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Alkulause ..
Siinä kirjallisuudessa, jossa vapaussotamme ja
siihen liittyviä sosialisti kapinan syitä on pohdittu,
on yleellsa rajoituttu välittömiin, ennen kapinaa
esiintyneihin ilmiöihin, sivuuttamalla se tausta, jolla
näitä ilmiöitä on arvosteltava. Yrityksenä pyrkiä
tätä taustaa ymmärtämään lienee seuraavilla riveillä
oikeutuksensa. Jos niillä esitetyt ajatukset sunrin
piirtein katsottuna pitävät paikkansa, peseytyy
kansastamme pois paljon sel1aista, mikä ·on tahdottu
sille erikoisviaksi lukea ja minkä kautta on tahdottu
sen moraalinen ala-arvoisuus muihin itsenäisiin
kansoihin verrattuna todistaa. Nämä ajatukset
ovat kirjoitetut ajan kuluksi niinä pitkinä päivinä,
jotka niiden kirjoittaja sai kuolemaan tuomittnna
punaisia murhamiehiä piileske1Jä. Myöhempi aika
on opettanut näkemään monta kapinanaikaista
ilmiötä toisessa valossa kuin minä ne kapinan aikana
esiintyivät. Mutta ne syyt, jotka allekirjoittaneen
mielestä kapinan synnyn selittävät, näyttävät nyt
samoilta kui n ne näyttivät kapinan välittömän
vaikutuksen alaisina elettäessä. En ole senvuoksi
katsonut tarvitsevani kirjoitusta myöhemmin
muutella.
Helsingissä, lokakuuJla 1919.
Kirjoitta1a.

KAPINAN SYIDEN HAKEMINEN.
Saattaneeko mielikuvitus luoda kuvaa traagillisemmasta kohtalosta kansakunnalle kuin oli se
todellisuus, jota Suomen kansa vuoden 1918 alkukuukausina eli. Efialtes ja Judas, jotka maailmanhistoria meille esittää kavalluksen mustimpina edustajina, ovat vain hairahtuneita yksilöitä ja ainoastaan kalpea varjo on heidän haahmonsa sen kokonaisen kansanryhmän itsetietoisen kavalluksen rinnalla, jonka todistajina sai olla.
Yksityisiä rikoksellisia syntyy ja esiintyy missä
maassa ja missä kansassa hyvänsä. Ne ovat kuin
poreita elämän virrassa, joiden syyt usein jäävät
selvittämättä. Mutta kun henkilöt. jotka edustavat
satoja tuhansia maan kansalaisista, joilla on täydet
valtiolliset ja yhteiskunnalliset oikeudet, ryhtyvät
itsetietoisesti ja harkitusti tekoon, jolle ei minkään
kansan, kuolleen eikä elävän, oikeustajunnassa ole
mitään muuta nimitystä kuin kavallus mitä raskauttavimpien asianhaarain vallitessa, niin silloin
täytyy olla mahdollista löytää tällaiseen ilmiöön syy
ulkopuolelta toimivien yksilöiden. Eikä se ole
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ainoastaan mahdollista, vaan se on myöskin välttämätöntä. Välttämätöntä sen vuoksi, että vain
kapinan syyt tuntemalla voi arvostella mahdollisuuksia sen yhteiskunnallisen juovan umpeenluomiseksi, jonka kapina jälkeensä jätti. Välttämätöntä
myöskin sen vuoksi, että tuo syy saattaa olla sitä
laatua , että se, ellei sen suhteen olla varoillaan, voi
uudestaan ja uudestaan aiheuttaa samanlaisia ilmiöitä,
ja niin pysyväisesti uhata kansaa ja valtiota.
Toi selta puolen on myöskin tärkeätä, ettei tyydytä vain siihen, että joku yksinäinen järjelliseltä
näy~tävä peruste löyd etään. Sillä yhtä vähän kuin
kansojen välisiin sotiin pohjimmainen, todellinen
syy on yleensä löydettävissä siitä ristiriidasta,
mikä kärjistää suhteet vihollisuuksien puhkeamiseen,
yhtä vähän voi laajaperäisen kansalaiskapinan syy
olla löydettävissä jostakin yksityistapahtumasta,
vaikka kapinan puhkeamillen saattaa välittömästi
sellaiseen liittyä .
Kapinan syyksi mainitsivat sosialistit itse kapinan a ikaisissa julkaisuissaan lähitmä porvarillisten
luokkien jarrutuksen työväenlainsäädännön alalJa,
porvariston menettelyn elintarvekysymyksell ratkaisussa ja ennen muita porvariston asestautumisen
tYÖväkeä vastaan. Hyvin tietäen, että nämä eivät
ole kapinan todelliset syyt, pyritään porvariston
taholla hakemaan syyllisiä osittain sosialistisen
puolueen johtajista, osittain siitä bolshevisti svallankumouksellisesta tartunnasta, minkä esineenä
maallune työväestö on Venäjän vallankumouksen
jälkeen ollut.

•
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Syiden täytyy kuitenkin olla osittain syvemmäl~
läkin. Mitä sosialistijohtajien harjoittamaan kii~
hoitukseen tulee, on se tietenkin osaltaan todellisena
syynä kapinaan. Mutta vallan oikein on sosialistien
taholta huomautcttu, että ellei kansanjoukkojen
mieliala olisi ollut kapinalle otollinen, niin johtajat
eivät olisi voineet saada joukkojaan tällaiseen voi~
mainkoetukseen, sitäkin vähemmän, kun sosialistit
meillä niinkuin muuallakin ovat olleet aikaisemmin
aseellisen esiintymisen vastustajia. Bolshevistinen
tartunta ei myöskään olisi voinut vajaan vuoden
kuluessa aiheuttaa niin laajaa joukkoliikettä, vaikka
niin Ranskan suuri vallaukumous kuin myöhemmät
joukkoliikkeet Europassa kyllä ovat olleet erittäin
tarttuvaa laatua. Samoinkuin ruumiillinen tauti
edellyttää vissiä taipuniusta tautiin siinä henkilössä,
jonka se tartunnan kautta valtaansa ottaa, samoin
myöskin sosialillen tartunta edellyttää sellaista tai~
pllmusta, määrättyä psyykillistä maaperää pääS~
täkseen tuhojaan tekemään. Tällainen maaperä
olikin kyllä olemassa niissä kansoissa, joita viime
vuosisadan toisella lleljälluekseUä vallankumoukset
järisyttivät.
Ensi katsauksella saattaa kuitenkin tuntua siltä,
että tällaista maaperää ei olisi ollut meillä olemassa.
Onhan meillä jo v:sta 1907 saakka ollut maailman
kansanvalta isin eduskunta, onhan tässä eduskunnassa kapinaan noussut puolue saavuttanut vaati~
muksilleen niin paljon kannatusta, että yhteiskull~
tamme, sikäli kuin se valtiopäiYien päätöksistä on
riippunut, on ensimäisten joukossa. Ovathan por~
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varillisten puolueidemme, molempien suomalaisten
ja maalaisliiton. yhteiskunnalliset ohjelmat ja vapaa
yhteiskunnallinen toimintakin olleet siinä määrin
kansanvaltaisia ja kansan syvien rivien etua sil.
mällä pitäviä, jopa teoreettiselta väritykseltäänkin
sellaisia, että ne esim. Englannissa ja Ranskassa,
jopa Saksassakin olisi katsottu. ellei suorastaan
oikeistososialistisiksi, niin vähintäänkin sellaisten
radikaali puolueiden ohjelmiksi, joiden pohjalla sosialidemokraatit voivat ryhtyä porvariston kanssa
parlamentaariseen yhteistoimintaan.
Ja kuitenkin , asiaa pohjemmalta ajatellen. täytyy tulla siihen tulokseen, että tapahtuneelle
kapinalle otollinen maaperä on kaiken tämän kestäessä ja ohella muokkautunut. Mutta jo aikaisemmin, ennen eduskuntareformia, saamme lähteä
kapinan syvimpiä juuria etsimään. Voimme sauoa,
että meidän on etsittävä niitä kansamme tähänastisen historiau useimmilta lehdiItä.

ORJ AN LUON'fO.
Kapinaa ja sen syitä tarkastaessaan tuskin voi
olla näkemättä siinä piirteitä, jotka johtavat alkunsa
maamme valtiollisesta ja yhteiskunnaltisesta kehi·
tyksestä kokonaisuudessaan. Huolimatta valtiomme
nimityksen jo osottamasta erikoisasemasta niihin
kansoihin nähden , joihin maamme on ollut valtiol·
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lisesti yhdistetty, on Suomen kansa ja nimenomaan
sen suomea puhuva väestö aina saanut tuntea olevansa lapsi puolen asemassa maailman kansojen
joukossa. Voidaan kyllä osottaa, ettei Ruotsin
suun'altaa olisi ollut olemassa, elleivät Suomen
sotilaat olisi osaltaan sitä luomassa olleet, ja ettei
myöhemminkään, sittenkull Ruotsi jo oli saanut
väistyä suun'alta-asemastaan, suomalaisten uskollisuus ollut oleellisesti tun·aall1atta Ruotsia. Mutta
tästä historiallisesta merkityksestään huolimatta
Suomen kansa ei suinkaan saanut nauttia niitä etuja,
mitä vapaat kansat vuodatta!uansa veren lunnaina
saavat nauttia. Päinvastoin Suomen suomalainen
kansa sai nähdä kielensä' ja omintakeisen kansallisen kulttuurinsa syrjään työnnettynä ja alaspainettuna sitä mukaa kuin emämaan Ruotsin henki nen elämä kehittyi ja aineellinen voima lisääntyi .
Venäjän yhteydessä Suomen valtiollinen asema
tosin aluksi parani, mutta vajlauden veroiseksi se
ei tullut alkuaankaan . Ja mitä ni menomaan suomenkieliseen väestöön tuli , niin Ruotsin vallan
raskas perintö ruotsalaisen sivistyneen luokan muodossa oli sillä edelleen kannettavanaan kautta
koko 19. vuosisadan.
Nämä ovat niin tunnettuja seikkoja, ettei niiden yksityiskqhtaiseen esittämiseen tässä yhteydessä tarvitse enempää ryhtyä. Mutta siihen seuraukseel1, mikä tästä monisatavuotisesta orjuudelltunnosta on kansallemme ollut, on maassamme
kiinnitetty vähemmän huomiota kuin se ansaitsee.
Sellaillen asema on väkisinkin painanut ·kantajaansa
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orjan luonnoIl, istuttanut syvälle sydämiin katke·
ruuden, kateuden ja kapinan hengen, joka valloilleen päästyään hillittömästi raivoaa.
Voidaan kenties sanoa, ettei viittaus Viroll kansaan, jossa me olemme saaneet nähdä samoja piirteitä, todista mitään, koska virolaiset ovat liian
likeisiä sukulaisiamme ja nuo ominaisuudet saattavat olla yhtä hyvin suomalaisen heimon ominaisuuksia kuin historiallisten olosuhteiden synnyttämiä. Mutta sekä menneisyys että nykyisyys tarjoaa
lukuisasti esimerkkejä siitä, että valtiollisesti orjuutettu asema painaa kansaan yllä mainitut orjan
merkit. Ne me löydämme Rooman maailmanvallan
orjulIttamissa. Ne me naemme nykyhetkellä v ielä
varsinkin Itävallan lukuisissa kal1sallislluksissa,
ennen muita tsekkiläisissa, niistä on todistuksena
koko Irlannin historia.
Kuinka olisi Suomen kansa voinut niitä välttää?
Voimakas sivistystyö ja kansamme taloudellinen
vaurastuminell on tosin tehnyt sen, että kärsityt
Ilöyryytykset eivät enää ole tuntuneet yhtä kar·
vaina ja luonnettamuodostavina parempiosaisell
väestöuuue keskuudessa. Mutta nämä seikat eivät
ole vielä voineet riittävästi lääkitä kansan syvien
rivien sielun haavoja. Sosialistikapillan yksityiskohtiin tlltustllessaan löytää niistä lukuisasti merk- '
kejä juuri siitä kansanpsykofoogisesta pohjasta,
mistä yllä on huomautcttu. Tosin sota 011 aina
julmaa ja kaikki kansalaissodat sitä ovat varsinkin
olleet. Mutta kuu sairaat vanhukset ammutaan
sairasvuotecseeu, kun turvattomat naiset ~ ilvotaan
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kappaleiksi, kun kymmenittäin aseettomia ihmisiä
mitä julminunalla tavalla raadellaan ja upotetaall
vähissä hengin avantoon, ja kun tämä kaikki ei
ole vain yksityistapahtumia kapinan aikana, vaan
niin yleistä, että se antaa kapinalle koko sen luonteen , niin silloin ei ole enää kysymys sodasta ja
sen julmuuksista, vaan kahleensa vapauttaneiden
orjien riehumisesta, jota ei vapauden kasvattama
edesvastuuntunto ja inhimillisyys ole hillitselllässä.
Eräässä kapinan aikana levitetyssä kirjoitelmassa sanottiin sosialistikapinaa ivaten 1>Kullervon
sotaanlähdöksi». Tämä sanaleikki oli tietenkin saanut alkunsa kapinallisten hallituksen esimiehen ·
nimestä. Kirjoittaja ei varmaankaan tullut ajatelleeksi, kuiDka suuren totuuden hän itse asiassa'
lausui , kun asia otetaan suomalaisen työmiehen
psykologian kannalta. Ne olivat todella Kullervot,
jotka lähtivät sotaan täynnä sitä nöyryytyksen
tuntoa, m.illä heidän maansa orjllutettu asema ja
heidän kansallisuutensa sorto oli heidän isiensä
sydämet lähes vuosituhannen aikana täyttänyt.
Ja tällöin toteutui se, minkä psykoloogit usein
ovat merkille panneet, kostontunne, korvauksen
hakeminen ei etsi esinettään, vaan kohdistuu siihen,
mikä eteen sattuu. Kullervo nousi sotaan omia
veljiään, omien lastensa tulevaisuutta vastaan, surmaamaan Suomen vapautta.
Tietenkin on varottava antamasta liian suurta
merkitystä huomautetulle seikalle. Mutta sitä ei
kuiten!<aan ole jätettävä muistamatta kapinan syitä
selvitettäessä.
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VIERASKIELINEN JA VIERASMIELINEN YLÄLUOKKA.
Tähän liittyvät välittömästi ne vaikutteet, mitkä
kansanjoukkojen sieluun on jättänyt se, että maamme
sivistynyt luokka on kieleltään ja mielelfään ollut
kaukana kansasta. Voidaan tosin sanoa, että kielikysymys on ollut enimmäkseen syrjässä siinä sosialisessa liikkeessä, jonka yhtenä ilmauksena sosialistikapinaa on varsinaisesti pidettävä. Niin hyvin
sosialidemokraattisista sanomalehdistä kuin sosialistien esiintymisestä useissa tilaisuuksissa voi kuitenkin havaita, että juopa ruotsalaisuuden ja suo. malaisuuden välillä on työväen piireissä kylläkin
ollut tunnettu. Ihme olisi, ellei tämä tunta jo
aikaisemminkin olisi kansan syvien "rivien sieluun
syöpynyt. Täytyihän jokaisen, olipa hän kuinka
vaatimattomassa asemassa hyvänsä, jonkun kerran elämässään tulla tekemisiin jonkun viranomaisen kanssa, ja silloin sai hän kyllä omakohtaisesti
tuntea olevansa erikoisasemassa, suomalaisen kielensä takia alempaan rotuun kuuluva olio, jota sen
mukaisesti kohdeltiin, joko töykeästi tai alentuvalla ystävällisyydellä. Se että erinäisten olosuhteiden vuoksi, joihin tässä on tarpeetonta laajemmin kajota, suomalaisuuden taistelu muodostui niin
pitkälliseksi ja sitkeäksi ja koko suomalainen sivistystyö ja kansan syvien rivien herättäminen tapahtui
suomalaisuuden taistelun merkeissä, oli omansa
herättämään eloon kansan sielussa ne samat into-
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himot, joita voimme ulkokohtaisemmin havaita
Viron kansassa sen taistelussa saksalaisuutta vastaan.

