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LUKIJALLE. 

Sivullisen maailmankdsifyksen mukaan seuraa 
Itsekullekin palkkio lai rangaistus teoistaan. Palkkio 
tai rangaistus saattaa viipya, ja meist4 hetken 
lapsista rupeaa tuntumaan, eitei n,iittJ tulekaan. 
Mutta ennemmin tai my6hemmin ne sittenkin 
kulkuttavat oveemme, ,\ ja me olemme pakotelut 
ottamaan kohdallemme kuuluvan vieraan vastaan. 
jos eltJmtimme työt ovat olleet hyvät, niin kohtaa 
meiUl ilo. Multa päinv'1stalsessa tapauksessa on 
tuloksena .U.ku ja hammasten kiristys., kuten 
Raamafussa sanotaan. 

Kuitenkin on niin onnellisesti stllidetty, dM 
rangaistuskin saattaa koitua siunaukseksi. Vaadi-
taan ainoastaan rehellisld nt1yrtymisUl lunnusta-
maan tekojemme virheellisyys, rangaistuksen oikeus 
seka vakavaa pyrkimystll parannukseen. 

N(Jin on tOm(Jn kirjoittaja johtunut ajattelemaan 
t!(Jess(JlJn viime vuosien verrattain raskaiden koke8 

musten alaisena. Rangaistus, joka minuakin on 
kohdannut, on saattanut minut tarkastelemaan 
tnUsttJ eUimtllJni ja edesottamisiani. Ja silloin 

, 

• 



• 

6 

olen tullut vakuutetuksi, elttI paljon on ollut erheel-
listd ja pahaa, misUi mainittu seuraamus on ihan 
luonnollinen tulos. 

Sama piUUi paikkansa suuriin kansanliikkei-
siinkin ndhden. Niinpl1 Iyovtienliikkeenkin Kait-
selmuksen ktidestti saam.at palkkiot lahi rangaistuk-
set ovat johdettavissa liikkeen omista löistt1. 

TlisstJ lullaan lyhyesti tarkastelemaan mainitun 
liikkeen ilmi6itti parin vuosikymmenen kuluessa 
ja sitm lukijalle esit!tlmtUln teot, joista viime 
vuosina katkeraa satoa on niifetty ja yhti niiteUJdn. 
Missd mtJdTin luo liike saa ilselUUin katkeran kalkin 
pois sysatyksi, se riippuu ensi-ktidessti sen omasta 
j'a vilpittömtisUi erehdystensä tunnosta ja pyrki-
myksestä uusille ja ylevämmille urille. I 

jos läma hyvtiss(l tarkoituksessa kirjoitettu 
kyhäelmtJ on siinä suhteessa joksikin avuksi, niin 
silloin sw julkaisemisella on ollut merWystti. 

Mutta ellei niinktitin klivisi, niin persoon alli~ 

sen ktJntani esityksenlikin ehkä tälle suotaneen 
niin r patjan merkitysUI, eltd myOnnettitin lukijain 
vaivaamisen oikeutus. 

Riihimäki, syyskuussa I922. 

Alex. Hal onen . 

• 



\ 

J. 

Vanhemman ajan vAklvaltaJlmlölstl. 

Suomenkin työväen keskuudessa ovat eläneet 
menneisyydestä periytyn ect raakuuden taipu
mukset. Naista on väkivaltaisuus huomattavin 
ja turmiollisin yhteiskunnallisen elämän ja rau
hallisen kehityksen kannalta katsoen. 

Luonnollisesti nuo taipumukset siirtyivät työ-
• väen mukana työväenliikkeeseenkin. Niinpä jo 

sen alkuaikoina saattoi huomata työväen tekoja, 
jotka kertoivat joukkojen keskuudessa liikkuvista 
vihan ja väkivallan voimista. Sellaisena on 
pidettävä esim. Helsingin ruokahallin ryöstöä ja 
väkivaltaisuuksista tunnetuiksi tulleita lakkoja 
ja tyOre ttelöitä tamän vuosisadan vaihteessa. 

Silloisen, v. 1899 perustetun Työväen puo
lueen kantajoukko kylläkin oivalsi velvo11isuu
dekseen taistelun noita taipumuksia vastaan. 
Se ymmärsi, että väkivalta politiikka kuului 
entisyyden järjestymäHömiin oloihin, jotavastoin 
uudenaikaisissa sivistysyhteiskunnissa sillä ei voi , 



• 
olla muuta kuin tuhoisa vaikutus. Yhteiskuntaa 
luokka, joka turvautui vihan ja väkipakon asei
hin ja menettely tapoihin, tuli saamaan toisten 
yhteiskuntaluokkien tuomion, jonka alaisena sen 
oli tuhoutuminen. Sentähden t~o kantajoukko 
Iippuunsa kirjoittikin ihanteellisuuden tunnus
sanat: ihmisyys, veljeys, oikeus, vapaus ja yhden
vertaisuus. Noiden tunnusten ymparille olikin 
helppo saada kootuksi työväen parhaimmistoa, 
joka vaistomaisesti pyrki olemaan osa tekijänä 
kansamme kamppailussa vanhaa aikaa ja sen 
va.äryyksiä ja raakuutta vastaan seka. paremman 
aikakauden puolesta. 

Mutta olipa jo , silloin yksityisiä työväen 
iuottamushenkilöita ja henkisiä kellokkaita, jotka 
työväessä ilmeneviä raakuuden taipumuksia puo
lustelivat. , Nämä, osa selvemmin, osa salatum
min, selittivät nuo taip umukset ja niista johtuvat 
teot välttämättömiksi. Miksi työväki kärsisi 
nälka.ä, kun kerran ruokaa on saatavissa I ,Por
varit. oli kouraantuntuvalla tavalla opetettava 
pelkäämään työväkeä, sillä eivät ne muuta 
ymmarrä. Ainoastaan työväenluokan voiman ja 
siihen nojaavan väki pakon kautta saadaan herrat 
myöntymään. 

Niin seliteltiin. Ei ehkä käsitetty, että siten 
toimitettiin työväessä liian elinvoimaisina piileväin 
taipumusten ymppäystä, joka oli omiaan ajan 
oloon Iisaämään noiden taipumusten elinvoimaa. 

