtyä. Ja sitä ann ettiin funsaasti! Ajattelin usein,
lieneekö sitä lähettämässä joku punaposkinen, ruu su huulinen ystävätär, joka tietää, kuinka su uri syömäri
tämän kirjoittaja on. Multa vaikka ruokaa olikin runsaasti, ei siitä kuitenkaan koskaan saanut säästetyksi
mitään iltapäivään. Aikaisemmin saa mistaan lujista
eväistä huolimatta molem mat toverinikin söivät "fOUvien sapuskat- kuin pohjattomann konttiin.
Mahdotonta on sanoin tulkita sitä kiitollisuutta, jonka
tämä hell äsydämisten nai ste n äidillinen huolenpito mei ssä
herätti. "Rou vien lähetykset" oli vat koko vankeusa jan
ruumiillisesti ainoa varsin ainen elämänlähde ja sielullisesti se oli alituisena muistutuksena siitä, että meillä
on va nkil an ulkopuolella ystäviä, jotka ovat valmiit tekemään kaiken voitavansa lievittääkseen kohtalomme kovuutta.
Muistan kyllä elävästi, kuinka il okyyneleet kihosivat silmiini, kun kolmantena päivänä vankilassa ollessani enslmäisen kerran sain "rouvien ruokaa", ja kuinka
seuraavana päivänä aivan hätl1ännyin , kun vartija ilmoitti ,
että minulle ei ollutkaan mitään.
- Tietysti on, katsokaahan tarkkaan, tiukkasin vartijaa. Miksikä minulle olisi lähetetty vain yhtenä päivllnä?
Ja aivan oikein, olihan siellä minunkin ruokakuppini, kun oikein etsittiin. Paperossilaatikon kanteen
olin jo valmiiksi kirjoittanut korukirjaimin : nSydtimelJiset kiitokset!- Ruokia jakan'u! vartija . sattui olemaan
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ruokaa ja loinen jotakin lienlä. Vaikka kyllä oli helppo

huomata, minkälainen ruoan puute kauRungissa vallitsi,
oli tämä ateria kuitenkin aina mnukkaasti ja huoli tellen tehtyä. Ja sitä annettiin runsaasti! Ajattelin usein,
lieneekö sitä lähettämässä joku puna poskinen, ruu su huulillen ystävätär, joka tietää, kuinka suu ri syörniiri
tämän ki rjoittaja on. Mutta vaikka ruokaa olikin rUIl saasti, ei siitä kuitenkaan koskaa n saanut säästetyksi
mitään iltapäivään. Aika ise mm in saamistaan lujista
eväistä huolimatta molemmat toveri nikin söivät "rollvien sapus kat- kui n pohjattomaan konttiin.
Mahdotonta on sanoin tulkita sitä kiitollisuutta, jonka
tämä helläsydämisten naisten äidillinen huolenpito meissä
herätti. "Rouvien lähetykset" oli vat koko va nkeusajan
ruumi iJlisesti ainoa varsin ai nen elämänlähde ja sielull isesti se oli alitu isena muistutuksena siitä, että meillä
o n va nkilan ulkopuolella ystäviä, jotka ovat val miit tekemään kaiken voitavansa lievittääkseen kohiaIomme kovuutta.
Muistan kyllä elävästi, kuinka ilokyyneleet kihosivat sil miini, kun kolmantena päivänä vankilassa ollessani ensl mäisen kerran saln ~ rou vien ruokaa", ja kuinka
seuraavana päivänä aivan hätäännyin , kun vartij a ilmoitti,
että minulle ei ollutkaan mitään.
- Tietysti on, katsokaahan tarkkaan, tiukkasin vartijaa. Miksikä minulle olisi lähetetty vain yh tenä päivllnä?
Ja aivan oikein , olihan siellä minunki n ruokakuppini, kun oikein etsittiin. Paperossilaatikon kanteen
olin jo valmiiksi kirjoittanut korukirjaimin : nSydiimelliset kiitokset!· Ruokia jakan'ut vartija. sattui olemaan
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"valkoinen" ja salli minun pistää tervehdykseni tyhjään
ruokakuppiin lähettäjille toimitettavaksi.
Kun vielä mainitsen, että ilIalliseksi a nnettiin kaksi
silakkaa ja ennen mainittua kaurajauhovetliä sekä päivän värrella kahdesti kuumaa vettä, josta voi laittaa

itselleen teetä, milloin oli omaisiltaan saanut teelehtiä
ja sokeria , niin onkin vankilan ruokajärjestys kerrottu

jokseenkin perinpohjaisesti.
Paperossitkos antoivat vaivaa! Kun on vanhana
viipurilaisella tottunut polttamaan niin harvinaisen hy-

viä paperosseja, kuin on Sergejeffin .. Tilaus", niin onpa
kovin työlästä taipua vaih ta maan niitä mihinkään muihin.
Helsingi ssä niitten saanti oli ollut yleensäkin vaivalloista, mutta muutamissa liikkeissä niitä kuitenkin
tavallisesti pidettiin. Kun vankeudessa ollessa oli turvauduttava milloin enemmän, milloin vähemmän vastahakoisiin avustajiin, oli mieleisteni paperossien saanti sangen vaikeaa. Sörnäisissä ollessani niitä sentään vielä silloin tällöin sain. Mutta vankilaa n en kertaakaan. Se
jukopää talousvahtimestari kehtasi ostaa paketin Baroninin .. Tilausta jota minä en muistanut edes olevan olemassakaan, kun pyysin hankkimaan "viipurilaista Tilausta ! Ja kuitenkin nimitetään Helsingissä Sergejeffin
valmisteita yleensä .. valkoiseksi Tilaukseksi" eroitukseksi
Borgströmin "punaisesta Ti lauksesta", ikäänkuin eivät
Baro nininkin "Tilaukset" olisi vaikeissa laatikoissa! Toisen kerran sai n paketin "punaista Tilausta mu Ua siitä
joutui suurin osa semmoisille miehille, jotka kai eivät
osanneet verrata niitä ukko Sergejeffin tehtaan tuotteisiin.
W