SÄÄTYVALTIOPAIVÄl'.
Kolmanneksi liittyy siihen psykoloogiseen taustaan, jolla sosialistikapinan syitä on etsittävä, Säätyjakoisten valtiopäivien toiminta. Voidaan tosin
sanoa, että ne pieneläjät, jotka olivat täydellisesti
syrjäytetyt valtiopäivätyön kautta kansan kohtaloihin vaikuttamasta, eivät pitkiin aikoihin tästä
syrjäyttämisestä kärsineet, koska kansallinen ja
valtiollinen tietoisuus oli niissä piireissä uinumistilassa. Mutta nämä valtiopäivätyöstä syrjäytetyt
kansanluokat jäivät myöskin vaille sitä yleistä
kehitystä ja ennen muuta sitä edesvastuuntunnon
heräämistä, minkä pitempiaikainen osanotto valtiolliseen elämään synnyttää. Kun herääminen
valtiolliseen itsetajuntaan sittemmin olosuhteiden
'pakosta tapahtui, oli se sen vuoksi IUan äkillinen ja
synnytti kohta kumouksellisen liikkeen. Lisäksi
tuli, että säätyvaltiopäivät, niin tärkeän isänmaallisen . työn kuin ne muilla aloilla ovatkin suorittaneet, löivät laimin ennen kaikkea juuri sosialiseen
lainsäädäntöön kuuluvat kysymykset.
Niiden puolustukseksi voidaan sanoa, että yhteiskunnallinen luokkajako suurimman osan niiden
toimintakautta oli suurin piirtein ottaen toinen kuin
nyt. Maamme teollisuus oli aivan alkeellisella kan-
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nalla. Kaupungit olivat pieniä. Kaupunkilais~pro.
letariaattia ei ollut. Vasta teollisuuden elpyminen,
joka pani varsinaisen alun työväestön keskittymiselle, synnytti työväenluokan erikoisena yhteiskuutaluokkana ja herätti siinä luokkatietoisuuden.
Valitettavasti eivät kansamme parempiosaiset kerrokset ja niiden edllstuslaitos, valtiopäivät, olleet
kyllin tarkkanäköisiä varustautuakseen t ämän
varalta sillä ainoalla tavalla. mikä olisi ollut mahdollinen ja tehokas, nim. luomalla yleiset sosialiset
edellytykset syntyvälIe teollisuustyäväenluokalle ja
-liikkeelle.
Myönnettävähän on, että tuskin missään maassa
ylemmät kansankerrokset ovat olleet sen paremmin
varustautuneita. Mutta useimmissa maissa heräävä
teolli slluskausi myöskin on tuonut mukanaan
kumouksellisia liikkeitä, joihin maaseutuköyhälistö
on yhtynyt. Niin kävi Englannissa, niin kävi myöskin Saksassa, mainitaksemme vain kaksi tässä
suhteessa huolllattavinta maata. Jälkien olisi pitänyt säätyeduskuntaa11lme pelottaa, mutta se ei
osannut pelätä.
Ja niin me siirrymme siihen kansamme historiassa kohtalokkaaseen aikaan, jonka alkukohtana
on toiselta puolen helmikuun manifesti, toiselta
puolen Suomen sosialidemokraattisen puolueen perustaminen, molemmat vuonna 1899.
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SORTOAJ AN ENSI KAUSI.
Tämä n kirjoituksen puitteisiin ei mahdu esitys
sen sisäisen, Suomen porvariston keskisen, tosin
aseettoman, mutta silti tuhoisan, kansalaissodan
vaiheista, joka alkoi helmikuun manifestin julkaisemisen yhteydessä ja sen jälkeen. On vain lyhyesti
viitattava sen luonteeseen sikäli kuin sillä on ollut
merkitystä käsiteltävänä olevan kapinan syntyyn.
Helmikuun manifesti tosin aluksi herätti suurim~
Olan osan kansastamme yksimieliseell toimintaan.
Suuri kansalaisadressi oli sen toiminnan näkyväisill
tulos. Saman vuoden valtiopäivien miehekäs vastaus helmikuun julistuskirjaan ja asevelvollisuutta
koskevaan esitykseen oli sopusoinnussa heränneen
isänmaallisen tunteen kanssa.
Nämä toimenpiteet eivät tuottaneet toivottua
seurausta. Ja samalla myöskin loppui kansamme
yksimielisyys. Seuraavien aikojen puolueriidat tulevat aina muodostamaan yhden historiamme synkistä
lehdistä. Toistensa tarkoitusten epäileminen, mieskohtainen viha ja panettelu olivat kyllä jo aikaisemmissa puoluerHdoissa päässeet suureen valtaan.
Nyt ne tulivat entistä tuhoisammiksi sen vpoksi,
että paljon suuremmat kansanjoukot ottivat valtioUiseen puolue-elämään osaa ja sanomalehtien,
kaiken tämän vimman lietsojain, luku oli moninkertaistunut 1860- ja 187o-1uvun riitojen jälkeen.
Samalla kun kansalaiset keskenään riitelivät
ja toisiaan mustasivat, kohtasi Venäjältä päin isku
iskun perästä onnetonta kansaa mme.
PURakurUn kapInan '1)'t
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Hirveä.t olivat ne haavat. jotka näinä kovina
aikoi na, varmaan pahimpina, joita kansamme Ison
vihan päivistä saakka oli kokenut, lyötiin yhteis~
kuntaan, missä oltiin totuttu luottamaan lain
voimaan ja hallitsijan vakuutuksiin kuten lujaall
kallioon. Eikä se laitos, jolta Suomen kansa oli
tottunut turvaa hakemaan oikeuksiensa puolta·
misessa, valtiopäivät, suinkaan kyennyt sitä turvaa
t uomaan, vaan päin vastoin esiintyi yhtä rikkilläisenä ja sisäisen eripuraisuuden raatelemana kuin
koko kansamme.
Tämä taistelu ei ollut mitä syvimmin vaikuttamatta myöskin niihin: kansankerroksiin. jotka näihin saakka olivat pidetyt syrjässä julkisesta elämästä. Sanomalehtiä syntyi uusia kuinsieniäsateella,
niitä levitettiin joka taloon ja torppaan. Kansalai·
sia toisiaan vastaan nii 'en sallittiin kiihottaa,
mutta pahan juurien kaikinpuolinen selvittely oli
kielletty, Asevelvollisuuskutsuntain kautta maan
nuoret miehet tulivaC kukin omassa elämässäänkin
asetetuiksi ratkaisun eteen,
Samalla Venäjältä käsin pidettiin huolta vähä·
väkisen väestön kiihottamisesta, Venäläisiä kulku·
kauppiaita tulvi ympäri maan, tehtävänä~n huhujen
levittäminen lähenevästä maiden jakamisesta tilat·
tomalle väestölle, Sen laiminlyönnin jälkeen, mihin
säätyeduskunta oli tekeytynyt syypääksi tilatto·
man väestön kysymyksen järjestelyssä huolimatta
suomalaiselta taholta tehdyistä alotteista, oli venä·
läisille kiihoittajille maaperä altis,
Mutta vähäväkisen väestön taholla oli maaperä
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kiihoitukselle muokkautunut myöskin toista tietä.
Yhtenä säätyeduskunnan toiminnan buomattavista
ansiopuolista on mainittava, että se oli luonut edt;lIytykset uudenaikaisen teoIlisuuden kehitykselle
maassamme. I880-1uvulla jo alkoi näkyä jälkiä
siitä merkityksestä, mikä edellisen vuosikymmenen
lainsäädäntötyöllä tuli tässä suhteessa olemaan ,
mutta vasta 18CjO-luku merkitsee varsinaista kohoamiskautta
teollisuudellemme.
Teollisuustuotannon arvo, joka v. 1884 oli IlO milj. mk., nousi
v. 1890 jo 167 milj. mk:aan ja v. 1900 340 milj.
mk:aan. Samalla teollisuuskeskuksien, kaupunkien
väkiluku, joka v. 1870 oli ollut 132,000 ja 1880 173,000,
lisääntyi niin että se. v. r890 oli 235 ,000 ja r900
342,000 henkilöä. Teollisuuden kehittyminen toi
mukanaan välttämättömän seuralai sensa, teollisuustyöväen järjestäytymisen. Aluksi tämä järjestäytyminen tapahtui sivistyneiden henkilöiden
johdolla ja sillä ei ollut luokkataistelun luonnetta.
Mutta ennen pitkää' tässä suhteessa t apahtui muutos. V. 1899 järjestyivät Turussa maan työväenyhdistykset Suomen 'l'yöväenpuolueeksi, jonka
oh jelma laadittiin luokkataistelun merkeissä ja saksalaisi a esikuvia seuraten. Helmikuun julistuskirjan
aiheuttama kansan kaikkien kerrosten herääminen
valtiolli seen itsetajuntaan sattui yhteen sen heräämisen kanssa luokkatietoisuuteen, mistä on osotuksena sosialistisen puolueen perustaminen, ja edellinen vaikutti valtaavaIla voimalla jälkimäiseen.
Yleinen valveutuminen työväen kesken tuli sitäkin
voimakkaammaksi , kun työväen järjestötoiminta
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joutui saman vainon alaiseksi, minkä alaisena porvarillisten puolueiden. järjestötoiminta tapahtui.
Ainoat järjestöt, jotka saivat jossakin määrin
vapaasti toimia, olivat raittiusyhdistykset. Niiden
jäsenluku lisääntyy näinä vuosina tavattomasti.