Työväenliikkeen kirouksena näyttaa useasti 
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olevan sen toimitsijain valistumattomuus. joka 
heista tekee heikkoja, lyhytnäköisiä hetken etujen 
palvojia. Niinpä tässäkin tapauksessa hetkelli. 
sille työväenjärjestöjen kiihoitustarkoituksille uh· 
rattiin eräitä yleispäteviä periaatteellisia arvoja. 
Näistä tärkein oli työväenluokan kasvattaminen 
vapaaksi väkivaltaisuuden taipumuksista ja siveel. 
Iisesti oikeutettujen menettelytapojen vankalle 
perustalle. Tosin täten menetellen ei niin rutosti 
olisi saavutettu suurten joukkojen kannatusta, 
mutta ajan oloon olisivat tulokset olleet sitäkin 
varmemmat ja suuremmat, puhumattakaan si ita 
ratkaisevasta edusta, ettei niin ajoissa menetel
len olisi koskaan tarvinnut juoda väkivaltataiste-, 
lun verista. ja tyllvaelle itselleen kohtalokasta 
kalkkia. 

Mutta, kuten sanottu, työväen kasvattajat 
olivat lyhytnäköisiä ja ehkäpä itsekin vihan turme
lemia. Sentahden he lankesivat vihan ja väki
vallan opin lumoihin. 

Samoihin aikoihin noissa silloisisSa työväen 
Ivasemmistopiireisslb nousi taimelle eräs tur·miol
linen tapa. Se ilmeni pyrkimyksenä yksipuolisesti 
selitellä kaikkia työväen edesottamisia välttämät
tömiksi seurauksiksi m'uka yhteiskunnan mädän
näisyydestä ja porvarien provokaatiosta ja pa
huudesta. Taten Jel1itelti in puhtaasti inhimillisia 
paheita, jotka kaikkina aikoina, kaikissa yhteis
kunnissa ja kaikissa ihmisissä ovat ilmenneet ja 
,tulevat vastakin ilmcnemaän, ellei ihmishengen 
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valistamlseksi työtä tehda ja ellei noita paheita 
säalimattOma.sti tuomiten tuhota. 

Moiseen tmaterialistisuute.em oli nämä ainek-
5 t johtanut silloin Suomen työväen johto
miesten piireihin tunkeutunut marxilaisuus. joku 
heistä oli alkukielellä lueskellut joitakin Marxin 
kirjoitelmia historiallisen kehityksen laeista ja 
tekijöistä. ja, innostuneena niih in, omaksunut ne 
ihan sulattelemaUa sekä tehnyt nii stä puutteel
lisille pohjati edoilleen ominaisen ja yksipuolisen 
jOhtopllätökse n, jonka mukaan ulkonaisten olo
suhteiden .rautaisen pakon laki.) joh taa ihmisten 
elämää ja luokkien keskinäist"ä taistelua sekä 
määrää sen laadun. Tästä taistelusta sitten oli 
koko ihmiskunnan historiallinen kehitys tuloksena; 
samoin myös työväenluokan tulevaisuus oli tuon 
taistelu n takana. 

Tämän opin omistamisesta ja sen joukkoihin 
levittämisestä ru vettiin miehissä kil pailemaan, 
eikä kauan kestänyt, ennenkuin Marxista oli 
saatu epäjumala ja hänen monesti mielivaltaisesti 
tulkituista vaikeatajuisista maaritelmistään us
konto, johon kajooja tuomittiin pakanana pan
naan. Tämän ' tmaterialismint varjoon hautau· 
tuivat käsitykset siveellisisUl tekijöistä ja ihan
teellisista arvoista. Niin myös ihmisen sisällinen, 
henkinen olemus ja sen ominaiset kehitysilmiöt. 
Aatteellisille ja henkisille arvoille ja tekijöille joko 
pilkallisesti naurettiin tai ne vaieten sivuutettiin. 
Ja kun näin oli ihmissielun merkitys kielletty, niin 
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ei enaa tarvinnut antaa arvoa suu rimmalle kas
kyllekään, joka käskee ihmisiä rakastamaan 
Jumalaa ylitse kaiken ja lähimmäistä niinkuin 
itseäan. Sensijaan oli vihattava, koska yhteis
kunta kerran oli luokkavihan yhteiskunta, missä, 
muka, ainoastaan saalistusedut valli tsivat. 

Surullisen kuuluisat .troutavuodett synnyttivät 
Niilin-tulvan tavoin hedelmällisen maaperän työ
väenjoukkoj~n keskuudessa tuolla tavalla hoivail-

. tujen vihan ja väk ivallan menettelytapojen sie-
menille. Siinä tervetta kansallista kehitys
tämme tukahduttavassa ilmakehässä siemenet 
itivät ja kohosivat taimelle varsin nopeasti. 

Kun sitten 1905 kansdllinen suurlakko 'ainakin 
hetkeksi murskasi Suomea sortavan ikeen ja avasi 
jonkinlaisia mahdollisuuksia kansallisen olemassa
olomme perustuksien lujittamiselle, silloin saatiin 
nähdä noiden taimien kasvaneen uhkaavan voi
makkaiksi. Nyt ei enää ollut kysymyksessä joku 
paikallinen väkivaltainen yksityistapaus, vaan 
päinvastoin voimakkaasti kuohahtavan vihan ja 
väkivallan vi rt a. Se muodostui kaksihaaraiseksi: 

Yhtäällä'se ilmeni aseellisena joukkotoimintana 
.vissien tarkoitusperien saavuttamiseksi. Täml!.n 
keskeisimpinä ilmiöinä olivat punakaartit, jotka 
julistivat sodan kaikkia muita paitsi omaa 
itseään vastaan. 