,

U
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,
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Tätä kirjoittaessani olen jo saanut polttaa jos minkälaista "nurkantakaista mutta vankilassa tuntui hir·
veän hermostuttavalta, että ei tahallaan saanut niitä
paperosseia, joihin on tottunut, vallankin kun minun
tavallalli on vuosikaudet tupruutlanut kolmisen laatik·
koa päivässä.
U

,

Pitkänperjantain aamuna ilmoitettiin, että ken tahtoo,
saa mennä kirkkoon, mutta mitään pakkoa sii hen ei
ole. Sellitovereilleni se oli outo yllätys. He olivat kumpikin olleet vanki lassa jo viitisen viikkoa, mutta koskaan ennen ei ollut tarjottu tilaisuutta menemään jumalanpalvelu kseen.
Tietysti me menimme sekä silloin että kaikkina seuraavin a pyhinä, sillä sen jälkeen uusiintui kutsu joka
pyhä-aamu. Menimme me, ja niin näkyivät tekevän
useimmat muutkin. Laskin meitä "poliittisia" olevan
kirkossa alun toista sataa. Meidät pidettiin näet siksi
erillään varsinaisista pahan tekijöistä, että helppo oli
nähdä, ketkä olivat meikäläisiä. "Valtiollisia" naisia
näkyi parvella olevan kymmenkunta.
Jumal anpalveluksessa ei ollut vähääkään politiikkaan
vivahtavaa. En ainakaan minä keksinyt mitään tendenssiä, vaikka hakemalla hain, mikäli ei Vapahtajan
kärsimishistoriaa yleensä tahtonut soveltaa valkoisiin
martlyyreihin.
Nuori pappi osasi siihen sijaan tchdä jumalanpalveluksen puhtaasti uskon nollisessa suhteessa todellakin
mieltäylentäväksi. Meissä sivistyneen kirjoissa ku lkevissa ihmisissä on paljon semmoisia, jotka oikcastaan
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emme ole mitään jumalankieltäjiä, olemmepa pamvastoin ehkä pohjaltamme uskonnollisia, mutta jotka emme käy kirkossa yleensä siitä syystä, että olemme oppineet kuulemaan siellä vain semmoista, " minkä itsekin tiedämme". Ja tottahan o n , että papit usein puhuvat vain puhuakseen , niin e ttä arvostelukykyinen
kuulija selvästi huomaa, l<uinka puhujalla ei ole mitään - niin sanoakseni - sisäistä kannustinta vakuutlamaan kuulijaansa siitä, että hänen julistamansa ja
puolustamansa oppi ei ole ainoastaan hyvä ja lohdullinen, vaan myöskin väHtämätön.
Semmoin en pappi - palkka paimenen nimi on heille
hyvin osuva - enemmän vahingoittaa kuin hyödyttää
kristillisyyden asiaa. He ovat kui n sanomalehden päätoimittaja, jonka tttytyy kirjoittaa lehteensä pääkirjoitus
"päivän polttavasta kysymyksestä", muUa joka ei osaa
sanoa siitä yhtään ainoata omaa ajatusta, ei osaa kirjoittaa siitä yleensä mitään muuta kuin uutisosastossa
olevat tiedot pitkäpiimäisesti ja yhtä sa maa märepalaa
vi erittelemällä puolelta toiselle. J a semmoisia sanomalehtikirjailijoita o n - Herra paratkoon l - yhtä palj o n
ku in kirkollisia märehtijöitä.
Siihen si jaan tekee aina vi rkistävän vaikutuksen kuulla
selitettävän kristinuskoa ja jumalansanaa sillä tavalla,
kuin ne kolme nuorta pappia tekivät, joita tämän kirjoittaja sai kuulla vankilassa. Ku ulija tu nsi heid än puhu van vakaumuksestaan. Ja kun vakaumuksella on
itsessään ominais uus aina raivata tietä itselleen, voittaa
kannattajia, niin sitä helpompaa se o n uskonnolliselle
vakaumukselle, jonka olemus on niin ylenpalttisen ja lo
ja todellakin ihmeitä tekevä.
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Voin sen vuoksi omasta kokemuksesta vakuuttaa, että
valtiovalta ei voi tehdä sosialismin sokaisemille punaisiIle vangeille mitään su urempaa palvelusta, kuin toimittaa todella vakaumukseltaan kristittyjä pappeja selittämään heille elämän ijäisyys-kysymyksiä. On varma,
että moni heistä pakkotyöstä päästyään on si un aava
sitä aikaa, jonka kuluessa isänmaa pakoitti heidät teke·
mään tuttavuutta elävän Jumalan kanssa, ja että he
vastaisessa elämässään osaavat karttaa vääriä profeettoja.

VIII LUKU.