Oltuaan v. 1899 10,547 henkilöä, on Raittiuden
Ystävien seuran jäsenmäärä v . 190534,288 henkilöä,
huomattavimmalta osalta työväenluokkaan kuuIuvaa väestöä. Että raittiusyhdistyksissä tehtiin
muutakin kuin raittiustyötä. siitä löytää kyllä
todistuksia sen ajan raittiuskirjallisuudesta ja sanomalehdistä ja siitä on todistuksena myöskin v. 1906
Oulussa hyväksytty laaja yhteiskunnallinen työohjelma raittiusjärjestöille. 1) Osittain omissa yhdistyksissään, osittain raittillsjärjestöissä työväki
levitti sosialismia. 'l'yötavat ja osittain toimihenkilötkill se sai porvarillisilta puoluejärjestöiltä, jotka
intohimojen lietsomisessa eivät vähääkään jääneet
jälkeen sosialisteista, vaan päinvastoin kävivät
heidän edellään. Kaikki kuohui ja kihisi, niin
herrat kuin työläiset, niin talonpojat kuin rengit.
~Askel askeleelta jouduttiin taistelun kiivaudessa
pitemmälle, - kuinka pitkälle, olisi jälkimaailman
suorastaan mahdoton uskoa, ellei sen ajan sanomalehdissä, salaa maahan tuodussa kirjallisuudessa
sekä erityisiSSä rikosjuttlljen pöytäkirjoissa olisi
1) Tamlln ohjelman, Jonka hyvllksymistll porvaIillinen rallllusväki vastusti raittiustyöhön oleelJlsestl kuulumaItornana, laativat
erut sosialisteja lllhellll olevat raittIusmiehet pysyttUkseen raittius/II/estotssl nIIhin sortovuoslna karttuneet sosialistit, Jotka
v. 1905 vapaamman ajan aiettua sllriyivllt omlln luokkaJlrjeslölhlnsll.
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runsaasti epäämättömiä todistuskappaleita. Kevytmielisesti oli jo suuren lähetyskunnan intohimoisissa keskusteluissa leimattu tarpeettomaksi noudattaa lakia, kun sitä ei hallitsijan puolesta pidetty
pyhänä. Lopulta kaikenmoiset keinot, petos, väärä
vala ja murha esitettiin luvallisiksi, jos vain siten
palveltiin isänmaata. Syntyi lukuisa luokka ammattipuhujoita, silloin . perustuslaillisen. agitatsionin
palveluksessa, mutta myöhemmin tunnetut osaksi
iljettävien rikosjuttujen johdosta, osaksi sosialistijohtajina ja agitaattoreina. Kuten .Nya Pressen&
kylläkin avomielisesti tunnusti, sitten kun aseet
olivat kääntyneet työnjohtajia .ja porvarillista
yhteiskuntaj ärjestystä vastaan: agitaattorien ei tarvinnut kuin muuttaa muutami a sanoja, ja kaikki
oli valmiina siihen uuteen taisteluun, johon he
lopulta kiintyivät. Työväenliike, joka kauan oli
edistynyt kovin hitaasti , saavutti äkkiä valtavan
merkityksen. Ennenkuin ylemmät kansanluokat
aavistivatkaan oli sosialismi saanut jalansijaa kaikkialla maassamme, vieläpä pienempien maanviljelijäiukin kesken, joille se toteutettuna olisi arvaamattomat pettymykset tuottanut 1).

SORTOAJAN ENSI KAUDEN VALTIOPAIvAT
JA SUURLAKKO.
Uudella vuosisadalla pidetyt säätyvaltiopäivät
eivät olleet omansa mieltenkuohua hillitsemään.
1) Palm~n, ValtlopllivlIln hIstorIa, ss 82-88,
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Kaikki hallitsevana kysymyksenä niillä oli valtiollinen kysymys. muiden kysymysten käsittelyyn ne
eivät katsoneet voivansa ryhtyä. Kauas yli maan
ja kansan kaikkiin kerroksiin vyöryivät ne keski·
näisen vihan laineet, mitkä valtiollisen kysymyksen
käsittely valtiopäivillä kohotti.
V:n 1904-05 valtiopäivien käsiteltäväksi oli
tarkoitettu m. m. kysymykset vaatioikeuden laajentamisesta porvaris- ja talonpoikaissäätyyn, väkijuomain käytännön ehkäisemisestä (kunnallinen
kieltolaki), kyydin, tienteon ja jakolaitoksen järjestämisestä ja erinäisiä alotteita työväen aseman
parantamisesta. Näistä kysymyksistä useat olivat
olleet laajan käsittelyn esineenä julkisuudessa .
•Laillisuussyistä» löivät valtiopäivät kokonaan tairuin näiden asiain käsittelyn. Tässä ei ole tarpeen
arvostella, miten laillisia esitetyt perusteet säätyjen
työlakolle olivat. On vain se mainittava, että kan·
san syvät rivit, jotka edellä esitetyistä syistä aivan
toisellaisella valppaudella kuin koskaan aikaisemmin
seurasivat valtiopäivien toimintaa, näkivät säätyjell
työlakossa haluttomuutta näiden kysymysten rat·
kaisuun vähäväkisten toivomaan suuntaan, ja se
antoi jo ennestään kiihkeille sosialisteille uutta
vettä myllyyn .
. Samaan aikaan alkoivat Venäjällä vallankumouk·
se11iset liikkeet, lähinnä onnettomasti päättyneen
Japanin sodan seurauksena; sota kun oli saanut
Venäjällä jo aikaisemmin köyhemmässä väestössä
vallinneen katkeruuden paisumaan yli äyräittensä.
]ännitetyllä tarkkaavaisuudella seurasi yhä voi-

\
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mistuvan sosialistisen liikkeemme johto vallan·
kumouksellisten liikehtimisiä Venäjällä. Ja sehän
oli, katsoen kansamme silloiseen sisäiseen kuohunta·
tilaan, luonnollistakin. Silloin Suomen sosialidemokratia astui ensi kerran oppiin venäläisten veljien koulussa. Tosin Venäjän työväki oli alemmalla
sivistysasteella, sen järjestäytyminen oli alkeellisempaa j. n. e. Mutta heillä ja Suomen työväestöllä
oli yhteinen vihollinen, Venäjän byrokratia, joka oli
pyrkinyt tukahduttamaan Suomenkin työväenliikkeen alkuunsa ja jonka edustajat Suomessa olivat
vastasyntyneen sosialidemokratiamme silmissä tulleet, eivät vain Venäjän hallitusvallan, vaan kaiken
hallitusvallan ja yhteiskuntajärjestyksen personifikatsiooneiksi .
. Venäjällä v:n 1905 tammikuussa alkaneet ja
sitten vähä väliä yhä uusiintuneet vallankumouksen
preludiot olivat omien olojemme luomalla kaikupohjalla alkusoittona myöskin Suomen vallankumoukselle loka- ja marraskuun vaihteessa samana vuonna,
suurlakolle, joka välittömästi liittyi samanaikuiseen
Venäjän vallankumoukseen ..
Tosin ei v:n 1905 suurlakkoa voi sanoa yksinomaan työväen vallankumoukseksi, sillä se oli
samalla koko Suomen kansan nousu venäläistä
sortovaltaa vastaan. Mutta siinä Suomen työväki
järjestyneenä puolueena ensi kerran näytteli historiallista osaa kansamme eläll).ässä ja se myöskin
suurlakosta pysyvimmän voittosaaliin itselleen 'v al-

tasi.
Sosialistinen oppi

•
sinänsä ei edellytä äkillistä
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vallankumousta yhteiskunnassa edes siinä saksalaisessa muodossa, jossa sen Suomen työväestö oli
omaksunut. Päinvastoin sosialinen vallankumous
tapahtuu Marxin mukaan vasta pitkällisen kehityksen seurauksena ja ikäänkuin itsestään sitten kun
teollisuuden ja yleensä tuotannon keskittyminen
on huippuunsa kärjistynyt ja toiselta puolen proletariaatti painunut mahdollisimman syvälle kurjuuden laaksoon. Mitään tällaisia edellytyksiä ei V:l1
1905 suurlakolla ollut, vaan tavoitteli työväestö
sillä yhtä hyvin kuin porvaristokin ensi sijassa
valtiollisia tarkoitusperiä, jos kohta työväestön
tarkoituksiin kuului myöskin valtiollisen vallan
anastus niiltä kansanluokilta, jotka sitä tähän asti
olivat hallussaan pitäneet.
Nämä tarkoitukset Suomen työväestö saavutti·
kino Maailman kansanvaltaisin eduskunta alotti
\'. 1907 toimintansa, jolle tunnusmerkillistä on ollut
suunnaton joukko työväestön parasta tarkoittavia
alotteita, toinen toistaan radikaalisempia.
Ei ihme sen vuoksi, että suurlakko, joka Venä·
jälläk.in siitä lähtien suomalaisen sosialidemokratian
&edelläkävijä maassa», oli vienyt suuriin muutoksiin
lokakuun 30 p:n julistuskirjan kautta, lisäsi Suomen
järjestyneen työväestön itsetuntoa aivan tavatto·
massa määrässä. Mutta samalla kuin se teki tämän,
johti se maamme työväen1iikkeenheti alussakumouk~
sen tielle. Edellä jo viitattiin siihen, että porvaril~
listen puolueiden ammattikiihoittajia oli liittynyt
\'astaavaan toimeen sosialistisessa puolueessa ,
Suurlakon {likana ja kohta sen jälkeen tämä liitty"
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minen tuli varsinkin yleiseksi, niin että sosialistiemme
johto oli ja on varsin huomattavalta osalta
»marraskllun sosialisteista» kokoonpantu, sikäli
kuin siinä on korkeampaa koulusivistystä saaneita
henkilöitä.
Eduskuntareformiill päättyy pohjan laskeminen
Suomen sosialistiselle liikkeelle. Suuri joukko työ~
väestä ja sen pyrkimyksistä riippumattomia tekijöitä
vaikutti ~ että tämä pohja tuli alun pitäen myrkytetyksi eikä voinut muuta kuin sen mukaista satoa
kasvaa. Huomiotta ei voi jättää, että itse eduskuntareformi sinänsä on ollut omansa eräässä suhteessa
syventämään kuilua sosialistien ja porvarien välillä.
Sillä joskin, riippumatta eduskunnan kokoonpanosta,
puolueelämä uudenaikaisessa valtiossa saa edustuslaitoksesta ja sen toiminnasta oleellisen sisällyksensä,
on meillä käytäntöön otettu suhteemnen vaalitapa
aivan erityisesti omansa kiihdyttämään puolueriitai~
suuksia, koska se suosii pienempienkin ryhmäkun~
tien muodostumista erikQisiksi puolueiksi ja puolue~
suhteiden äärimmilleen kärjistymistä meillä ei ole
ehkäisemässä ne taktilliset syyt, mitkä muualla,
joissa eduskunnan kokoonpano edellyttää harvoja
suuria puolueita, vaikuttavat hillitsevästi äärimäi~
syysmiehiin itsekussakin puolue.essa.