Punakaattilaisliikkeen valtaan joutui silloin jo 
sosiaalidemokraattiseksi muuttunut työväen puo. 
luekin. Vasta Viaporin kapinan surullinen loppu 

, 
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pelasti enemmistön aseellisen toiminnan petta.
vältä tieJU!.. Mutta vähemmistö ei luopunut 
uskostaan. Epaonnistumista ei pidetty oleellisena 
seurauksena itse käytetyistä aseista ja menettely
tavoista. Sensijaan selitettiin sita. epäsuotuisien 
sattumien kuvauksilla: .ElIei sitä tahi sitä olisi 
tapahtunut, niin kyllä. j. n. e. Niin qelpp.r 
hintaisest i selitettiin työväelle Viaporin kapinan 
rnurhenäytelma:t y. m. yhta surullisia tapauksia. 
Yksi .ellei. siis havaittiin ja tunnustettiin, mutta' 
samalla unhotettiin puhua tappion syvällisem
mistä syistä, vaikka nämä olisi ollut varsin helppo 
havaita ja pa ljastaa. Neh3.n olivat itsessään 
noissa vaarissä meneUelytavoissa ja aseiss3, jotka 
olivat täydellisessä risti riidassa työväen liikkeen 
omien päämäärien ja ihanteiden kanssa. Heti 
silloin, kun työväki turvautui aseihin, se oli pet· 
tänyt oman ihanteellisen ohjelmansa ja alle· 
kirjoittanut . häviönsä. Se oli luopunut siveelli· 
sestä voimastaan ja taktiikastaan ja kulkeutunut 
samalle väkivallan tielle, jota vastaan se oli van· 
noutunut taistelemaan ja jolla sen luonnonlain 
välttämättömyydellä oli tuhout.uminen. 

Toisaalla se ilmeni rikollisina rosvo kopla ... 
hommina . . Sellaisia esiintyi eri seuduilla maa· 
tamme. Niiden samanlaisuus ja samanaikaisuus 
todisti niillä olleen yhtenäisen tarkoituksen ja 
johdon. Myöhemmissä niitä koskevissa varovai· 
sissa ja kulissien takaisissa pyykinpesuissa annet· 
tiin vihjauksia, joiden mukaan noiden rosvo· 

• 



13 

joukkojen toiminta tarkoitti ty5vaen luokka-
taistelun avustamista. Oli; muka, anasteUava 
vihollisen sota varoja ja siten sita heikonneUava, 
samalla kuin siten hankittiin taistelukassoja omille 
joukoille. ' 

Sos~aalidemokraattisen puolueen johdossakin 
oli eräitä henkilöita, jotka, vaikka tosin hyvin 
varovaisesti, kallistuivat moisten hommien puo
lelle. Enemmistö kuitenkin asettui kielteiselle 
kannalle. Mutta selJaiselJakin oJIen sen esiinty
minen oli haparoivaa ja vitkastelevaa. Rosvo
koplien sallittiin muodostua ja toimittaa erI. 
näisia tekosiaan, ennenkuin ryhdyttiin puolueen 
auktoriteetilla taistelemaan niitä vastaan. Niinpä 
Kotkan puoluekokous v. 19(,9 pitkästi keskusteli 
kysymyksesta, oliko puolueen johto kyllin ajoissa 
sekä tosissaan rientanyt näita työväkea yleensä 
ja sen Iiiketta. eritoten häpäiseviä hommia 
tukahduttamaan. Osa edustajista vaati lausutta
vaksi, että puolueen johto ei ollut oivaltanut teh~ 
täväansä ja niin ollen löi laimin noiden hommien 
ajoissa paljastamisen ja kukistamisen. 

Mutta puolue"en piireissä, jopa vaikuUavissakin ' 
asemissa saattoi huomata niitäkin, ' jotka eiva.t 
olleet suostuvaisia tuomitsemaan noita anarkistisia 
ilmiöitä. He tahtoivat tehdä noista rosvoista työ
väen asian marttyyreja, jotka, muka, olivat 
rikoksillaan tarkoittaneet työväen . yhteistä hYVälb. 
Heitä siis puolue ei saisi kohdella ankarasti. 
Nämä ainekset mainitussa puoluekokouksessa ja 

• 
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myös sanomalehdistössä nimiUelivat tsantarmi
katyreiksit y. m. puolueen jäseniä, jotka leimasivat 
~osvoliigat ja niiden toiminnan rikollisiksi ja 
vaativat niita paljastettaviksi. Niinpä eräälIekin 
työväenlehden taloudenhoitajalIe, joka kieltaytyi 
vastaanottamasta rosvottuja rahoja: tarjottiin 
tTyömiehem palstoilla ilmiantajan titteliä ja pre
nikkaa. 

Moisten ainesten olemassaolo, jopa lellittely 
puolueessa oli tietysti omiaan taittamaan kärjen 
väkivaltaisia pyrkimyksiä vastustavain sosiaali
d~mokraattien toiminnalta. Osa työväkeä imi 
itseensä s~n sielunelämää myöhemmin hallit
sevan käsityksen, ettei noita rikollisia ja Väki
valtaisia hommia tositeolla tuomittukaan. Tuo-. 
rnitsevilie julistuksille sa lamyhkäisesti hymyiltiin, 
niinkuin ainaRin ovelalle silmänkääntötempulle, 
jonka perille ei päästy. Oletettiin viisaan johdon 
sen keksineen ainoastaan taktillisista· syistä vas· 
tustajain silmäin lumeeksi. 

Tämä käsitys levisi varsin laajalle huolimatta 
toisaalta tehdysta vakavasta työstä Väkivaltais.
ten pyrkimysten tukahduttamiseksi. Olihan aina 
olemassa kaikenlaisia nousukkaita, jotka olivat 
liiankin auJiita hankkimaan »rohkeident tekojen 
esittämisellä joukkojen helppohintaisia iaploodeja, 
ja niillä vaikutusvaltaa ja tuloja puoluepiireissa. 
Oli myös tyhmiä, mutta silti agitaattorin muo· 
dissa·olleeseen virkaan himoavia, jotka parhaalla 
tahdollaankaan eivät kyenneet selittämään työ--
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väen asian lopullista voitokkuuUa muutoin kuin 
väkivaltaisen ja asee llisen kapinan avulla. Sehän 
näytti heista niin yksinkertaiselta ja helpolta 
sekä samalla vastasi heidän persoonallista sisällys
tMn. MuUa he eivät huomanneet erästa koet. 
tua totuutta, nim. että yk@kertaisin keino on 
usein mahdoUornin ja myös urmiollisin. 