Vapautus.
Kaikkein raskaimpia kärsimyksiä, mitä ihminen saat·
taa joutua kestämään, o n pakollinen oleskelu vasten·

mielisessä seu rassa. Puhuessamme tavallisesti "ikävästä
seurasta" meillä ei ole yleensä aavistusfakaan, mitä merkitsee kaksikin viikkoa kestävä oleminen seurassa, joho n
ei tunne minkäänlaista ki in tymyslä, ja oleminen semmoinen, että ei minuutiksikaan pääse si itä eroon. Minusla se oli semmoista, että kumpanakin päivänä, joina
vankilassa ollessa tarjoutui tilaisuus lämpöisessä kylvyssä virkistää itseään, minä mieluummin jäin koppii n
- saadakseni olla puoli tuntia yksinäni.
Tällä en tahdo sanoa mitään pahaa tovereistani.
He olivat ihmisinä kunnon miehiä kumpikin ja kärsivät
yhtä viattomasti kuin minäkin, olivat kärsineet jo kuusi
viikkoa kauemmin kuin minä. Toinen oli vallankumousoikeudessa tuomittu kahdeksi ja toinen yhdeksi
vuodeksi pakkotyöhön siitä, että toinen heistä oli tarjoutunut syksyllä niin raukkamaisesti punaiselle hirmuvallalle uhrattuun pääkaupungin uuteen poliisimiehistöön ja toinen taas oli kuulunut poliisikouluun.
Kun maan prokuraattori kävi vankilassa tervehti·
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mässä läänin kuvernööriä, taluttamatta häntä käsipuolesta ulos! Tuosta vierailusta lukiessani muistui mieleeni takavuosina lukemani kertomus siitä, kuinka Nikol,ai II usein kuului, ainakin Plehven aikana, löytäneen
päänaluseltaan uhkauskirjeitä, joitten johdosta hän aina
kääntyi kaikkivaltiaa n sisäministerinsä puoleen, siihen
sijaan, että olisi tarttunut niskavilloista kiinni kamaripalvelijaansa, joka noita uhkauskirjeitä tietysti asetteli
sisäministerin käskystä, jotta viimemainittu valtiollisine
poliiseineen olisi pysynyt "välttämättömänä". Meidän
porvarillinen esivaltamme esiintyi tosiaan yhtä saamattomana. Senpä vuoksi punainen hirmuvalta sitten niin
vahvistui, kunnes lopulta tempasi kokonaan ohjakset
omiin käsiinsä.
Tovereillani oli muuten kova hätä vallankumousoikeuden tuomitsemasta "rangaistuksesta". Vaikka minä
ensi mäisestä hetkestä alkaen koetin kaikin keinoin todistaa ja vakuuttaa, että meidän vankeutemme kestää
juuri yhtä kauan, s. o. kansalaissodan loppuun, tuntui
heidän olevan mahdoto n sitä uskoa. Heidän juttunsa
käsittely "ylioikeudessa" näytti kovin vaivaavan heitä, ja
kirjallisia , todistuksia he kokivat puuhata sinne, minkä
suinkin voivat.
Eräänä päivänä tuli selliimme joku vankilan "komisarius", joka selitti tehtävänään olevan "hoitaa tutkintovankien asioita tuomioistuimissa". Ilmoittaen nuoremman toverini sisaren tuoneen vankilan kansliaan ·
"vallankumous-yli oikeudelle" tarkoitettuja kirjallisia todistuksia, vi rkailija raapi korvallistaan, mitä hänen
nyt olisi tehtävä.
Kääntyen minuun hän sitten
kysäsi:

127

- Eikös minun ole lähetettävä niitä ylioikeuden
viralliselle syyttäjäll e ? Eikös sääntö ole semm oinen?
- Lain mukaan on vankilan johtajan annettava
tlltkintov~a ngiJ[e sitä apua, mitä hän asioissaan voi lail·
lisesti tarvita. Minkäläisia sääntöjä mielivalta noudattaa,
sitähän minä en voi tietää.

Vastaukseni ei tuntunut oikein maHtavan herra "ka joka pahasti mulautti silmiään. MuUa kun
hän kerran oli puhutellut minua, päätin minäkin koeleila hänen tietojaan.
- Milloinkahan minu n juttuni tulee ylioikeuteen ?
kysäsin sen vuoksi piloillani.
- Milloinkas teidän asianne oli esillä vallankumousoikeudessa?
- Silä minulla tosiaan ei ole ku nnia tietää, vas·
lasi n ivallise n kohteliaasti.
- Niin, en mi nä sitten tiedä, oli "komisariuksen"
vastaus.
Viimeisenä sunnuntaina ennen vapautusta levisi kirkossa huhu, että saksalaisten tultua ei vapauletakaan
niitä, jotka ovat valittaneet "ylioikeuteen".
Se herätti asianomaisissa uutta huolestumista.
En voinut olla lausumatta käsitystäni, että "ylioikeuteen turvautuminen merkitsee tietysti asiallisesti
sen tunnustamista. Ku n "vallankumousoikeuteen .. vietiin väkisin, niin sillehän ei kukaan mitään mahda .
Mutta kun vapaasta ta hdosta turvautuu "ylioikeuteen" ,
niin se ei voi merkitä muuta kuin mainitun laitoksen
tu nnustamista.
Omasta puolestani olin päättä nyt menetellä niin,
että jos olisin joutunut "vallankumousoikeuden"
misa r iusta~,

M

""

'tuomittavaksi olisin kyllä ilmoittanut tyytymättömyyttä sen päätökseen sillä selityksellä, että en tunnusta
sille tuomiovaltaa, mutta aivan samasta syystä olisin
kieltäytynyt jatkamas ta valitustani "ylioikcudessa", huomauttaen hakevani "muutosta" päätökseen vasta sitten,
kun voin sen tehdä laillisella tuomiovallalJa varustetussa
oikeu dessa, jossa en enää esiintyisi syytettynä. vaan kantajana.
Tämmöinen olisi mielestäni ollut ainoa porvarillisen
oikeustajunnan mukainen menettely. Käsittääl<seni oli
se samalla myöskin ainoa, joka vastasi meillä parin
viime vuosikymmenen aikana julistettua oppia kansalaisten suhtautumisesta lainvastaiseen väkivaltaan.
Mutta sitähän nyt ei kapinan aikana näytä kukaan
muistaneen. Jotka vain ' eivät voineet "piileksiä", ne
alistuivat, vieläpä kaikkein ensimäisetkin. Uhkaava väkivalta oli liian verinen, jotta sitä olisi pyritty vastustamaan periaatteilla ja vakaumuksilla.
Senpä vuoksi koetin parhaani mukaan rauhoittaa
rtovereitani sillä, että heidänkään .. alistumistaan" ei varmaankaan nyt lueta viaksi.