,VAPAUDEN ArKA .•
Myöhemmin maamme valtiolliset olot vaikeutti ~
vat yhä edelleen niiden Iistiriitoj~n umpeen kas~
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vattamista, jotka olivat edelliseltä jaksolta perinnöksi jääneet.
Tosin porvarilliset puolueet, jotka ~kodifioivab
ohjelmansa eduskuntareIormia silmällä pitäen, melkein kilpailivat sosialistisen puolue.en kanssa yhteiskunnallisessa radikaalisuudessa ja panivat kaikkensa liikkeelle osottaakseen, että juuri he menivät
kaikkein pisimmälle vanhan porvarillisen yhteiskunnan rikkaruohojen kitkemisessä ja yhteiskunnan
uudistamisessa. Tämän kautta ne sekottivat käsitteitä eivätkä voineet riittävällä ponnella esiintyä
sosialisti johtajien hurjisteluja vastaan. Kävi niin,
että nauttiakseen tavallista kansalaisluottamusta
tässä maassa täytyi uskoa maailman yhtäkkiseen

parantumiseen uusien lakien kautta ja olla valmis
mihin lainsäädäntöorgioihin hyvänsä, sikäli kuin ne
vain voitiin syyllä tai syyttä osottaa J>kansanvaltaisuudenJ> vaatimiksi.
Jos porvarillisella taholla olisi oltu valmiit jyrkästi pysymään siinä, mitä oli ohjelmissa luvattu,
olisi vaara ollut vähäisempi. Mutta niin ei poikkeuksetta tapahtunut. Kieltolaki tuli tässä suhteessa kompastuskiveksi molemmille suomalaisille
puolueille. Kieltolakikysymys oli vuosisadan ensimäisellä vuosikymmenellä ehkäpä kaikkein polttavin yleinen kysymys valtiollisen kysymyksen ja
eduskunnan uudistamisen jälkeen. Tämä seikka saa
selityksensä paitsi maassamme jo kauvan tehdystä
raittiustyöstä, myöskin siitä, että sOsialidemokraattinen puolue oli ottanut kieltolain ohjelmaansa v.
1899 ja että työväen luokkatoiminta sortovuosina

(

\
27
oli melkoiselta osalta keskittynyt raittiusyhdistyksiin.
Kieltolakikysymyksen pyrkivät sosialistit
siten tekemään luokkakysymykseksL Sitä se ei
kuitenkaan ollut, vaan oli kieltolain todellisten
hårrastajain, samoin kuin yleensäkin raittiusväen
kantajoukko porvarillisissa puolueissa. Molemmat
suomalaiset puolueet ottivatkin kieltolain ohje!miinsa ja käyttivät ensimä isissä valtiopäivävaalei ssa tätä seikkaa tarmokkaasti hyväkseen.
Mikä merkitys kieltolakikysymykselle silloin
annettiin, siitä on ehkä kuvaavimpana ulkonaisena
todistuksena se poikkeuksellisen juhlallinen tapa,
millä eduskunta tämän kysymyksen ratkaisi.

Valitettavasti katsoi kotimaisista miehistä
kokoonpantu senaatti täytyvänsä evätä puoltolauseensa eduskunnan kieltolakiehdotukselta. Tämä
epäys annettiin pitkän viivyttelyn jälkeen, joka
viivyttely sinänsä jo jännitti maassa mielet äärimmilleen ja antoi sosialisteille aihetta herättää epäluuloa senaattia ja porvarillisten puolueiden johtajia vastaan.
Kun vihdoin v:n 1909 alulla senaatin epäävä
kanta tuli tunnetuksi, herätti se rajattoman katkeruuden myrskyn, ei ainoastaan sosialistien leirissä,
vaan myöskin porvarillisissa kieltolain harrastajissa.
Turhaan monet porvarilliset sanomalehdet koettivat
senaatin kantaa puolustaa ja alleviivata eduskunnan
ehdotuksessa olevia puutteellisuuksia.
Aineeseemme ei kuulu yksityiskohtaisesti tarkastaa eduskunnan kieltolakiehdotuksen puutteita.
Epäilemättä niitä siinä oli ja jos olisi ollut k"ysymys
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vähemmän arkaluontoisesta asiasta, niin olisi senaatin menettely ollut ehkä puolustettavissa. Niissä
oloissa, joissa elettiin, ja kieltolaki kysymykseemme
sekä koti- että ulkomaalla kiinnitetyn huomion jälkeen senaatin lausunto Uluodostui erittäin valitettavaksi erehdykseksi. 1) Sillä senaatin lausuntoon eduskunnan kieltolakiehdotuksesta voitiin silloin ja aina sen jälkeen viitata todistukseksi siitä,
että reformit porvarillisten puolueiden ohjelmissa
olivat vain vaalisyötteinä. J a ennen kaikkea panTarillisten puolueiden omien jäsenten luottamus puolueiden johtomiesten haluun ajaa puolueen ohjelmaa tuli pahoin järkytetyksi.
Tästä alkoi molemmissa suomalaisissa porvarillisissa puolueissa se näivetystauti, joka vei, yhdessä
myöhempien tapahtumien ja useiden muiden seikkojen kanssa, v:n 1916 vaalitappioon ja kaikkeen,
mikä sitä seurasi.

UUDEN SORTOKAUDEN KÄYTTÄMINEN
SOSIALISTISESSA KIIHOITUKSESSA.
Sillä välin oli Venäjällä taantumus alkanut nostaa päätään. Ensimäinen ja toinen duuma hajoitettiin ja vallankumouksellista tietä muutettiin
1) Jos eduskunnan kleItolakJehdotus olisi ollut sinänsä aivan
mahdoton, nIIn sllJolnhan mikllAn senaatti ei olisi voinut sll!
puoliaa. Ehdotuksessa ei kuitenkaan ollut mltllAn sell aisl~, minkl
h)'vltksyminen olisi vienyt korJaamatlomlln seurauksIIn.

vaalilaki varakkaampia kansanluokkia suosivaksi.
Natsionalistiset virtaukset pääsivät samalla yhä
enemmän voitolle Venäjän eduskuntapiireissä.
Uuden sortokauden alkaessa ei Suomea vastassa
ollut enää vain Venäjän tsaari ja hänen lähimmät
neuvonantajansa, vaan myöskin Venäjän duuma.
Sitten kun kotimaiset miehet olivat senaatista poistetut, kävi kaikki edistysmielinen lainsäädäntö mahdottomaksi. Eduskunnan ehdotuksia ei kannattanut venäläistytetty senaatti eikä niitä vahvistanut keisari.
Kaiken edelläkäyneen jälkeen ei sosialististen
kiihottajain ollut vaikea yllyttää kansan syviä rivejä
parempiosaisten kimppuun. J okainen järkevä sana,
mikä sanottiin sosialistien intoilua vastaan, joko
se sana sanottiin sanomalehdissä tai valtiopäivillä,
selitettiin työväen pyrkimysten vastustamiseksi.
Ja jokainen hylkäävä lausunto, minkä venäläinen
senaatti tai kenraalikuvernööri antoi eduskunnan
lakiehdotuksesta, selitettiin kotimaisten wallanpitäjäirn vehkeilyksi yhdessä venäläisten kanssa.
Sellaista painolakia tai yhdistyslakia, joiden
avulla vääristelyt olisi voitu ehkäistä, ei ollut eikä
niitä, jos painolakia jonkun verran olisi voitu käyttääkin, sellaiseen tarkoitukseen käytetty. Yhä synkempi yö laskeutui yhteiskunnan yli ja siinä hämäryydessä sosialisti johtajat, jotka siveellisiltä ominaisltuksiltaan yleensä olivat ala-arvoisinta lajia,
voivat helposti kiihottaa kansanjoukkoja mitä
mieIettömimmillä vaIheilla.
Aivan oman lukunsa ansaitsisi Suomen sosia-
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listidemokratian kiihoitustyön laatu. Ala-arvoisempaa sanomalehdistöä kuin oli Suomen sosialisteilla, ei ole koskaan ennen ollut eikä nykyään ole
minkään maan sosialidemokratial1a. Tämä sanomalehdistö ei ollut ala-arvoinen ainoastaan siinä suhteessa, että se vääristeli sosialistiset opit. Se oli
ala-arvoinen myöskin siinä, että se oli valmis repimään alas kaiken siveellisyyden ja uskonnon. Sosialistisen teorian opit siviiliavioliitosta ja yhteisktmnan velvollisuudesta holhota isättömiä se tulkitsi
vaatien täyttä hillittömyyttä sukupuolisuhteissa,
perheen hävittämistä j. n. e. Saarnatessaan teksti·
sivulla . porvarien harjoittamaa valkoista orjakauppaat vastaan se julkaisi ilmoitusosastossa joka päivä
kymmenittäin samaa orjakauppaa välittäviä ilmoi·
tuksia, joita mitkään porvarilliset lehdet eivät
julkaisseet. Vaatiessaan uskontoa yksityisasiaksi
se kävi sotaa kaikkea uskontoa vastaan mitä tör·
keimmällä tavalla. Tarvinneeko puhuakaan siitä,
millaiset käytännölliset tulokset se veti tuotanto·
välineiden sosialisoimisopista siellä, missä vallan·
kumous antoi sosialisteil.le vapaat kädet. Ei ollut
enää kysymys edes kommunismista, vaan kaikki oli
riistettävä porvareilta ja annettava sosialisteille.
Ja kaiken t ämän ohella hillitön viha kaikkea
yhteiskunnallista järjestystä ja esivaltaa kohtaan.
Vanha totuus, että luopiot ovat kaikkein kiihkeim·
mät hyökätessään entisiä uskonveljiään vastaan, on
pitänyt hyvin paikkansa sosialistien suhteen. Useat
sosialistijohtajistamme, kuten edellä on osotettu,
ovat n. s. marraskuun sosialisteja, siyistystä saaneita
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henkisesti rappeutuneita olioita, joiden kunnian·
himo on etsinyt ja saanut tyydytystä joukkojen
kiihottamisesta. Ei ihme, että tulokset ovat olleet
sen mukaisia.
Se surullinen alennustila, missä maamme halli·
tus valoisampia väliaikoja lukematta oli ollut
lähes kaksi vuosikymmentä, oli tietysti ollut kuin
luotu synnyttämään vallankumouksellista mieltä,
vas~enmielisyyttä, halveksumista ja vihaa esivaltaa
kohtaan, ja siten järkyttämään yhteiskuntaraken~
nuksemme perusteita. Näitä tunteita eivät tunteneet
ainoastaan meillä kaikkea järjestystä vihaavat sosia·
listit, vaan myöskin porvarit, joka tietysti oli omansa
sekä vetämään jäseniä porvarillisista puolueista
sosialistien joukkoon, että yleensä heikontamaan
lainkunnioitusta ja järjestystä maassa. Niitä kahta
ehtoa, jotka jokainen vapaa maa asettaa hyvälle
hallitukselle, nim. että se on luja ja nauttii arvonan·
toa, ei Suomen hallitus ollut pitkiillaikoihin täyttänyt.
Siitä sai osaltansaselvityksell myöskin vallankulllouk·
sellisen sosialismin voima meidän maassamme.