Tässä yhteydessä on mainittava l11:ytls eräasta 
ulkopuolisesta tekijästä. 

Maamme, kuten tiedetään, oli kytketty luon
nottomalla raakuudella hallitsevan Venäjän t5a
rismin kahleisiin. Venäjällä taisteltiin tuota 
valtaa vastaan terrorin aseilla . Kun siella oli 
luonnollinen kansan toiminta tukahdutettu, niin 
tartuttiin väkivaltaan. Hallituksen toimeen
panemiin teloituksiin vastattiin dynamiittipom
meilla ja valtiopankkien ryöstöillä. Suurlakon 
aikoina näita venäläisiä taistelijoita paäsi välit· 
tömäan kosketukseen Suomen työväen kanssa 
siunaten sita tekojensa sankarihohteella, Näin 
oppi osa työväestämme ihailemaan venäläisten 
vapaustaistelijain menettelytapoja. He olettivat 
terrorististen! iskujen olevan annettuja myös Suo· 
men ja sen työväen puolesta. 

Mutta usei n unhotettiin Venäjän ja Suomen 
olojen erilaisuus. Unhotettiin, että se, mikä 
Venäjällä saattoi löytää selityksensä sikaläisten 
olojen hirmuisesta todellisuudesta, se oli meidän 
oloissamme kerrassaan puolustamatonta raa· 
kuutta. Ja siten, huomioonottamatta olosuhtei· 

• 
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den ja kansojen kehitystason sekä luonteiden 
erilaisuutta, annettiiin sielun silmien ihaillen 
levata Venäjän terrorismin tekosissa. Sen edus
tajat vähitellen muodostuivat osalle työväkeä 
vallankumouksellisen persoonallisuuden esikuviksi. 
Hilj aisuudessa herKqtelt iin toivalla päästä kerran 
itsekin suorittamaan , samanlaisia tekoja. Oli. 
vatko nuo teot sopusoinnussa maamme olojen, 
kansamme oikeustajunnan ja työväen todellisten 
etujen kanssa, sitä ei aina , jaksettu ottaa huo-. 
mioon. 

Näin siis toiselta puolen omien sisäisten voi
mien itsetietoisesti tuudittelemana ja toiselta puo
len rajantakaisten väkivaltailmiölden kiihoitta
mana ja sivcellisesti rappcuttaman-a jäi osassa 
työväkeäm-me väkivalTaisuuden taipumus elin
voimaisena odottamaan purkautumismahdolli
suuttaan. 

• 
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Sosiaalidemokraattisen politiikan 
erehdykset Ja syndikallsmJ. 

Suurlakon tuloksena kansamme saavutti erään 
käänteentekevän poliittisen voiton. Yleinen ääni· 
ja vaalioikeus sekä yksikamarincn eduskunta 
olivat tosiasiallisena merkkinä uuden ja onnelli
se~man ajanjakson alkamisesta Suomessa. Voi. 
tiinhan sen välityksellä ryhtyä todella edistyk
selliseen uudistustoimintaan ja siten tasoitta
maan historiallisina erehdyksinä syntyneitä, mutta 
ajan oloon kansamme painaj aisiksi kehittyneitä 
luokkien välisiä suhteita. Kaikki ja kaikkia 
kansamme eri ryhmiä, niin rikkaita kuin köy-
hiäkin koskevat asiat saatiin nyt vetaa t~rveen 
ja julkisena esiintyvän järjen arvosteltaviksi, 
pohdittaviksi ja ratkaistaviksi. Näin avautui kan
samme ja sen työväen eteen yhä. laajeneva valta
tie kuljettavaksi onnellisempaa tulevaisuutta 
kohti. Kapinoimista ei enää missään tapauksessa 
tarvittu;' päinvastoin se oli uusissa oloissa käynyt 
l _ SlIOmen työvlkl J~ vlklnUar.tt Inlnetlelytlvll 

• 
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ehdottomasti tuomittavaksi hulluudeksi, jolta 
puuttui pieninkin järkevä ja siveellinen perustus. 

Tämän voiton saavuttaminen vaikutti enem
män kuin mikään muu työväenluokan keskuu-
dessa esiintyneiden väkivaltaisten pyrkimysten 
rajoittumiseen ja syrjäytymiseen. Pimeissa. pir
teissä ja mataloissa majoissa vä.lähti terve toivo 
a usko edistykseen rauhallisin ja siveel1isin keinoin. 

Jos silloin. heti alussa, sosiaalidemokraattinen 
puolue olisi osannut aseUua terveen ja kauko
näköisen politiikan vankalle pohjalle ja laatinut' 
todella kansallisen ja maamme olot ja mahdolli
suudet huomioonottavan parlamentaarisen ohjel
man sekä löytänyt valistusrikkaan ja joukkoja 
siveellisesti vahvistavan ja innostavan järjestö
toiminnallisen menettelytavan, niin monet myö
hemmlU surut ja pettymykset olisi siten vältetty. 
Senkautta myös olisi sosiaalidemokraattinen puo
lue lopullisesti pelastunut luokkavihan väkival
taisten mielipiteiden ja menettelytapojen kiu
sauksilta. 

Mutta, surullista kyllä, Suomen sosiaalidemo-' 
kratiaJla ei ollut Brantingiaan. Sillä ei ollut 
tuohon tehtävään riittävää henkistä pääomaa 
eikä kyllin kypsyneitä ja tarmokkaita voimia, 
jotka oman persoonallisen loistonsa edelle olisivat 
jaksaneet asettaa kansamme kokonaisuuden ja 
sen työväenluokan todellisen edun. 