Kohtalo, jonka hyvänsuopaiseen ohjaukseen olen oppinut elämässä yhä enemmän luottamaan, sai minut alusta
.pitäen uskomaan, että vankeuteni ei kestäisi kuukautta
kauemmin. Vapautuksen toivo sai virikettä siitä, että
huhtikuun 3 päivän vastaisen a yönä heräsin ammuntaan.
Kuulin useita yksinäisiä kiväärinlaukauksia. Koetimme
pä ivällä udella, mitä ne merkitsivät, mutta sattui ole·maan semmoinen vartija, jolta ei mitään herunut. Siihen
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sijaan sähkötettiin meille toisista kopeista, että edellisenä päivänä oli tuotu vankilaan kiväärejä vartijoita varten. Samana iltana kuulimme jyrähdyksiä, jotka tuntuivat tykinlaukauksilta.
Seuraavana yönä noin puoli yhdentoista aikaan kuului kova räjähdys. Arvelimme, että räjäytettiin joku
ruutikellari tai sotalaiva, ja huhtikuun 5 päivänä saimmekin kuulla, että englantilaiset olivat upottaneet erään
sukel tusvcnCCllsä.
ViimemainiUuna päivänä meidän "hyvä vartiiamme~
ilmoitti salaa, aivankuin "punaisia" tovereitaan peläten,
että edellisenä päivänä oli tullut Hankoon saksalainen
avustusretkikunta, johon kuului 20,000 miestä, sekä että
junat eivät kulje rannikkoradalla,
Huhtikuun 5 päivänä sai mme tietää saksalaisten an taneen semmoisen julistuksen, että mitään ei saa vahingoittaa, ei ihmisiä eikä omaisuutta. Samalla ilm oitettiin pelastuksen olevan pian tulossa. Punaisen kaartin
esikun nan kerrottiin paenneen Viipuriin. Kello II a.-p.
kuului taas ko'va räjähdys.
Usei,ta päiviä turhaan kyseltyäni lääkäriä, pääsin
vihdoin viimemainittuna päivänä häncn puheillecn.
- En tahdo nyt puhutella teitä lääkärinä, vaan
ainoana inhimillisyyden edustajana, joh on tässä laitoksessa nykyisin voi kääntyä, sclitin hänelle. En ole
suinkaan mikään niumalinen u , mutla hermoni kärsi vät
hirveästi siitä, että varsi nkin toinen sellitovereistani kiroilee niin kamalasti. Toinen taas on tavannut itsestään syöpäläisiä. Kun ajattelette lisäksi, että sellissämme
usein yhden syödessä toinen käyttää sitä lai tosta, joka
muuten ihmisten kesken pidctään yksinäisessä huoPunaistD I,!rmuvallan JalDlsu -