SOSIAALISIA SYI'f A.
Edellä on mainittu tärkeimmät poliittiset syyt
vallankumouksellisen mielialan syntymi selle maamme
sosialidemokraattisessa puolueessa. On kuitenkin
vielä tarkastettava, missä määrin näitä syitä kan-
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llattamassa Ja niiden vaikutusta lisäämässä on
ollut sosiaalisia syitä.
Tällöin on ensiksikin huomattava, että sosialismi
meillä ei ole kerännyt kannattajia yksinomaan teol·
lisuustyöväen joukosta, vaan muodostavat sosialistien armeijasta varsin huomattavan osan torpparit,ja
pikkutilalliset. Tämä tosiasia on yksi niitä luonnottomuuksia, mistä Suomen sosialistinen liike
, on
niin rikas. Sosialistinen teoria tähtää tuotantovälineiden yhteiskunnallistllttamiseen ja tärkeimpiä näistä tuotantovälineistä 011 maa.~) Mutta
torpparien ja pikkutilallisten tarkoitusperänä ei
suinkaan ole maan yhteiskunnallistuttaminell, vaan
sen jakaminen heille yksityisomistuksen pohjalla
viljeltäväksi. $amalla kun kaupunkilaissosialistit
ovat ylöspäin, omistaville luokille julistaneet ohjelmallaan kaiken viljelysmaan yhteiskunnallistuttamista, ovat he alaspäin, torppareille ja heidän vertaisilIeen, julistaneet ohjelmaansa kuuluvan torppariväestön itsenäistyttämistä »vapauttamalla» torpanalueet heidän yksityisesti omistettavikseen. 'Tässä
suhteessa ovat meidän sosialistijohtajamme panneet
visusti mieleensä, mitä mielialaaBobrikoffinaikuisten
reppu ryssien agitatsiolli maaseudun tilattomassa väestössä sai aikaan, ja tätä mielialaa hyväkseen käyttäneet, antaen palttua sosialistisille opeille tässä kohden,
koska ne eivät ole heidän tarkoituksiinsa soveltuneet.
1) Yksinpä Yhdysvaltojen sosialistipuolue, Jonka ohjelma muuten voisi vähään vaallvaisuuteensa nähden kelvata mlnkll edlstysmlellsen porvaripuolueen ohjelmaksi hyvänsä, vaatii maan
yhtelskunnallislultamlsta, slinll eroten, mutla oikeastaan myöskin
vain sllnll, porvarillisista ohjelmista.
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Epäkohdat torpparien asemassa ovatkin olleet
kiitollisimmat niistä tosiasiallisista sosialisista syistä,
jotka ovat meillä sosialistista puoluetta kasvatt aneet,
ja onnetonta on, ettei torpparikysymystä ole saatu
ratkaistuksi ennen kuin siitä sellainen mätähaava
yhteiskuntaamme pääsi kehittymään.
Että tällaiset kysymykset, joiden rat kaisua
asianomaisten itsensä toivomaan suuntaan sosialismin valtaan pääseminen ei suinkaan ed istä, vaan
päin vastoin ehkäisee, ja joita harrastaessaan asiastaan tietoisten sosialistien täytyy ymmärtää toi·
mivansa vastoin varsinaisen lahkokuntansa tunnustamia oppeja, sittenkin taktillisista syistä otetaan
sosialistien kesken käsiteltäväksi, ei ole mikään
outo ilmiö. 1) Vieläpä voi sanoa että Venäjän n. s.
sosialismi perustuu kokonaisuudessaan juuri maakysymykseen. 3eMJlfI H BOJlfl - maata ja vapautta
- sehän on ollut Venäjän työväenliikkeen perustus
ja tunnussana alusta pitäen ja sehän oli maaliskuun
vallankumouksenkin päätullnus. 2)
Tilattoman väestön kysymys on, kuten sanottu,
ollut Suomen sosialidemokraattien agitatsionissa
niitä harvoja, joka on merkinnyt todellista, kärjistynyttä epäkohtaa yhteiskunnallisissa oloissamme.
Mitä teollisuustyöväkeemme tulee, niin varsinaista kärjistymistä eurooppalaisessa merkityksessä
1) ElI! soslalisUedustajat ovat tllstA itse täysin selvIllI nlky)' m. m. (Valpas-HlInnlsen) kirjoituksesta Työmiehen 86 n:ossa
31/111 191 8.
2) Stolypinln maareforml v:lta 1906 (ja 1910) on osoItautunui,
sen sijaan ettll se olisi rauhoittanut maan, plln vastoin mltll vol~akkaimmaksi tyytymtltömyyden synnyttAjlksl Venäjän köyhlhstOssa.
Punalr.l;&rtl n kaplalD .yyL
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tuskin voi sanoa sen suhteen vallitsevan. Teollisuustyöväen lukumäärä on meillä suhteellisesti vähäinen.
jonkun verran yli 100,000 kaiken kaikkiaan. Palkkausolat ovat olleet, joskaan eivät yleensä aina
kehuttavat, niin olosuhteisiin nähden siedettävät.
Asuntokurjuutta tosin on ollut, lähinnä Helsingissä,
osittain kyllä muuallakin, mutta siinäkin suhteessa
on näyttänyt olevan parannusmahdollisuuksia
ilman vallankumousta.
Työväenlainsäädäntö tosin on meillä ollut jälellä
suurempien
teollisuusmaiden
lainsäädännöstä.
Niinkuin jo huomautettiin löi säätyeduskuntamme
varsin suuressa määrin laimin tämän puolen
velvollisuuksistaan. Yksikamarin työtä tässä suhteessa ehkäisi venäläinen virkavalta, hyläten tai
jättäen ratkaisematta useita eduskunnan lakiehdö·
tuksia tällä alalla. l ) Ja vieläkin on maamme vailla
lainsäädäntöä, joka turvaisi työväestön sairauden
ja vanhuuden aiheuttaman työkyvyttömyyden
varalta, samalla kuin useat maat, tosin jotkut niistä,
kuten esim. Englanti, Ranska ja Ruotsi, verrattain
myöhään, ovat tässä suhteessa päässeet hyvin pit·
källe.
Objektiivisia sosialisia edellytyksiä sille kiihty·
neelle mielialalIe, jonka olemme edellä osottaneet
kehittyneen sosialidemokratiamme keskuudessa, on
siis kyllä ollut olemassa, mutta eivät ne ole olleet
sitä laatua, että yksin olisivat toisissa olosuhteissa
1) NIInpII vasta Kerenskln hallitus syksyllä v. 1917 vahvistI
usella v:n Ig14 vallloplllvlen hyVll.ksyml1l1aklehdoluksta, samoInkuin kokoomushallitus toukokuussa v. 1917 eduskunnan v. 1910
laatiman kteltolaklehdotuksen.
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voineet viedä vallankumouksen puhkeamiseen.
Tämä on työväestön omalla tahollakin myönnetty.
On kuitenkin otettava huomioon, että yleensäkään
tosiasialliset yhteiskunnalliset olosuhteet sinänsä
eivät missään tapauksessa riittäisi perusteluksi
sosialistiselle liikkeelle, vaikka nuo olosuhteet oli~
sivat kuinka kurjia. Sosialismin syy on syvemmällä,
va<;takohtaisuudessa tuottajan ja työläisen, käskijän
ja käskettävän Välillä, ja yhteiskunnalliset olost1h~
teet voivat vain antaa vissin erikoisvärin sosialis~
tisen liikkeen es iinty~is ilmi öi1le.
Varsinkin ranskalaisessa kirj allisuudessa näkef'
paljon puhuttavan \'allankumouksen psykologiasta.
Mutta vallankumous ei yleensä voine puhjeta ilman
muuta, yhtäkkisesti, ilman että otollinen maaperä
sille on olemassa. J atkuvaisuuden laki myöskin
ihmisen sielunelämässä ja niinikään, ehkäpä ennen
muuta, joukkojen sielussa pitää paikkansa. Silti
ei ole sanottu, että vallankumousta varten va lmi s~
tuneellakaan pohjalla vallankumous puhkeaa,
vaan saattaa kuume kansanruumiissa samoin kuin
yksityisessäkin, mennä ohi ilmanenempiäseurauksia.
Ei ole uskottavaa, ettäsilläpsyykillisellä pohjalla,
jonka kehitystä olemme seuranneet, olisi kansalais~
sotaan jouduttu, ellei niihin tekijöihin, jotka olivat
olosuhteita meillä val1ankumoukselle otolliseen suun~
taan johtaneet, olisi liittynyt voimakkaita lisäteki~
jöitä, sota ja sen aiheuttama Venäjän vallankumous,
joka tempasi vyöryihinsä Suomen työväen.

MAAIUIANSOTA.

Venäjä, sen sortopolitiikan aiheuttama puolue·
vimma maassamme vuosisatamme alkuvuosina, sen
työväestöllemme antama opetus marraskuun suurlakossa, sen vallanpitäjien työväenlainsäädännöIlemme panemat esteet uuden sortoajan kestäessä,
sen kaikki toimet, jotka synnyttivät vain vihaa
esivaltaa ja yhteiskuntajärjestystä kohtaan, se oli
ollut päätekijänä kaksi vuosikymmentä kestäneessä
kehityksessä, jonka tuloksena oli mitä epälojaalisin kansa. Saman Venäjän osana oli näytellä kansamme mustaa kohtalotarta myöskin maailmansodan
aikana ja viedä se välittömästi kansalaissodan liekkeihin. Mitä siihen oli omaa syytämme hiipyy höyhenen painoiseksi Venäjän vaikutuksen ja provokatsiouin rinnalla.
Eräillä tahoilla odotettiin, että v:n 1914 elo·
kuussa puhjennut maailmansota olisi kehottanut
Venäjää muutoksiin sen suhtautumisessa Suomeen.
Olisihan ollut luonnollista, että valtakunnan hallitus
olisi suvaitsevaisuudella pyrkinyt kiinnittämään
itseensä ne kansat, jotka olivat siitä enin etääntyneet.
Mutta Venäjä tunsi itsensä kyllin voimakkaaksi
ollakseen välittämättä siitä, millä tavoin pieni
Suomenkansa siihen suhtautui. Niinpä jatkui sort()->
politiikka entistäänkin painavampana täällä. Herrat Seyn ja Borowitinoff tuskin voivat keksiä mitään,
mikä olisi ollut liian tuhoisaa Suomelle, tullakseen
korkeimmassa paikassa hyväksytyksi.
Vihdoin kiellettiin valtiopäivien pitäminenkin
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sotatilaan vedoten, samalla kun aikaisemmilla valtiopäivillä hyväksytyt lait, niiden joukossa tärkeitä
työväenoloja koskevia lakiehdotuksia, jäivät vaille
hyväksymistä. Sen sijaan hallittiin maata »pakollisilla rnääräyksillä», kaikenlaisilla rajoituksilla kansalaistoimintaan ja ihmisten jokapäiväiseen elämään
nähden ja suurilla, laittomilla veroilla. 'tällainen
politiikka oli tietenkin omansa yhä syventämään
sitä jo ennestään arveluttavaksi käynyttä juopaa,
minkä Suomen kansa kokonaisuudessaankin tunsi
olevan kansan ja hallituksen välillä.
Mutta sota-ajan koettelemukset eivät rajoittuneet tähän. Maa täytettiin venäläisellä sotaväellä,
joka täällä isännöi kuin vihollismaassa. Yleinen ja
yksityinen oli alistettu sen mieli vallan alaiseksi.
Mitä työoloihin tulee, niin erosi sodan alkukausi
Jossain määrin sen loppuvuosista. Teollisuus
lamaantui aluksi tärkeillä aloilla ja oli pelättävissä
työttömyyttä suuressa mitassa. Jonkun verran
sitä alussa olikin, mutta sotatarveteollisuuden elpyminen sitä vähensi melkoisesti. Pian työttömyys
muuttui vastakohdakseen, kun Venäjän valtio
täällä ryhtyi n. s. vallitöihin. Maa kaivettiin täyteen kuoppia, jotka kävivät juoksuhautojen nimellä.
Niistä lienee "osa täytetty ja uusia taas sen jälkeen ,
kaivettiin lähistölle. Metsiä raiskattiin. Vainioita
poljettiin. Piikkilankoja viritettiin niin rannikolle
kuin sisämaan seutuihin. - Kaikki maan puolustuksen nimissä.
Tärkeimpiin paikkoihin keskitettiin vallityöläisiä tuhansittain, jopa kymmeniä tuhansia, miehiä,
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naisia ja alaikäisiä. Asuntojen varaamisesta ei
pidetty hltolta eikä sellaisille työläismäärille, jotka
muutamiin paikkoihin keskitettiin, olisi rittävien
asuntojen varaamillell ollut mahdollistakaan töitten
tilapäiseen luonteeseen nähden. - Kotimaisen työ·
voiman lisäksi tuotiin ulkomaista, osittain venäläisiä,
mutta \'arsiukin kiinalaisia. On helpompi arvata
kuin kuvata sitä tilaa, mihin nämä työläisjoukot
joutuivat siveellisessä suhteessa.
Jo aikaisemmalta ajalta on maassamme kyllä
kokemusta siitä, millaisiksi olot tämänlaatuisissa
tilapäistöiSSä, joihin työläisiä. kokoontuu eri osista
maata ansionhakuun, muodostuvat. Surullisen kuu·
luisia ovat tässä suhteesSa n. s. ralltatieroikat, joit·
teit mellastuksesta muistot asianomaisilla paikka·
kunnilla säilyvät miespolvia. »Vallityö'b> olivat klli·
tenkin vielä vaarallisempia tässä suhteessa.
Ensiksikin kenelläkään työläisellä ei ollut sitä
tuntoa, että hän teki hyödyllistä työtä, vaan jokainen työskenteli tietäen, että työ oli aivan tarkoituk·
setonta sekä siitä syystä,. että oli naurettavaa pelätä
vihollisen hyökkäystä niiltä suunnilta, joita kohti
varustukset suunnattiin, että myöskin siitä syystä
että työläiset olivat tietävinään työn johdon teettävän näitä töitä vaio siitä syystä, että ne tarjosivat
tilaisuutta varastamiseen kruunulta. Ainoana tar·
koituksena siis sekä työläise1le että työnjohtajalIe oli
saada päiväpalkka. työn tulos oli kummallekin
yhdentekevä. :?i ihme että myöskin suomalainen
työmies oppi venäläisen veljensä tavat ja että lah·
jomisjärjestelmä kävi yleiseksi näillä työmailla sen
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ohella että silloin kun työssä satuttiin olemaan, sitä
tehtiin vain sen verran että .tuppi heilui•.
Kun valli töissä sai olla laiska ja palkat siitä
huolimatta olivat osittain hyviä - riippuen työläisen taidosta keinotella itselleen etuja - , oli niihin helppoa vetää työläisiä maaseudulta pitkiltäkin matkoilta, etenkin kun niissä vietettävä hurja
elämä viehätti suurta osaa työläisnuorisosta, jolle
jo 20 vuoden aikana oli järjestelmällisesti opetettu
hyvien tapojen halveksimista ja laiskuuden ja siveettömyyden välttämättömyyttä luokkatietoisille kansalaisille. Seurauksena oli, että maanviljelys ja
muut hyödylliset työt jäivät ilman työläisiä.
Sen sijaan että järjestyneen työväen johtavat
miehet olisivat ottaneet huomioon nämä seikat
ja käyttäneet esiintymisessään heihin nähden toista
kieltä, he päinvastoin sanomalehdissään yllyttivät
mitä raa'immalla tavalla näitä sivee1lisesti helposti
villiintyviä laum?ja järjestetyn yhteiskunnan kimppuun tekemättä eroa venäläisell ä porvaristolla, jonka
palveluksessa vallityöläiset olivat, ja suomalaisella,
jota vastaan he yllyttivät käyttämällä venäläisten
~aallemme tuottamia koettelemuksia ja heidän
täällä toimeenpanemiaan järjettömiä töitä todistuskappaleina porvarillista yhteiskuntaa vastaan.
Vähitellen näihin todistuskappaleihin liittyi uusi,
konkreettisempi kuin kaikki edelliset . nimittäin elintarpeiden puute. Että elintarvekysymys kärjistyi
luokkakysymyksen luontoiseksi. siihenkin on pohjimmainen syy epäilemättä venäläisten. Venäläisen
senaatin ja maassamme oleilevan venäläisen sota-