Tämän osoitti selvääkin selvemmin Oulun 
puoluekokous, joka oli kutsuttu koolle uusien 
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valtiollisten olojen tarpeita vastaavan ohjelman 
ja menettelytavan laatimista varten. Tosin tähän 
kokoukseen olivat edustajia valin neet kunnallis
järjestöt välittömästi, eikä kuten myöhemmin 
piiri järjestöt, ja siten varsinaisilla joukoilla oli 
verrattain suuri sananvalta kokouksen pa!ltöksiin. 
Mutta juuri tämä seikka samalla antoi kaiken
laisiIle nousukkaille ja suurlakon jälkimaininkien 
kuohuttaman työväen suosion tavoittelijoiJIe ver
rattoman ti laisuuden räikeäsanaiseen . äkkijyrk
kyyteent, johon sitten järkevampien ainesten 
reaalipoliittiset ja kaukonäköisemmät mielipiteet 
hu kutettiin. Kuten kokousten pöytäkirjasta sel
viää, jo ensi.töiksi ,äkkijyrkkyydelle. uhrattiin 
puolueen sen ajan edustavin ja ansiokka in polii
tikko, senaattori Kari-vainaja, ja ihanteellisuuden 
lipun kantaja Matti Kurikka. \ 

Näin oJIen muodostui Oulun kokouksessa laa
dittu parlamentaarinen ohjelma heliseväsanaiseksi 
vallankumous-sireenilauluksi, jota käytännöllisessä 
eduskuntatyössä ei voitu noudattaa, tahi jos yri- _ 
tettiin noudattaa, niin jouduttiin ojasta allikkoon. 
Siinä puhuttiin komeasanaisesti nl. m. viljelys
pakosta, kansanmiliisistä. vanhuuden ja työttö
myyden suurista vakuutuksista ensimmäisinä 
eduskunnallisina tehtävinä. Samalla annettiin 
ymmärtää, että koko sosiaalidemokraattinen edus
kuntatyö oli agitaatiota vallankumouksen hyväksi ; 
eduskunnan puhujalavaa oli käytettävä joukkojen 
valmistamiseen tsuurta rymäkkaa.t varten. Sen-
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sijaan oli varottava . vajoamasta porvarillisen 
uudistuslainsaadännön liejuun •. - Huomattava on 
myös käytännöllisessä valistus toiminnassa käy
tetty ,k ieli, joka raivokkuudellaan ajoi jo heti 
alussa vakavamman osan maamme köyhä. 
Iistöa pois puolueen Iiepeiltäkin ja johti soliaali
demokraatit muista ryhmistä eristettyyn ase-
maan. .... 

Juuri näitä tyhmyyksiä saa sosiaalidemo
kraattinen puolue kiittää siitä, että pi kkutilalliset 
jo heti ensimmäisissä vaale issa muodostivat oman 
puolueensa tahi sii rtyi vät keskustaan ja oikeis
toon, kauas sosiaalidemokraattisen puolueen ulot
tuvilta. Ja kuitenkin, jos tarkataan tilastosta 
maamme taloudellisen olemuksen luonnetta, havai
taan, että juuri pikkutilallisluokka ansaitsee 
jokaisen eli,nvoimaise na säilymaän pyrkivän puo
lueen kaiken huomion. Mihin tämä sekä talou
delliselta arvoltaan että lukumäärältään voima
kas tekijä kallistuu, sinne myös kallistuu poliit-

• tisen voiman vaakakuppi. 
Kun siis vakavampi ja valistuneempi kansan

aines oli peloitettu pois, jäi puolueen määrää
vimmäksi teki jäksi kOyhälistöaines, jolla - kuten 
sattuvasti sanottiinkin -ei ollut missään tapauk
sessa mitään kadottamista ja jonka itse hillintä 
ja poliitt inen tietoisuus niin ollen oli kovin alkeel
linen ja satunnaisuuksista riippuvainen. J a ilman 
vaarallista täyskäännöstä ei . sosiaa li demokratia 
enää voinut moisesta tilanteesta vapautua; silJa. 
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toisten puolueiden reaalipolitiikka ajoi sen vaali
agitaatiossaan ja myöhemmin eduskuntatyössaan
kin yhä enemmän vasemmalle, jyrkkäsanaisuuden 
tyrskyiselle ja salakaririkkaalle matalikoJle. 

Tällä matalikolla sitten sosiaalidemokraattinen 
puolue joutui tekemään monta lehmän käännöstä 
ja heittämään muutenkin vähästä henkisestä 
lastistaan paljon aaltojen saaliiksi. Ensin oli 
vaiettava viljelyspakosta, koska se - kuten 
eduskuntakokemuksista viisastuneina huomattiin 
- oli samaa kuin omistusoikeudellisen vallan- .,. 
kpmouksen ~oimeenpano, johon kuitenkaan ei 
riittänyt voimia ja jota ei eduskuntatietä sanottu 
voitavan suorittaa. Sitten huomattiin, että työ-
väen vanhuus-, sairaus-, ja ~yöttömyysvakuutus
vaatimuksissa oli unhotettu maan taloudellisen 
suorituskyvyn arvioiminen. Sen säätäminen oli 
silloin mahdottomuus, ja niin oli vaatimuksia 
supistettava. Kansanmiliisistä ei liioin voitu 
puhua, sillä Seynillä oli monta korvaa ja pitkä 
käsi, joka moiset' haaveilijat saattoi heittää tyr· 
maan, minne taas ' ei mo r ikaan kansanedustajan 
verrattain ·hyviltä päiviltä halunnut mennä. 
Lähimmässä' maatalousohjeJmassakin oli puhuttu 
ja luvattu paljon sellaista, mikä myöhemmisSä puo· 
luekokouksissa oltiin pakotettuja asettamaan tie· 
tämättOmyyden tilille, ja oli muo'dostettava toimi
kunta tutkimaan, mikä oli oikeastaan maassamme I 

mahdollista ja mikä ei. Tätä tehtävää ei vielä 
kapinaan mennessä oltu ehditty suorittaa, joten 

\ 

, 
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koko puolueen eduskuntatyö taJta osaltaan häilyi 
ilmassa. 