9
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neessa, usein aivan eri rakennuksessakin, ja eUä minulla
lattialla maatessani on niin vilu, että iltasella kerään
ylleni kaikki vaatteeni, joita päivällä en tarvitse, niin
ehkäpä tohtori tuntee olevan sYY~ pelastaa minut yksityiseen koppiin!
Vankilan lääkäri oli noita hiljaisia, tyyniä lu onteita,
jotka mieluummin kuuntelevat kuin puhuvat. Hymyillen hän myönteli esitykseni olevan hyvin perustellun ja
SE'litti venälllistcn hallussa sodan ajan ollcen osaston
olevan parhaillaan siistittävänä, niin että vii!<on perästä
siitä tulee koppeja joutil aiksi.
- Koetiakaahan nyt kestää siihen saakka. Katsotaanhan sitten, miltä asiat näyttävät. selitti lääkäri sao
laperäisesti hymyillen. Hän en sanojensa sävystä kuulsi
ajatus: tuskin täällä enää viikon päästä olettekaan, mutta
julki nän ei ajatustaan lausunut.
Palasin koppiini joka tapauksessa virkistyneenä siitä,
että olin saanut vaihtaa muutamankin ajatuksen sivistyneen ihmisen kanssa, ja koetin jälleen mahd ollisimman hienotunteisclla tavalla vieroittaa toverian i lakkaamaUoman kiroilemisen rumasta tavasta, joka todellakin
hermostutti enemmän, kuin koskaan olin tullut ajatelleeksikaan.
Vasta torstaina huhtikuun 11 päivänä yhdentoista
ajoissa aamupäivällä sain näkyväisen todistukse n siitä,
että apu oli lähellä. Lentokoneen su rinaa olimme kyllä
kuulleet jo muutamia päiviä ennenkin, muUa vasta nyt
se sattui lentämään niin, että selvästi näkyi meidänkin
koppiimme.
Rautaristin kuva siipien alla oli pettämätön merkki.
Sotakuvauksista tiesin, että kun kerran saksalainen len-
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tokone näkyy kaupungissa, silloin on kysymys vain
päivistä. milloin "kenttäha rm aat~ tulevat. Sen lisäksi
"hyvä vartijamme" ilmoitti, että "huomenna pääsette
pois". Illalla tuli vielä viereisestä kopista sähkösanoma,
että miliisi oli vanginnut pun<tiste n "tiedusteluosaston"
jäsenet. Oikein tuntui hyvältä käydä nukku maan , kun
tiesi noitten hirsipuu-ehdokkaitten joutuneen askeleen
lähemmäksi sitä välttämätöntä kohtaloa, jonka olivat
itselleen valmistaneet.
Perjantaina huhtikuun 12 päivänä "hyvä vartijam me"
ilmoitti kohta aamulla, että "Kivelän sairaalan luona
taistellaan". Kysy mykseeni, ovatko hyökkääjät saksalaisia vai valkokaartilaisia, hän vastasi vältellen: "Taitaa
olla molempia".
Aamupäivällä huomasimme useita laivoja kulkevan
Eteläsatamasta Katajanokan ohi Viaporiin päin, perämastossa Venäjän kauppa lippu ja isonmaston huipussa
valko- punainen viiri,
Valko-punainen! Mitähän se merkitsi? Pian kuitenkin käsitin, että se oli puolueettomuuden merkki:
ei punainen eikä valkoinen_
Neljän ajoissa iltapäh·ällä näkyi merellä Via porin
tal<ana neljä saksalaista sotalaivaa. Meidän koppiimme
ei voin ut nähdä niitä suoraan, mutta viereisessä kopissa
istuva virolainen vänrikki neuvoi keinon. Hän oli muuten mies, jolla olisi ollut tärkeämpääkin tehtävää, kuin
neuvoa vankililssa periskoopin käyttämistä. Sanoi olleensa heittämässä pommia Leppäkosken sillalle, muUa
joutuneensa punaisten vangiksi, menettäen heille Riihi·
mäellä toimitetussa tarkastuksessa kaikki mukanaan 01·
leet rah ansa, noin 56,000 ma rkkaa.
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Nyt hän neuvoi meille, kuinka pislärnällä tasku peilin
kopin akkuna ristikkojen läpi voi peiliin saada sotalai·
vojeo kuvan. Ja vallan oikein! Nyt näimme siellä
selvästi neljä isoa sotalaivaa , vaikka emme voineetkaan
lähemmin päätellä niitten laatua.
Nyt oli aika tullut ryhtyä tarkistamaan sitä puhetta,
jonka pari päivää sitten, saksalaisten maihinnoususta
kuultuani, olin ottanut ajatuksissani som'mitel1akseni.
Kuvittelin sal(salaisten puhdistavan ensin kaupungin
läpikotaisi n ja pääsevän vasta viimeiseksi Katajanokalle.
Eivät he tu le yöllä eivätkä ilta pimeässä - aprikoin
mielessäni - vaan keskellä kirkasta päivää, jolloi n mei·
dän on helppo löytää kotiimme. Asettuvat vankilan
pihalla riviin , ja valkokaartilaiset tulevat päästämään
meidät ulos. Me hyökkäämme suin päin pihalle Jumalan va paaseen ilmaan, näemme edessämme joukon todellisen vapauden puolesta uhrautuneita sankureita ja
tunnemme isiltä perityn yhteiskuntarakenteen pelastetuksi ~Suomen sosialistisen työväentasavallan verisistä
kahleista. Silloin pysähdyn vankilan kiviportaille, paljastan pääni ja, äärimmäisin voimanponnistuksin hi11iten
ilonkyyneleitä, lausun kuuluvalla äänellä seuraavaa:
~Meine Herren, Deutsche Krieger!
lch bill g lucklich, dass ich auf dieser Stelle hoch
ausrufen darf: heil Dir im Siegerkranz, du ruhmreiches
Volk des Kai serlichen Deutschen Reich es!
Jo vier langen Jahren habt Ihr der h eutigen wie
auch den allen kunftigen Zeiten bewiesen, wie ein selbstbewusstcs Volk sein Vaterland vcrtheidigen kann und
muss. Ebcnso haht Ihr und hunderttausende von Ihren
Brudern das Blut fQr die wcsteuropäisch e kultur geopM
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fe rt. Die Verlhcidigung dieser kultut hat Euch auch
hier io Finnland hergebracht. Und wir grussen 811ch
E11ch als Befreier aus der roten Tyrannei, als Schiitzer
der wirklichen Freiheit, die echt ist, nur wcnn sie zu·
sammen mit Gesetze n u nd dem allgemeinen Wohl befind en des ganzen Volkes innig vcrbunden lebt.
Durch Ihre o pfe rmutige That hat das Deutsche Volk
wieder eil1mal bewiesen , wie hoch dasselbe in der
geistigen Kultur 5teht, \Vic stark und schwer sein Schwert
sein kann.
Darum begrussen wi r Euch, Ihre ruhmgekrönte
Kriegsmacht und Ihren seltsam grossen Kaiser, der in