päällystön menettely elintarvekysymyksemme epä~
järjestykseen saattamisessa oli uutena aiheena työ~
läisjohtajille syyttää maamme - porvareita, ja
hyvällä menestyksellä.
Tapaukset ovat vielä li ian likeiset salliakseen
puolueetonta arvostelua tässä suhteessa samoin kuin
yleensäkin tehdäkseen mahdolliseksi asettaa kukin
vallankumoukseen johtaneista syistä oikeaan paik·
kaansa. Mutta kieltää tuskin voinee, että myöskin
maamme oman elin,tarvekysymyksen suhteen johta·
vassa asemassa olevan väestön keskinäiset riitai·
suudet olivat omansa antamaan lisäyllykettä kii·
hoitukselle.
Toiselta puolen ne suuret voitot, j oita niin hyvin
teollisuudenharjoittajat kuin maanviljelij ät saivat,
kaikenmuotoinen liikekeinottelu, rahan runsaus ja
sen saamisen helppous, joka vei myöskin epäterveeseen spekulatsioonin, tulivat lisäksi.
J a - yli kaiken tämän - erinäisten kansanker·
rosten läheinen yhteys tänne sijoitetun venäläisen
väestön kanssa, sitä seuraava siveellisten ja isänmaallisten käsitteiden höltyminen, jota sodan aiheuttama kuumeisen hermostunut mieliala edisti.
Venäjällä lisää!ltyivät oireet siitä, että jotain
tulisi tapahtumaan. Tosin ne täällä näkyivät vain
välähdysten tapaan, kuten korkeimman sotapääl·
lystön ja ministerien vaihdossa, Rasputinin murhan
yhteydessä j. n. e. Mutta ne olivatomiansajännittämään mieliä, ja ei ainoastaan työväestö, vaan myöskin
muut kansankerrokset odottivat Venäjän luhistumista
isänmaamme vapautumisen alkuna.

Psykolooginen pohja vallankumoukselle oli siis,
jos se oli sitä ollut osittain jo aikaisemmin, keväällä
1917 täysin valmis. Vallankumouksellinen kuumemittari osotti jo melkein kiehumispistettä. Olisi
riittänyt vähempikin kuin mitä tuli, saattaakseen
täällä epäjärjestyksiä aikaan sikäli kuin siihen käytännössä tilaisuuksia tarjoutuisi.

VENÄJÄN VALLANKUMOUS.
Ei ole tässä paikallaan ryhtyä laajemminselostamaan Venäjän vallankumouksen yhteydessä olevia
tapahtumia, jotka olivat välittömänä syynä v. 1918
tammikuussa puhjenneeseen kapinaan. Toiselta
puolen ovat nämä syyt kaikkien llluistossa, toiselta
puolen ne ovat niin lähellä meitä, että on vaikeata
nähdä, mikä merkitys itsekullekin niistä on annettava. Muutamalla sanalla kuitenkin niihin on kajottava.
Yleisenä piirteenä voi panna merkille, että Suomen sosialistit olivat koko vallankumousajan, aina
vuoden 1917 maaliskuusta asti, olleet äärimmäisten kumouksellisten puolella, vieläpä siinä määrin, että tämä henki ystävyys oli täydellisesti määrännyt heidän johtajiensakin kannan mitä tärkeimmissä omissa kysymyksissämmme. Mainittakoon
vain, että niin kauan kuin Suomen itsenäisyysvaatimuksen perille ajamisessa valtiolliset syyt

pm.:ottivat noudattamaan sovinnollisempaa politiikkaa, sosialistit, heidän etunenässään silloinen
senaatin puheenjohtaja O. Takoi, olivat rajuja
itsenäisyysmiehiä. Sittenkun anarkistiset ainekset
Venäjällä olivat pääseet voitolle, oli sosialistien
itsenäisyysharrastus muuttunut erinomaisen lieväksi ,
jopa niin laimeaksi, että taktilliset syyt vaativat
maan itsenäisyysjulistukselle sen muodon, että
senaatti sen varsinaisesti antaisi ja eduskunta vasta
myöhemmin sen hyväksyisi. Oli näet täysin perusteltua aihetta, minkä myöhemmät tapahtumat ovat
todeksi osottaneetkin, uskoa, että sosialisteja ei
olisi saatu eduskunnassa pnoltamaan maan ilman
muuta tapahtuvaa irroittamista anarkistisesta Venäjästä. Suuriäänisesti ovat sosialistit puhuneet siitä,
että heidän lähetystönsä maalle oikeastaan itsenäisyyden hankkikin riennettyään samalla kertaa kuin
senaatin edustajat Venäjän kansankomissaarien
neuvoston puheille. Ennenkuin sosialistien toiminnan vapaaehtoisuuteen tarvitsee uskoa, on syytä
vaatia julkisuuteen se kirjelmä, jonka sosiaHstijohtajat saivat muutamaa päivää ennen eräästä vieraasta
maasta ja jossa, sikäli kuin on ilmoitettu, oli heille
erinäisiä ilmoituksia, joista Pietarin matka aiheutui.
Mutta vaikka tuo kirjelmä ei toisikaan julkisuuteen
mitään uusia asianhaaroja, niin lienee kuitenkin
huomautettava, että sosialistien lähetystölle, samoinkuin senaatin jäsenillekin, oli kansankomissaarien
neuvostossa maaperä täysin valmis, ja sen valmistamiseen olivat vaikuttaneet muut voimat kuin
sosialistien. Edelleen, paitsi että bolshevikit jo
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aikaisemmin .olivat sitoutuneet vapauttamaan Suomen, odotti Trotskij suorastaan kärsimättömänä
tilaisuutta siihen, minkä hän m. m. Brest-Litovskissa
julki lausui venäläisten lehtien haastattelijoille.
Että Venäjän kansankomissariaatti ei suinkaan alussa
käsittänyt Suomen itsenäisyyttä armopalana sosialisteille, sitä todistaa osaltaan myöskin se, että
komissariaatin päätöksessä puhutaan vain Suomen
hallituksesta, kun sen sijaan toimeenpanevan keskuskomitean myöhemmin tapahtuneessa päätöksenvahvistuksessa mainitaan, se vasta tuloksena sosialistien lähetystön käynnistä, myös-Suomen työväki.
Mutta ennen kuin tämä vahvistaminen tapahtui,
olivat Saksa, Ranska ja Ruotsi päättäneet tunnustaa Suomen itsenäisyyden. Tämähän ei tietenkään
estä antamasta sosialisteille tunnustusta heidän
kääntymisestään aateveljiensä puoleen Venäjällä,
vaikkapa se kääntyminen olisikin ollut vain puolittain vapaaehtoinen ja sillä ei olisi ollut ratkaisevaa
merkitystä asialle.
Edellä esitetyn valossa Suomen sosialistien
kumouksellisuus esiintyy:. valitettavasti kylläkin
ymmärrettävänä, \'arsinkin kun Venäjän bolshevikkien kantajoukko, Itämeren laivaston matruusit,
joiden kädet olivat enin veren tahraamat, olivat heidän jokapäiväisinä tovereinaan ja aseenhankkijoinaan.
. Että sosialistifoen puolueen aikaisempi johto ei
kuitenkaan vielä alkuaan ajatellut sosiaalista vallankumousta, näkyy m. lll. siitä, että he suostuivat
kokoomushallitukseen. Mutta tapausten pyörteet
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riistivät heidät mukaansa. Vuoden 1916 vaalien
onneton tulos vei l\Iarmerin eduskuntaan, joka
antautui bolshevismin tielle niin ulko- kuin sisäpolitiikassa. Ulkopolitiikassa yritettiin vallankumousta
n. s. valtalailla, sisäpolitiikassa laittoman miliisin
asettamisella, jota seurasi työväen muu asestautummen

Itsenäisyyspyrkimyksiä kohdannut vastarinta
Venäjällä, l\Iannerin eduskunnan hajoittaminen,
$voikapina» kunnallisine suurlakkoineen, Turun
mete1it ja marraskuun suurlakko ovat vain yksityistapauksia si inä huimaavan nopeassa kehityksessä,
mikä saattoi tammikuun kapinaan.
Ja sittenkin, kaikesta huolimatta, ja huolimatta
siitäkin, että syy kaikesta tästä sosialistisessa sanomalehdistössä lykättiin valheellisesti porvarillisten
niskoille, olisi kapina tuskin puhjennut siinä laajuudessa kuin se puhkesi, elleivät Venäjän komissaarit olisi antaneet suoranaisia määräyksiä sen
alkamisesta heidän kätyreikseen antautuneille sosialistien ja punakaartin johtaj ille.
,!'runmi1."Uun viimeisen edellisellä viikolla kaappasivat Viipurin ympäristöön asettuneet suojeluskuntaosastot useita, Venäjän sota-asiain komissaarin y. rn.
Venäjän bolshevikkiviranomaisten Viipurin linnaväelle antamia määräyksiä, että sen oli yhdyttävä
punaisen kaartin kanssa taisteluun porvaristoa vastaan. Perjantaina tammik. 25 p. sota-asiain komissari Podvolskij tunnusti ministeri valtiosihteeri
Enckellille, että sellaisia määräyksiä ja apujoukkoja
oli lähetetty. Että sosialistijohtajat olivat edeltä-
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päin suunnitelleet kapillallsa Venäjän hallituksen
kanssa, näkyy myöskin l'rotskijn sähkösanomasta
Suomen sosialisteille: . Hyökkäyksen hetki on tullut:
olen keskittänyt 15,000 punakaartilaista (Venäjän)
Helsingin ympäristöön anastamaan vallan ja vangitsemaan hallituksem. (Sähkösanoman on julaissut
.Morniug Posb ja .Nash Vjeb, viimeksi main. n:rossa
68, 9fIV r8). Että hra Enckell sai kansankomissariaatin tammik. 26 p. tekemään päätöksen olla sekaantumatta Suomen asioihin, ei enää voinut estää kapinan puhkeamista, sillä kotimaiset sosialistimme olivat
jo panneet joukkonsa liikekannalle saamansa käskyn
mukaan.