Näiden ohjelmallisten pettymysten ja huopaa~ 
misien ja. soutamisien ohella heikonsi sosiaali· 
demokraattisen puolueen eduskunta politiikkaa 
ryhmän sisällinen hajaannustila ja keskittävien 
voimien puute. Ryhmä oikeastaan muistutti 
jotakin pikkuista ja riiteleväa kansankokousta, 
missä monesti hyvinkin helppohintaisilla ja mo
raalisesti joukkoja turmelevilla keinoilla hankit
tiin voittoja. Usein unhotettiin asia ja mikä oli 
hyvaa ja oikeata. Sensijaan takerruttii n toraile
maan sellaisista kysymyksistä kuin: .siltasaare
laisuusko. vai .tamperelaisuus. , tvalpas!aisuusko. 
vai .mäkeliniläisyys., vallankumoukselJisuusko vai 
edistysmielisyys oli parhain. Marxilaisuudesta 
ja revisionistisuudesta riideltiin ja saavutettiin 
mitä hullunkurisimpia tuloksia; tämän päivän 
marxilaiset olivat jo huomenna revisionisteja ja 
päinvastoin. Mutta viimeksimainittua titteliä 
yleensä kammoksuttiin, joten sitä koeteUiin kai
killa eleillä lykätä omasta mainetodistuksesta 
toisten kirjoihin. Ja tässä kelpasi yksin puku
kuosikin välineeksi. Niinpä maisteri V. Vuolijoki 
ristittiin ,Työmiehessä& vaaralliseksi herras-sosia
li stiksi ja revisionistiksi käyttämällä hänen mus
taa takkia'an todistusväli neenä. 

Että tässä en ole kirjoittanut mitään uutta 
ja nyt jostakin syrjävaikuttimista keksittyä, sen 
voin näyttää toteen monilla todistuskappaleilla ja 
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varsinkin Helsingin v. 1911:n puoluekokouksen 
" pOytäkirjal1a. Niinpä mainitun pöytäkirjan sivuilla 

67-69 esiintyy Santeri Nuortevan puhevuoro, joka 
on varsin valaiseva. Sentähden siteeraan sitä 
tassä: 

.Jo aikaisemmin on tullut esille se omituinen tila, 
missä eduskuntaryhmä on ollut koko olemassaolonsa 
aikana. Ryhmän keskuudessa on henkilöitä, jotka eivät 
henkilökohtaisesti ole tahtoneet yrittääkään vaikuttaa 
asioihin silloin, kun heillä niihin voisi olla vaikutusta, 
ennenkuin niistä on ryhmä mitään päätöstä tehnyt. He 
ovat useinkin pysyneet poissa ryhmän kokouksIsta silloin, 
kun tärkeistä asioista on päätetty. Kaikki suunnitelmien 
ja päätösten teko on lykätty toisten niskoille. Nämä 
ovat saaneet tehdä kaiken työn, eikä useimmissa asioissa 
ole toiselta taholta saatu kuulla heidän arvolsaa mieli
pidettään. Mutta sitten, kun ryhmä, on jonkun kannan 
Itselleen ottanut, kun se on määrännyt menettely tapansa 
eri kysymyksissä, on ilmaantunuti toinen 'suunta', joka 
Ilmoittaa seisovansa 'jyrkällä luokkataistelun kannalla' ja 
hyökkää niiden kimppuun, jotka ovat olleet asiasta päät
tämll.ssä, ja tämä hyökkäys tehdään siitl!. huolimatta, 
että hyökkääjät eivät ole vaikuttaneet asioihin, vaikka 
he olisivat voineet niihin vaikuttaa ja vaikka he olisivat 
saaneet niissä aikaan mieleislään päätöksiä. Sitten keksi
tään keinoja, joiden avulla koetetaan saada ryhmä 
jakaantum3an, ja silloin voidaan kehua, että me vasta 
olemme poikia, me selsom1e jyrkällä luokkataistelun 
kannalla ja nuo toiset, ne ovat yhtyneet porvarelhln. 
Tätä on tehty niin monen monta kertaa, ei ainoastaan 
tämll.n viimeisen eduskunnan aikana Ja tämän yhdlstymls

. lain suhteen, vaan monessa muussa asiassa, melkein ~al
kissa valtiollista laatua olevissa kysymyksissä. 



Minun huomiota"1 herlittl eräs seikka tässä kokouksessa, 
Jota en voinut olla merklJlepancmatta. Kun puheen
JOhtaja esitti kokoukselle k:lslteltäväksl sellaiset asiat kuin 
tyOvllenlainSäädän"On ja maatatouskysymykset, Joissa 
luokkataistelu ja yhteiskunnallinen työ sekä ryhmän suh-
tautuminen niihin tulisi esiin, niin kokouksella ei ollut 
mitäll.n maltetta tllssä suhteessa lausuUavana eduskunta
ryhmälle. Se on totta, että ryhmä ei ole tehnyt tässä 
suhteessa itseään syypääksi moitti mlseen, mikä johtuu silU, 
ettl se ei ole saanut enemplla aikaan, kuin minkä on saa
nut. Mutta toinen seikka, mikä vaikuttaa tähän, on se, 
etU toinen, juonitteleva sakki, ei ole voinut niiden kysy
mysten yhteydessä keksiä mitään sdJaista erlkoiskantaa, 
kun nämä kysymykset ovat siksi selvla, jotta sen on ollut 
mahdoton osoittaa erlkolskantaansa, jonka se toisi nähtä· 
väksi ja jonka perusteella se olisi voinut leimata toiset 
revisionisteiksi, reformistelksi, porvareita lahentelevlksl, 
ja mitä kaikkia · sanoja he kayUavätkään. Mutta kun 
tulevat valtiollista laatua !Ilevat kysymykset, niin silloin 
on toisin. Me olemme huomanneet, että Uma eri mieli· 
piteen esilletuominen alkaa tavallisesti slll:l., etu 'TyO· 
mies' kirjoittaa asiasta sen perästä, kun ryhmä on tehnyt 
päll.tOksensä, sanomatta . sanaakaan ennen. Perästapäln 
se Julkaisee jumalattoman loistavan haukkumakirjol. 
luksen, joiden kirjoittamisessa sillä on erinom,alnen kyky. 
Heti senjälkeen luetaan 'TyOmiehesU', että Helsingin 
kunnalllsj!!rjestO kokoontuu (naurua). SIeII!! esiintyy 
asian alustajana Joku tyomles, Vatanen tål muu, ei su in· 

. kaan Valpas eikä Kuusinen, ei,. jumala varjelkoon, elh!!n 
se sovi, että Helsingin .proletaarisen kunnallisjärjestOn 
alustajana esiintyisi herrll'ja, ja tam!! alustus on sitten 
tavallisesti kopio 'TyOmlehen' aikaisemmasta kirjoituk· 
sesta ja usein 'TyOmiehen' toimittajan kasialaIla klrjoi. 
tetttl. Tämä alustus luetaan sitten julki kokouksessa, 
johon on tullut parikymmentä henkllOä kantajoukosta 
oikeita proletaarien edustajia. Alustus luetaan, ja joukko 



sen hyväksyy, ja se rummutetaan sitten yli koko maan 
Uudenmaan luokkatietoisen työväestön kantana, (El ole 
totta! Melua.) Se on nähty monta kertaa. 