sieh alle besten Eigenschaften seines Volkes vereinigt.
Es lebe hoch das Deutsche Heer und die Deutsche
Flotte, es lebe hoch das ruhmrciche Deutsche Volk, es
lebe hoch der g rosse Kaiser Wilhelm II!"
Niin oli aikomukseni sanoa, ollenkaan kainos tele·
maHa niitä kielellisiä virheitä, joita käsit in sanoihin i
. tulevan, kun minulla ei vankilassa ollut tietysti käytet·
tävänä .mitään apu neuvoja vieraskielisen puheen som·
rnittclemiscen ja kun vain kerran ennen - unkarilais·
ten vieraiden käydessä Viipu rissa olin mainitull a
kielellä julkisesti ajatuksiani ilmai ssut.
Mutta pilämättähän se puhe jäi. Saksalaiset oliv<lt
olleet viisaampia ja varovaisempia, kuin olimme osan ·
neet arvatak.aan. Laskivat meri väkeä maihin Kataja·
nokalle, silloin kun "punaiset" raukat typeryyd essään
jäHäytyivät kuularui $ku tulen tuh ottaviksi Töölössä. Ri cn·
sivä t ensi töikseen pelastamaan meitä turvattomia van·
keja, joitten koh talo oli , niinkuin myöhemmin nähtiin,
hiuskarvan varassa.
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Perjantai-iltana huhtikuun 12 päivänä olimme jo
käyneet yöteloillemme ja sammutfaneet kynttiläm me.
Kopeissa ei näet ole sähkövaloa ja kun lamppuöljykin
oli lopussa, oli kukin pakoitettu polttamaan omia kynttilöitään, mikäli onnistui niitä ystäviItään kaupungilta
saamaan. Iltaisin soitettiin levolle klo 9, mutta tänä
iltana emme kuulleet milään soittoa. Päättelimme kui ·
tenkin kellon olleen yhdeksän, kun sammutimme valon.
Silloin yhtäkkiä kuului kaupungin puoleisista kapeista
huikea "hurraa!", joka vyöryi valtavana jylinänä kautta
vankilan kolkkojen käytävien.
- Hei, pojat, nyt on lyönyt vapautuksen hetki!
kiljasin itku kurkussa ja hyppäsin vuoteeltani pystyyn.
Nyt kiiruusti lyömään tavaroita kokoon!
Tuskin olimme päässeet pakkauksen alkuun, kun
kopin oven avasi vartija valkokllartilaisen saattamana.
- Joko yhteiskuntaan on palau tettu laki ja turvallisuus? kysyin valkokaartilaiselta.
Vastaus oli myöntävä ja kehoitettiin meitä astu maan ulos.
Mutta vastaus minun suomenkieliseen kysymykseeni
oli ruotsinkielinen!
Se oli ensimäinen pettymys, ja niitä tuli sitten sata malla ja tulee yhä joka päivä. Kahviloissa, myymälöissä, kadulla poliisikonstaapelilta saa suomenkieliseen
].;ysymykseen ruotsinkielisen vastauksen! Eiväthän meidän puna-keltaisemme ole oppineet noudattamaan vielä
edes sttttdyllisyytlä! Puhumattakaan siitä, että ajoissa
opettelisivat käsittämään, että ru otsinkielt ei Suomen
valtakunnassa voi vaatia itselleen muuta kuin sllvaitun
kielen aseman.
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Onkohan tämän kansakun nan aivan mahdoton sel viytyä, ilma n että puna-keltainen hirmuvalta on kukistettava yhtä perin juurin kuin punainenkin?
Niin karvaan marjan kuin tuo säädyllisyyden vaatimukset unohtanut valkokaartilainen osas ikin pudottaa
vapautuksen suloiseen pikariin! Aivan epäounistun eelta
kuului sen rinnalla erään vankeus toverin huoli, kun
hä n portaita laskeutuessamme lausui: "Ikävä vain, että
tämä vapahdus tulee lahjana muukalaisten kädestä".
Mitähän ikävää siinä oli? Kun "punaiset~ kerran
oli vat tuoneet hirmu vallan idän raakalaisten avulla, niin
totta kai "valkoisilla" oli lupa ottaa pelastus lännen
sivistyksen etuvartijoilta.
Ja tosiaankin oli vankilan alakerra n eteisessä ketjussa kummallakin seinällä saksalaisia merisotilaita täysissä sotatamineissa, lakissa kirjoitus: "S. M. S. Westfalen" (Hänen Majesteettinsa laiva Wcstfalen).
Paiskasin nyyttini lattialle ja riensin ensimäisen merisotilaa n eteen.
- Seid Ihr denn wirklich deutsche Blanjacken?*)
kysyin häneltä ihmeissäni.
Tietystihän he olivat, naurahti mies. ja me pudistim me kättä hällen sekä monen muun kanssa. Kaivoin
nyytistäni paperossivarastoni ja pistin laatikon kullekin
miehelle, niin pitkälle kui n varastoani riitti.
Oli si inä touhua ja hälinää! Ilman esittelyjä siinä
tervehdittiin toisiaan: yhteistä oli kaikilla sama vakau~) Oletteko SiiS tosiaan saksalaisIa slnl'nuttuja? (Viimemainittu On kanSJnomainen nimItys sakslllala!l1e merisotIlaIlle, kun
ta3s maavAen sotun~itll sanotaan . keDttllharmaiks:·.)
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mus, sama maailmankatsomus, sama - usko! Se riitti
ystävällisen tervehdyksen perustaksi.
Jokainen pyrki siihen huoneeseen, jossa meidät itse
kukin oli otettu vastaan, jos sa meiltä oli rii suttu kellomme ja rahamme. Niitä nyt kukin halusi takaisin.
Kellot säilytettiin samassa huoneessa kaapissa ja ne oli
verrattain helppo saada, mutta rah oja selitettiin olevan
mahdoton jakaa nyt yöllä, näin yhtäkkiä niin suu relle
joukolle, kun kassa oli valla n eri paikassa ja tilit oli
kuitaUava j.o.c.
- No, viis' siitä, keritäänpähän huomenna! lohdutteli itsekukin.
Ja huomenna menin minäkin heti seitsemän aikaan
aamulla . kun elämä vankilassa alkaa, noutamaan rahojani. Ja minulle luettiin kassan; pöytään pelkissä 5
markan seteleissä, jotka kaikki olivat - vääriä!
- Ei, nämä eivät kelpaa, seliti n minä. Minulla oli
tullessani ainoastaan oikeata Suomen paperirahaa, koska
en ollut vielä kertaakaan huolinut väärennettyjä seteleitä. Ollma siis hyvä ja antakaa omat rahani.
- Se on mahdotonta. Rahat viedään heti vastaanotettua vankilan kassaan eikä siellä pidetä kunkin seteleitä erillään. Oikeita rahoja meillä taas ei ole.
- Vääriä minä taas en huoli ja minä huomautan
vielä, että te teette itsenne vikapääksi rikokseen, kun
tarjoatte minulle rahaa, jonka tiedätte vääräksi. Tulen
m uutaman päivän perästä uudestaan ja silloin minun
on saatava oikeaa rahaa.
Niin sain lähteä vankilasta taskussani vai n 10 penniä, jonka olin saanut oikeata rahaa.
Kun seuraavana tiistaina menin jälleen tavoittamaan