PUNAKAARTIN TAHOLLA ESITETyT SYYT
KAPINAAN.
On kuitenkin kysyttävä, eikö porvarillisella
taholla olisi voitu välttää aikaisemmalla menettelyllä välien kärjistymistä ja kapinan puhkeamista.
'r ätä varten on tarpeen kiinnittää huomiota niihin
syihin, jotka työväki itse katsoo kapinan lähimmäksi
aiheeksi. Siinä suhteessa lienee pidettävä todistusvoimaisena Valpas-Hännisen Työmiehen 31 p. maaliskuuta julkaisemaa jo ennen mainittua kirjoitusta
(Yksi välttämättä saavutettava korjaus), jossa pyritään kapinan syitä selvittämään ulkokohtaisemmin
kuin sillä taholla yleensä kapinan aikana tehtiin.
Kirjoittaja pitää pääsyynä tilattoman väestön kysy-

mystä, elintarvepulaa ja pyrkimyksiä sen aiheuttamain .nälkäkapinaim aseelliseen tukahduttamiseen .
.suuritukuinen-torppariväestö maaseudulla, sukupolvien kovat kokemukset ja kärsimykset mielessään. Jokaisen joka solu huutamassa vapautusta ja
hyvitystä kauan kestäneestä vääryydestä. Suurin
osa maamme palkkatyöläisistä peräisin juuri tuosta
väestöstä, siis myös sen kärsimystunnelmat ja muistot perintönä mielessään, niitä lisäämässä, uudelleen
lietsomassa tiedot torpparien häädöistä ja muista
sorrontöistä, joita tunnottomat ja ahuaat omistajat
ovat yhä ja yhä saaneet tehdä. Sille pohjalle sitten
taakaksi kaikki ne vastukset ja vaivat, joita on
nykyaikaisetla palkkatyöläisellä. Sille väestölle
sitten ääriml1läisin sorto sotavuosina, vv. 1914- 15
työllpllute, nälkä, työnantajain hirveä mielivalta
sotavuosina, hirveät tapaturmat, palkkojen pienuus,
luvattujen palkkojen pidätykset, urakoitsevien
välikäsien harjottamat petkutukset, kaiken oikeusturvan puute, lakkojen y. m. itseavustuskeinojen
kieltäminen, jopa valitusten julkaisemisen kieltäminen j. ll. e. loppumattomiin, ärsytys ärsytyksen
jälkeen. - Tyytymättömyyttä ja katkeruutta oli
luotu kuormittain .•
.suomi oli kovin riippuva muiden maiden elintarve-, varsinkin viljan tuotannosta. Sukupolvien
aikana harjotettu keinotekoinen tuotannon kahlehtiminen tuotti sot avuosina kauhean koston. Sodan
seurauksena väheni elintarpeiden tuonti ulkomailta.
Omia oli liian vähän. - Siinä kosto! ..
.siitä epäkohdasta johtui niin paljon. Keinotte-
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Iijat saivat mahdollisuuden koota aika-ajoin elinaineiden päälajit, milloin yhden, milloin toisen
pääosan haltuunsa, pidättää niiden myöntiä, keinotella niiden hinnat korkeiksi ja myydä sitten huimilla voitoilla jatkaakseen taas varastoihinsa ostamista ja hintojen korottamista. Maan hallitukset
toimivat osaksi tuon keinottelun kätyreinä. - Aikaajoin siis elinaineiden puutetta silloinkin kun niitä
vielä oli maassanune! _Rikkaat saattoivat ostaa aina,
kätkeä varastoihinsa, pitää niissä varalla, mutta
»kädestä suuhun» kuluttamaan pakotetut, ne, joilla
ei ollut rahaa eikä muuta mahdollisuutta ostaa
varastoihin, joutuivat kärsimään enin Iiikekeinotteluu oikuista. He olivat ilman voita silloin kun
keinottelijat pitivät varastoissa sitä hintoja korottaakseen, ilman lihaa j. n. e. Tai saivat heidän vaimonsa l> jonottaw pienen palan takia tuntikausia.
Tositeoilla synnyttää käsityksiä: kyllä on, muttei
nyt anneta, rikkailla on varastoissaan, köyhillä ei».
»Muistetaan kovat ja uhkaay at puheet toreilla,
kaduilla ja muualla kokouksi ~a. Muistetaan omavaltaiset voivarastojen tarkastukset, jopa myynnit
ja jakelut. Se oli laitonta peliä. Toiset tuomitsivat
sen, toiset hyväksyivät, kolmannetkoettivatse1ittää~.
~E1intarpeiden laiton tarkastus ja otto - ryöstö
siis - ja toisaalla sitä vastustavan laillisuuden puolustus. Siinä alkua.') l>Ryöstäjäin vapauttaminen
lain ja laillisen, esimerkillisen ankaran koston kourista - siinä jo melkein kapinataI Toisaalla toisista
syistä vastustavia seurauksia.»
»Suuret sana taistelut eduskunnassa asevoiman-

luomisesta kaikellaisitla tekosyillä myös nälkäkapinoita vastaan.» - »Samalla taisteluja, kuka sai pitää
hallussaan järjestysvallan... . Etsiskeltiin aseita
aseita vastaan. Läheni hurjistuttavin, raivostuttavin sota: sota elinaineista, sota elämisen mahdollisuudesta. Paljon oli muitakin syitä, mutta tuo ehkä
vaikuttavin, sen on ' ehkä myöhempi tutkimus
toteava .•
Olisiko ollut mahdollista porvarillisella taholla
välttää tässä lueteltujen syiden seurauksena uhkaavaa kapinaa edellyttämällä, että nämä syyt - kuten
useiden suhteen on edellä tehty - tunnustettaisiin
todellisiksi. Mitä ensiksikin siihen yleiseen pohjaan, .
tilattoman väestön asemaan, josta kirjoittaja lähtee, tulee, niin porvarillisella taholla oltiin kyllä sen
merkityksestä selvillä ja sekä valtiopäivillä että
hallituksessa valmistettiin kiireellisesti torpparikysymyksen ratkaisua. Tämän kysymyksen ratkaisu
ennen vallankumousta ei ennättänyt tapahtua.
Mitä taas tulee . Iuvattujen palkkojen pidätykseeru,
. urakoitsevien välikäsien harj oittamaan petkutllkseem, .valitusten julkaisemisen kieltämiseetU, niin
ne kohdistuvat venäläisiin työnantajiin n. s. wallitöiss~.
Elintarvekysymyksen käsittelyyn nähden
voi tietenkin olla eri mieliä. Mutta varsinaisesti oli
tämänkin kysymyksen saattanut umpikujaan Venäläinen mielivalta täällä. Liikekeinottelun ehkäiseminen ja siihen liittyvät toimenpiteet eivät ennen
maaliskuun vallankumousta olleet meidän vallassamme, ei porvarien eikä sosialistien. Järjestysvallan uudistamisen välttämättömyys taas oli
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aivan ilmeinen niin venäläisten n. s. sotilaiden kuin
omien anarkistiainesten taltuttamiseksi.
Asiallisesti ottaen ei siis, jos asettuu kirjoittajan
kannalle, ollut mahdollista välttää kumousta.
Mutta - ja sen seikan mainitsemista sosialistien
taholla on visusti vältetty.-jos oli olemassa seikkoja,
mitkä olivat omansa kiihoittamaan työväestön mieliä,
~iin nämä seikat, kaikki yhteensä. tuskin olisivat
vieneet siihen tulokseen, mIhin ne veivät, elleivät
ne harvalukuiset johtajat, joiden jälkiä joukot seurasivat. olisi tehneet kaikkeansa herättääkseen tietämättömissä joukoissa epäluuloa oman maan porvaristoa vastaan, lykätäkseen kaikki syyt. jotka oli
synnyttänyt nykyisestä porvaristosta riippumaton
maamme aikaisempi. asema Venäjän yhteydessä ja
vihdoin maailmansota, porvariston niskoille, tehden
sen jo pari vuosikymmentä jatkuneella kiihoitustyöllä, järjestelmällisellä valheellisuudella ja parjauksella sekä lukuisassa sosialistisessa sanomalehdistössä että lukemattomissa kiihoituskokouksissa
ympäri maan, ja vihdoin, antautumalla Venäjän
anarkistien kätyreiksi, saaneet tietämättömät joukot
tottelemaan Pietarista annettua käskyä maan äsken
saavutetun vapauden kavaltamiseen kansalaissodan kautta.
Suomen sosialidemokraattisen puolueen johtajien
kiihoitus ja kavallus saivat siis suurimmalta osalta
meistä riippumattomien olosuhteiden täyttämän
maljan yli äyräittensä vuotamaan. Heidän mieskohtaista rikoksellisuuttaan ei lievennä se, että
Pualka.rtln tlplDla ' nl.
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heidän oli helppo panna toimeen vallankumousyritys. Päinvastoin se tekee heidän edesvastuunsa
moninkertaiseksi.

LUOKKAVASTAKOHTIA VAIMENTAVIA SEI KKOJA.
•

Se, joka on jaksanut seurata jo pitkäksi käynyttä
luetteloa niistä syistä, jotka kirjoittajan mielestä ovat
vieneet Iuokkavastakohtiell syventämiseen ja ovat
psykoloogisena selityksenä kapinan puhkeamiselle,
saattaa esittää joukon vastaväitteitä mainitsemalla
maamme oloista viimeisten vuosikymmenien aikana
useitakin seikkoja, joiden olisi pitänyt lieventää