1{un näin on tapahtunut, koetetaan rummutfaa yli koko 
maan, että täällä Uudellamaalla on päästy si11e selvälle 
luokkataistelun kannalle )a muut kaikki ovat revlslonisteja. 

TlIssä kysymyksessä esIIntyy tämä juonittelu varsin 
selvästi, ja se saattaa johtaa sangen nurlnkurlslln' tulok
siin, se on johtanut siihen, että esim, Matti Paasi vuori 
on joutunut revlsionistien joukkoon, Kyllä on meillä 
huonosti, kun revisionismi on tunkeutunut 'Työmiehen' 
johtokuntaan, Mihin . te lopulta jouduttekaan täällä Hel
slnglssäl 'Työmies' on osakeyhtiön hallussa, ja siinä voi 
olla osakkeita porvarell1a, ja ne voivat päästä johtokun
taan. (Välihuutoja ja melua sekä naurua.) Ja kun tästä 
tahdotaan päästä, niin Työmies vastustaa. Tässä yhdistys
laissa e;lIntyy sama seikka. Ryhmän kantaa tässa 
asiassa voidaan moittia, sitä voidaan arvostella, siihen on 
jokaisella oikeus, mutta tehtäkl!ön se rehelllsellä tavalla, 
sitä voi vaatia, On epärehellistä, kun on arveltu, että 
tässä erimielisyydessä olisi ilmaantunut joku erikoinen val
tiollinen suunta. Mutta suuntar<!jat menevät sekaisin, 
ja se riippuu siitä, että juonitteluja ei aina panna toi
meen samalla tavalla. 1{ummalllnen on toveri Paasivuo
ren" tekemä huomautus, että Helsingin kunnallisjärjestö 
yrittää antaa hänelle, joka on sen edustaja (el olel), no, 
se on samantekevä, kuitenkin yrittää se antaa epäluottamus
lauseen niille edustajille, Jotka ovat nouda!taneet sen 
aikaisemmin tekemää päätostä, että edustaja ei saa 
äänestää ryhmän päätöstä vastaan, Sama Järjestö on 
moittinut samaa edustajaa ennen siitä, ettei hän ole äänes
tlI.nyt ryhmän päätösten mukaan, Tästä kunnallisjärjestön 
pUtOksestä äänestää ryhmän päätösten mukaan kuultaa 
lisäksi se peitetty ajatus, ettll. sen mukaan on lI.änestet
Uvä vain niissä asioissa, joissa ryhmän päätos on 'Työ
miehen' kannan mukainen (naurua, huutoja). Kyllä ~tä 
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kun"allisjarjestOn plllltOksestä ja menettelysta nlkyy, etu. 
nIIn on ajateltu. Tämä helsinkiläisten juonittelu se juuri 
on vahingoittanut puoluetta ja nIIn suuressa määrin 
haitannut koko puolueemme toimintaa. Jos puoluekokous 
antaa hyvlksymlsensä tälle kunnallisJlIrjeston hyväksy
mälle ja 'Työmiehen' t oimituksen ehdottamalle lausun
nolle, mln se tekee rikoksen eduSkuntaryhmää vastaan. 
EikJ kukaan tahdo olla eduskunnass<l tällaisten j uonitte-
lujen alaisena, eikä kukaan sinne mene .• (Hyväl Eli> 

Luonno llisesti edellämainitusta kieroilusta ja 
temppuilusta oli tu loksena e4uskunnallisen työn 
rikkinäisyys ja vähäiset saavutukset. Sitäpaitsi mo
nesti päästi in syyttämään sosiaalidemokraattista 
ryhmää uudistuslainsäädännön jarruttamisesta 
siten, että se aiheutti eduskunnan hajoituksia ja 
erinäisten tärkeiden uudistuslakisäädösten karille
joutumisia. 

Ei siis ihme, että tvälittömän toiminnant 
himot uudelleen rupesivat nostamaan päätään. 
Tuon tuostakin saattoi kuulla lausuttavan tka
dulle astumisestat ja kansan välittömästä tto ri
senaatista&. Esitettiinpä v. 1908 Tampereella 
kunnall islakkoakin työ ttömyys kysymyksen ratkai
si jaksi. Etteivät nämä parlamentaarisuuteen 
kyllästyinisen äänet olleet kiivaampia ja aanek

. kääm piä, siihen vaikutti Seynin ankara hallitus
politi ikka. 

Mutta jo v. 1911 julkaisi Kaapo Murros, joka 
oli verrattain johtava puoluemies ja samalla kan
sanedustaja, kirjasensa tSuoria sanoja suurissa 
kysymyksissä. . Tässä kirjasessaan hän lennok-
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kaasti ja selvästi esittää sen pettymyksen, mika 
joukoissa vallitsi sosiaalidemokraattisen puo
lueen parJamenttityön ja saavutusten suhteen. 
Samalla hän lausui hylkäävän tuomion koko 
parlamentarismille, koska se, muka, oli . ainoas
taan veden seulalla kantamista_, kuten Mn maä
ritteli. Sensijaån olisi työväen joukon kiinnitet
tävä huomionsa omaan välittömään toimintaansa 
ja siirryttävä syndikalismiin. 

En voi sanoa, oliko ja minkä verran tuolla 
Murroksen kirjasella vaikutusvoimaa työväkeen 
ja sen myöhäisempien katsomusten muodostu
miseen. Mutta sen voin vakuuttaa, että hänen 
lausuntonsa niistä suurista toiveista , joita työ-
väellä alkuaan oli parlamentarismista ollut, ja 
niistä virheistä, joilla sosiaalidemokraattinen 
edustajisto oli nuO toiveet tuhonnut ja siten 
ajanut joukot tuuliajolle, 011 kutakuinkin oikea. 