137

rahojani, tyrkytettiin vieläkin vääriä seteleitä. Mutta
silloin olin päättänyt esiintyä vakavasti.
• - Ilmoittakaa komisariukselle, sanoin talous vahti·
mestarillc, että ellen minä heli saa tiliäni oikeassa rahassa, menen täältä suoraan etsivään poliisiin ja teen
ilmoituksen siitä, että minun rahani on vankilassa hävitetty.
Se naula veti. Hetken kuluttua tuotiin oikeat rahat.

Perjan tai-iltana vankilasta päästessä oli, suuri joukko
ihmisiä vankilan portilla, tervehtäen raikuvilla hurraahuud oilla jokaista ulostulijaa. Juhlamielin viriteltii n sitten siinä kansallislaulu entistä varmemmassa uskossa,
että "vie)' lempemrnc saa nousemaan s un toivas', Tie-

mus'

I

l oistossaan~.

Reippain askelin lähdettiin sitten kulkemaan kaupungille päin, muUa Rahapajan luona oli saksalai nen
sotilasvartio.
- Me emme tietysti tahdo estää herroja menemästä
sillan yli . muUa minä huomautan, että kaupunki ei ole
vielä puhdistettu punaisista, joten en voi taata herrojen
turvallisuudesta, selitti komennuskunnan päällikkö ystävällisesti.
Näin ollen ei tietysti kukaan lähtenyt yrittämäänkään kaupungille. Kun Katajanokalla ei ole mitään
hotelleitukaan, oli kuitenkin turvauduttava ystäväll isten
ihmisten apuun. Ja auliisti asukkaat tarjosivatkin meille
yösi jan.
Vaikka eipä uni ainakaan allekirjoittaneen silmiin
tahtonut tulla. Elämä tuntui niin oudolta, vapaus niin
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uskomattomalta, jännitys niin ahdistavalta, kun mieleen
muistuivat monet sadat onnettomuustoverit.
Kuinka käy Sörnäisten putkissa olevien. vankien?
Kuinka Kirkkonummen sotavankien? Kuinka kaikkien
omaisten ja ystäväin? Montako uhria on vapautemme
maksanut? Voinko koskaan mitenkään korvata lainalaiselle porvarilliselle yhteiskunnalle sen, että se on
pelastanut juuri minutkin, yhden kaikkein pienimmistään, punaisen hirmuvaJlan kidasta?
Nämä ja monet muut samankaltaiset kysymykset
risteilivät niin aivoissa, että tuskin paria tuntia sain
uinahdetuksi pehmoisella leposohvalla. Jo viiden ajoissa
olin kadulla juttelemassa saksalaisten merisotilaiden
kanssa.
Kuinka ihanalta tuntuikaan puhutella näitä sivistyskansan sotilaita! Kuinka hauskaa olikaan, että, niin
vierasta kansaa kuin olivatkin, he puhuivat sivistys kieltä,
jota meillä jo koulussa opitaan niin paljon, että pääsee
puheen alkuun!
Kauan ei kestänyt, kun sotatoimet virisivät uudelleen. Sitä kannatti nähdä, kun saksalaiset hoitelivat
aseitaan 1 Minusta olikin juuri tärkeintä nähdä tätä
"preussiläistä militarismia~, josta nyt sain omin silmin
todeta, että se oli juuri sitä, mitä olin aina uskonutkin
sen olevan: ehdotonta järjestystä ja velvollisuuden täyttämistä.
Miehet seisoivat kuularuiskujensa ääressä aiva n niin,
kuin talonpoika seisoo auransa kurjessa. Ei mitään
hätiköimistä, ei mitään arkailemista. Mies tekee sen,
mikä on hänen velvollisuutensa. Jos tätä velvollisuutta
täyttäessä vihollisen luoti sattuu, niin sille ei milään
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voi. Jos ei sattunut minuun, niin olisi sattunut toi·
seen. Mutta emmehän ole nyt yksilöitä, vaan sotajoukko; yksilö voi kaatua, muUa joukon täytyy voittaa.
Voittaa tai kuolla!
Ken lukee ajatuksella Vänrikki Staolin Tarinat, huomaa jokaisen suomalaisen soturin eläneen tämän tunnussanan mukaan. Ja ken lukee saksalaisia sotakertomuksia, huomaa niissä kauttaaltaan saman hengen.
Voittaa tai kuolla! Muuta valittavaa ei kelpo soturilla ole. Ja mihinkä se kolmas vaihtoehto valtakunnan ja kansan vie, siitä on meillä kyllä lähellä erinomaisen valaiseva esimerkki.
Kello oli vähän yli puolenpäi vän, kun kuulin merisoti lasten huomauttelevan toisilleen:
"Yhteys maaväen kanssa saavutettu".
Ja kohta alkoi Kauppatorilta tulla "kc ntläharmaita~
kahdessa ketjussa, kulkien molemmin puolin katua Pää.
vahdin ohi Konstantininkatua ylös: menivät vapauttamaan
Kirkkonummen sotavankeja Ruotsalaisesta lyseosta. Noi n
kolmen ajoissa päivällä meidät päästettiin sotilasvartion
läpi kaupungille, sitten kun suojeluskuntalaiset vankeustoverit olivat kiinnittäneet käsivarteemme sinivalkoisen
nauhan merkiksi siitä, että olimme luotettavia päästet·
täviksi kaupung ille.