luokkavastakohtaisulltta.
Sellaisiin on kyllä jo edellä viitattu. Onhan kieltäl1lätöntä, että huolimatta kaikesta venäläisestä 50frosta v:n 1906 eduskuntareformi on saanut aikaan
valtaisen muutoksen maamme oloissa kansanvaltaiseen suuntaan. Ei ainoastaan niin, että jokainen
täysi-ikäinen kansalainen on oikeutettu vaikuttamaan lainsäädäntötyöhön, vaan myöskin eduskunnan ja eduskuntatyön ulkopuolella ovat maamme ja
sen laitokset kansanvaltaistuneet joka suhteessa.
Yleinen mielipide porvarillisissa piireissäkin on meiltä
kansanvaltaisuuden kannalla epäilemättä enemmän
kuin useimmissa maissa. Voipa sanoa, että tuskin
missään saatetaan osottaa yleisten laitosten enempää
sosialiseerautumista' kuin meillä. Rautatiet ovat
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meillä valtion, meriliikennettä valtio avustaa ja
valvoo, raitiotiet, vesijohdot, kaasut ja valo ovat
monin paikoin kunnallisia laitoksia, samoin puhtaanapito-, sairaanhoito- y. m. s. laitokset, missä
enemmässä, missä vähemmässä määrässä. Osuustoimintaliike, joka Englannissa, Ranskassa, viime
aikoina myöskin Saksassa, on käynyt käsikädessä
sosialismin kanssa ja jonka suurmaiden sosialistit
pitävät sosialistisen liikkeen piiriin kuuluvana, on
meillä juuri sortovuosien aikana edistynyt valtavalla voimalla kaikkien yhteiskuntaluokkien kannattamana.
Ja edelleen ovat 11. s. porvarilliset puolueet
sekä ohjelmissaan että tositeossa olleet valmiit sekä
pitkälle meneviin uudistuksiin kansanvaltaisten
olojen luomiseksi (kunnallislait) ja työväen suojelemiseksi (uusittu ammattien tarkastus, työpäivälait
ja työväen osanotto heitä koskeviin neuvotteluihin
työolojen suhteen), että syvällekäyviiu uudistuksiin
vähäväkisten talOlldellisen aseman parantamiseksi
(torpparilait y. m.).
Kaiken tämän valossa ei, niin voidaan täydellä
snllä väittää, sosialisteilla olisi pitänyt olla aihetta
viskoa vihaansa toisia puolueita kohtaan, ei olisi
ollut todellista aihetta luokkasotaan.
Tämän kirjoittaja on myöskin sitä mieltä, ettei
sellaista aihetta ole todellisuudessa ollut. Eikä kaikki
edellä esitetty tarkoita suinkaan puolustaa kapinaan
nousseita tai selittää heidän taisteluaan oikeutetuksi.
Mutta kun on kysymys sellaisista yhteiskunnallisista liikkeistä kuin tässä puheena oleva, niin me
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emme pääse niistä \'ain sillä, että me ne tuomitsemme epäoikeutetuiksi, että me rankaisemme niitä,
jotka mieskohtaisesti ovat päärikollisia, vaan meidän
on pyrittävä katsomaan asioita myöskin niiden kannalta, jotka ovat liikkeeseen mukaan vedetyt. Ja
jos niin tehdään, niin tuskin voidaan välttää
edeltä olevia huomioita.
Ei myöskään luokkavastakohdan kehittymistä
uhkaavaan muotoon ja siitä aiheutuvaa epäjärjestyksen toistumista voijia välttää sillä, että asetutaan vaikka kuinkakin oikeudenmukaiselle kannalle
vastaisuudessa. Asiat ovat johdettavat siihen, että
ne, joita tuo oikeudenmukaisuus koskee, ymmärtävät
sen, että sitä ei millään tekosyillä voida väärin
selittää.
Ottaaksemme vain pari esimerkkiä, niin ei kai
kukaan tyynesti ajatteleva henkilö voi muuta kuin
ilkeämielisyydestä panna Suomen porvariston syyksi
sitä, että 11. ·S. vallityöläisillä, joista edellä on puhuttu.
oli monessa suhteessa kurjat olot. Mutta kun sosialistijohtajat vastoin parempaa tietoaan sen porvariston syyksi panivat, niin jo ennestään äärimmäisyyteen saa1cka kiihoitetut joukot sen ottivat täydestä. Ja yhtä vähän kai kenenkään päähän voi
pälkähtää, että Suomen porvaristo olisi aiheuttanut
n. s. Mannerin valtiopäivien hajoituksen .vehkeilemällä» venäläisten kanssa. Mutta täydestä sitä
koskevat väitteet kävivät suurissa joukoissa. Yhtä
vähän mahdollista on, että senaatti olisi vaatinut
lujaa järjestysvaltaa tuhotakseen työväenluokan
ja painaakseen sen orjuuteen. Mutta mikä oli oival-
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lisempi kiihoituskeino sosialistijohtajien käsissä kuin
tAUainen valhe.
Sen vuoksi on ollut tarkastettava niitä syitä,
jotka ovat kelvanneet joukkojen mielialaa kiihoitta~
maan ja siinä yhteydessä on ollut tarpeetonta puhua
siitä, minkä olisi pitänyt näitä joukkoja tyydyttää,
mutta mikä ei sitä kuitenkaan ole tehnyt, koska on
ollut seikkoja, mitkä tämän vaikutuksen ovat
estäneet.

KAPINAN TARKQITUKSET'!'QMUUS.

Sen sijaan tämä ulkokohtainen asianpuoli 011
kyllä otettava huomioon, kun ryhdytään harkitse~
maan, miten niistä oloista, jotka kapinan kautta
ovat syntyneet, päästään eteenpäin. Sillä ne ovat
sittenkin olevat olot. yhteiskunnallinen todellisuus
sellaisenaan, joka ajan mittaan muodostuu pohjaksi
myöskin työväenluokan käsitykselle sen omista
eduista. vaikka kehitys siihen saattaa kulkea sellaislenkin järkytysten kautta kuin ovat vat1ankumouk~
set ja kapinat.
Tällöin 011 ensimäisenä todellisena tekijänä rau~
hallisempiin olost4tteisiin pyrittäessä bolshevikkikapinan tarkoituksettomuus. Suurilta kansallisilla
vallankumouksilla on aina ollut jofikunmoinen
päämäärä. milloin enemmän, milloin vähemmän
tärkeä, mutta kuitenkin sellainen, että se on voinut
jatkuvasti innostuttaa joukkojen mieltä. Ranskan
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vallankumouksessa tuo päämäärä kiteytyi vapauden,
veljeyden ja tasa-arvoisuuden vaatimukseen, sinänsä
tosin sangen abstraktiseks~ kelvatakseen tappelulla
tavoiteltavaksi, mutta kuitenkin sellaiseksi, että
se pysyvästi on joukkoihin tehonnut näihin saakka.
V:ien 1830 ja 1848 vallankumouksilla, samoin v:n
1871, oli, milloin valtiollinen, milloin yhteiskunnallinen tarkoitus, mutta kuitenkin - aina sellainen,
että joukot näkivät tavoiteltavan vallan takana jotakin todellista, saavutettavan arvoista. 1) V:ien 1905
ja 1917 vallankumouksilla Venäjällä oli niinikään
selvästi havaittava tarkoitusperä.
Mutta mikä oli tarkoitus Suomen sosialistijohtajien kapinalla?
Pyrittiinkö sillä kukistamaan joku hirmuvaltias,
kun kukistettiill yleisellä, yhtäläisellä äällioikeudella
valittu, kansanvaltaisuutta tulvillaan oleva eduskunta ja sen asettama hallitus? Pyrittiinkö sillä
enempään kansanvaltaan, kun Helsingin kaupungin
työväki asetti lIIaall työväkeä Illuka edustamaan
työväen diktatuurin ? Pyrittiinkö sillä ratkaisemaan
polttavia pä ivän kysy myksiä , elintarnkysymystä,
torpparikysymystä y. Ill., kun iliaan asiat saatettiin suunnattomaan sekasortoon sen sij aan, että
eduskunta olisi ollut tilaisuudessa näissä asioissa
tekemään hedelmällisiä päätöksiä?
Pyrittiinkö
sillä Ranskan vallankumouksen kaikille vallan~
kumouksille jättämiin päämää riin, vapauteen, veli) SlIa ei kumoa se seikka, että osa nlllsiä vallankeikauksista,
kuten v:n tg48 Saksassa, olivat slnllnsa varsin poroporvsrllllsta
laatua .
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jeyteen ja tasa~arvoisuuteen, kun asetettiin vähem·
mistön hirmu valta kansanvallan sijaan, kansalaisilta
riistettiin vapaus, heitä aseettornina ja turvattomina
sadottain murhattiin ja kaikki ne, jotka eivät pol·
vistuneet hirmuvaltiaan edessä, julistettiin lain
ulkopuolella oleviksi ?
Ei. Koko kapina oli niin tarkoitukseton, että
turhaan ovat sosialistit itse sille pyrkineet päämää·
rää etsimään, vaan ovat tunnustaneet, että se on
vain ärtyneen mielen ilmaus, suuttumuksen ilmi
puhkeamista. Niinpä Valpas edellä mainitussa kir~
joituksessaan lausuu, että . kun sen (nim. kapinan)
syynä ovat olleet vuosisatojen kuluessa luodut ja
ylläpidetyt maataloustuotannon kahleet, kun siten
on selvillä yksi suuren onnettomuuden pääsyistä,
niin ollaan myös selvillä, mikä yksi epäkohta olisi
ainakin korjattava välttääkseen vastedes samanlaista
onnettomuutta. - Lähinnä on siis pantava toimeen
tJUokravilieliiai" vapatdtami1lttJ epäkohdista, jotka
ehkäisevät heidät tuottamasta elinaineita niin paljon
kuin he voisivat tuottaa .• Siinä kaikki! Ei mitään
siitä, mitä kapinan varsinaiset alottajat ja johtajat ,
teollisuustyöväki, kapinan kautta voittaisivat. Sii·
henkö siis hra Valpas ja muut ovat vuosikymmeni~n
vallankumouskiihoituksella pyrkineetkin - torppari~
vapautukseen, josta hän itse samassa kirjoitukses·
saan lausuu, että .osa vapautetuista pienviljetijöistä
tulisi jonkun kehitysajan jälkeen olemaan yksityis·
omistuksellisen yhteiskuntajärjestelmän puolella ja
myös sosialidemokraattisia pyrkimyksiä vastaam!
Kuinka tarkoitukseton kapina tältäkin kannalta

011 ollut, siihen jo edellä viitattiin. Valtiopäivillä
'oli käsiteltävänä torppariväestölle mitä edullisimpia
ehdotuksia torpparien vapauttamiseksi. Tosin ne
eivät olleet yhtä keveästi laadittuja kuin »kansanvaltuuskunnan torpparivapautusta koskeva laki. ,
mutta viimeksj mainittuun ei näy edes hra Valpas
uskoneen. Kapina siis todellisuudessa viivytti torpparivapautusta.
Ei. Mitään todellista tarkoitusta ei kapinalla
ollut. Se oli kauan kiihoitetun mielen purkausta.
joka venäläisten tarjoamien aseitten avul1a puhkesi
kansalaissodaksi . . Itse sola. jota käytiin yhdessä
venäläisten veljien kanssa, oli Venäjän bolshevikkikumouksen pienoisjäljennös, piskuisen pyrkimystä
suurta matkimaan, aina siihen saakka, että punaisen kaartin päämajan nimenä oli virallisissa kuulutuksissakin - Smolna!
Siinä, että kapina oli niin täydellisesti tarkoitukseton kapinaan nousseille, on tämän kansannousun
syvä traagillisuus. Mutta siitä näkyy myöskin
kapinan kukistatnisen merkitys kansallemme. Tämän
kapinan kukistamisen kautta kansamme heitti vuosisataisen vihollisensa rajojensa ulkopuolelle. Mutta
samalla se myöskin loi venäläisyyden, ulkonaisen orjti'uden raskaan perinnön omasta itsestään, puhdisti
kansasta sen moniin jäseniin tarttuneen venäläisen
hengen, joka ilman taistelua olisi epäilemättä jäänyt myrkyttämään pitkiksi ajoiksi suurta osaa
kansastamme. Ni in sisäinen sota kuin toiselta puolen
olikin tässä voitettavana, oli se kuitenkin pohjaltaan sotaa ulkonaista vihollista vastaan, sotaa Suo-
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men kansan vapauden puolesta sanan kaikkein
laajimmassa merkityksessä.
Se veri, joka maamme hallget punasi, ei vuotanut
hukkaan. Se oli kallis, mutta historiallisen välttämättömyyden vaatima uhri Suomen kansan vapauden puolesta. Kapinalla ja sen kukistamisella siis
kyllä saavutettiin taistelunarvoinenpäämäärä, mutta
sitä päämäärää eivät sille asettaneet kapinalliset.
Niitä, jotka jäivät näin voitettua isänmaan
vapautta vaalimaan, vaatii jo velvollisuus kaatuneita
kohtaan olojemme järjestelyssä toimimaan niin,
että ne saavutukset, mitkä on voitettu, säilyvät
eivätkä tuhoudu.
Se on raskas, suurta itsensäkieltämistä ja viisautta vaativa tehtävä.
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Sömälsten rantatie 25 A
00500 HELSINKI

HUOKEITA KIRJOJA!
10 markan ja 6 markan sarjojen lisäksi
olemme nyt ruvenneet Julkaisemaan

4 markan sarjaa,
johon yhdistämme joukon arvokasta
kirjallisuutta. Sekä kooltaan että sisälIykseltään ja hinnaltaau ovat ne kaikki
sellaisia, että ne ehdottomasti herättävät ostajain huomiota. Seuraavat nume·
rot ovat il mestyneet:

O. W. Loullivuori, Pun akaartin kapinan syyt.
2. \Vassifi, Vallankumouksen kulissien takaa.
3. Ilma Virtala, Anja rouva .
4. M aria j otulli, Kun on tunteet.
5. Irmari Ralltamala, Turman talo.
6. Knut H omsulI, Haaveilija.
1.

Sarjaa jat kuu.
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