Ticteisopillin en selitys, että rangaistuksen yhtenä tarkoituksena on tyydyttää se koston tunne, jonka oikeudenloukkaus synnyUää jokaisessa vääryyttä kärsinecssä, ei
ole suinkaan aiheeton. Joka itse on joutunut kärsimään törkeää vääryyUä, tuntee elävästi kostonhimoa.
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MuUa kun järjestyneessä yhteiskunnassa yksityisellä ei
ole kostam isen oikeutta, vaan kosto kuuluu yhteiskunnalle, on laukatun jätettävä koslamincll yhteiskunnnn
siihen ta rkoitukseen määrää mille vi ranomaisille.
En minäkään saa nut rauhaa , ennenkuin pääsin varmuuteen si itä, että se mies, joka minun saatavissa olleitten tietojeni mukaan oli lähinnä syyllinen siih en, että
minua pidettiin vangittuna, varmasti joutuisi sovittamaan rikoksensa voimassa olevan lain mukaan.
Välttämättömistä yksityisasioista selviydyttyä ni lähdin
tiistaina huhtikuun 16 päivänä Hels ingin eri vi ranomais ilta tiedustelemaan, onko Sörnäisten miliisikomisarius
vangitluna. Eräässä paikassa vastattiin vihdoin, että
kosll:a kaikki miliisit ovat vangittui na, nii n on silloin
sekin, jotn tiedustin. Näin ollen ei minulla ollut kii·
rettä tekemään kirjallista kantelun kärsimäni vääryyden
johdosta.
Mutta kuinka ollakaan, huomaan ylihuomenna Alek·
santerin kadulla mainitseman i miliisimiehen. Hän käve·
lee täydessä rauhassa ja siistittynä täysin "porvarilliseen"
asuun.
- Ettekös te ole Sör näisten miliisikomisari us? kysyin mieheltä, juostuani hänen peräs lään.
- Olen kyllä. Hyvää päivää, herra Partio! alkoi
mies mairitella, ta rjoten kättä.
- En ole juossut tapaamaan teitä tervehtääksen i
kapi noitsijaa . Tahdoin vain päästä selville, eivätll:ö silmäni pettäneet . Toissa päivänä ilmoitettiin minulle teidän olevan vangittuna, ja sen vuoksi en ~Ie vielä vienyt poliisille ilmiantoani teitä vastaan.
- Toissa päivänä minä olinkin va ngittuna, muUa
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minut päästettiin ehdonalaiseen vapauteen, selitti komisarius.
-

Suomen laki ei tunne mitään ehdon alaista va-

pautta tämmöisissä tapauksissa. Te joko olette vangittu tai ette. mutta minä puolestani vaadin, että teidät
vangitaan.
- Eikö herra Partio voisi sallia minun olla vapaana
järjestääkseni yksityisiä asioitan i? mairitteli mies, jolla
ei ol1ul ainoatakaan "herra"-sanaa varastossa silloin,
kun istuimme hänen van'keinaan.
- Muistatte kai, mitä te vastasiUe, kun kysyin, '
tunnetteko oikeutenne ja velvollisuutenne poliisiaseman
vastuunalaisena päällikkönä? Minä en pyytänyt vangittaessa muuta, kuin että olisin saan ut ilmoittaa, mitkä
miehet minut ottavat haltuunsa, mutta sekin minulta
kiellettiin vetämällä revolveri silmieni eteen. Päättäkää
nyt itse, minkä verran minulla voi olla sääliä teikäläisiä kohtaan. Sen vuoksi: lähdettekö hyvällä kanssani
poli isikamariin vai huudanko poliisin?
Hän lähti mielisuosiolla. Etsivässä osastossa kerroin lyhyesti, mikä o li syy tökseni. Koska kyseeIlinen
miliisikomisarius kai.ken lisäksi oli punakaartin piiriesikunnan päätöksen nojalla passittanut minut Lääninvankilaan ja virkamiehenä siis täytäntöönpannut laittoman tuomion, oli hän tekeytynyt vikapääksi Rikoslain
40 luvun 4 pykälässä mainittuun rikokseen, josta rangaistukseksi .on määrätty viraltapano ja julistaminen
maan palvelukseen kelpaamattomaksi sekä sitäpaitsi kuritushuonetta yhdestä kuuteen vuoteen. Koska sitäpaitsi on syytä va roa, että rikollinen karkaa, vaadin
minä hänet heti vangittavaksi. Ja kun iltapäivällä vein
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ilmiantoni kirjalli sesti, sain kuulla, että laillinen vaati·
mukseni oli otettu huomioon.

Vasta nyt tunsin todella paasseeni pois punaisen
hirmuvallan jaloista ja saatoin ryhtyä suunnittelemaan
elämisen jatkamista ihmisten ilmoilla.
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