Tuosta ajasta lähtien näemmekin työväen
joukkojen vaali-innostuksen laimenevan huoli
matta yhä kiihtyvastä ja kalJishintaisesta vaali
kiihoituksesta, joka Kotkan kokouksessa oli saatu 
miltei automaattisella varmuudella ja voimalla 
toimivaksi. Samanaikaisesti joukot ikäänkuin 
jakaantuivat kolmeen haaraan. Yhtäälle osuus
toimintaan, toisaalJe ammatilliseen liikkeeseen, 
joka jyrkentyi ja rupesi heijastamaan parla
mentarismia vierovia värejä, sekä kolmannelle 
taholle syrjään kaikesta järjestö toiminnasta. Huo
mattava näet on, että huolimatta väestönlisäyk-



,. 
sestä ja kiihkeästä kiihoituksesta jarjestyneiden 
työläisten lukumäärä näinä vuosina vähenee. 

Näin siis sosiaalidemokraattisen puolueen hallit
sevan aineiksen omien syntien kautta heikonnetaan 
eduskuntaisuuden ja rauhallisen luokkataistelun 
arvoa ja joukot joutuvat uu delleen niinkuin loh i 
seisovassa vedessä risteilemaän ' sinne tänne ja 
etsi maan edistyksen virtaa. Luonnollisesti ei 
täten risteilevä joukko voi olla erehtymättä sille 
kerrassaan turmiollisille suunnille silloin, kun 
myrsky käy ja vedet vellovat. Venäjän vallan
kumouksen puhjettua oli meillä siis jo tätä tietä 
syntynyt mitä vaarallisin tilanne. 

\ 
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111. 

. Sosiaalidemokraattinen puolue VenlJän 
vallankumouksen riehuessa. 

Maailmansodan puhjettua joutui kansamme 
kokonaisuudessaan mitä vaikeimpaan tilanteeseen. 
Sotaan osaaottava' Venäjä isännöi maassamme 
välittämättä vähääkään maan laeista ja vakaan
tuneista oikeuskäsityksistä. Pakko-otot, pakko
työt ja pakkotilaukset saattoivat kansamme 
taloudellisen anarkian pyörteeseen, jonka täydensi 
äärimmilleen kehitetty poliit,tinen anarkia sotilas
ja santarmivaltoineen. 

Moinen tilanne heitti kansamme vakavaan 
siveelliseen vaaraan, jonka suuruutta ei aiemmin 
aavistettu, joten kansan eri kerrokset, mikä 
ennemmin ja suuremmassa, mikä myöhemmin ja 
pienemmässä määrässä, joutuivat sen valtoihin. , 
Varakkaampia johti kiusaukseen edellämainittu 
taloudellinen anarkia ja sodan aikana kehittynyt 
keinottelutilaisuus. Oli katsottava 'e~eensä. ja niin 
moni kunnon kansalainen suistui rahan saalista-
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miseen keinoilla mill:i tahansa. Täten päasi valtaan 
kaiken arviointi aineellisen edun ja rahallisten saa
vutusten mittapuulla. Kaikki se, mistä sai tuloja, 
katsottiin iuvalliseksi ja hyväksi. Unhotettiin 
siveellisten arvojen ffie>rkitys ja se, ettei lopuksi
kaan aineellisin mitoin voi mitata ansioiden ja 
ihmisten suunnatonta eroavaisuuUa. Näin, ikäan
kuin ylhäältä käsin, jouduttiin antamaan tuulta 
purjeisiin kansan syvien rivien siveelJiselle rappeu
tumiselle ja sen oikeustajunnan höltymiselle. 

Ratkaisevasti siinä suhteessa vaikuttivat sota
ajan työt ja niistä erikoisest i vallityöt, joihin 
tuhansia työläisiä oli sotilaallisin pakkomää
räyksin heitetty eri kulmilta maatamme. Täällä 
kaikenkarvaiset huligaanit ja vankilain~lurvit 

saivat otollisen tilaisu4den valaa vihan ja anar~ 
kian mätää siveellisen työläisnuorison mieleen, 
jonka oli tasapainosta horjuttanut ja vastaan· 
ottavaksi tehnyt säännöllisistä oloista pakko
keinoin paiskaaminen noihin ruton pesiin. Elä
män likaisuus, yksitoikkoisuus ja outous johdatti 
monenkin ennestään siistin ja kunnollisen nuoru
kaisen e!simään huvitusta siveettömyyden rapa
koista, joiden partailla nuo huligaaniainekset 
odottivat saalistaan. Kun sitten, maarätyn pal
velusvuoron päätyttyä, työryhmät vaihdettiin 
uusiin, niin kotiinpalaavat veivät saamansa tot
tumukset mukanaan ja siten levittivät pahan tar
tuntaa. Näin. siveettömyys ja anarkia laajens'i 
aluettaan. 

• 
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On vielä mainittava kolmannestakin sota-ajan 
tekijästä, jota Kaitselmus käytti kansamme koet
telemuksen kiven hiomiseen. Pakkoasetuksin oli 
Venäjän hallitus kiristänyt maamme ' työväen 
lainalaisen järjestötoiminnan miltei olemattomiin. 
Palkat, työaika y. m. s. määräiltiin pakkoasetuk
silla, ja useimmissa tapauksista ihan kohtuutto
miksi työn raskauteen ja elämän kalleuteen 
verraten. Täten ajoi Venäjän hallitus verrattain 
suuret joukot lainalaiseen järjestötoimintaan luot
taneita työläisiä J)välittömicnt keinojen, kuten 
sabotaaäin ja salaisen kumouskiihkoilun kannalle. 
Yhä laajemmalle levisi kaikkeen pakonalaisuuteen 
ja järjestykseen kohdistuva viha. 

Näinä aikoina olisi sosiaalidemokratialta odot. 
tanut tilanteen oikeaa käsitystä -ja siitä johtuvaa 
menettelytapaa. Nythän oli vihaa ja anarkiaa 
jo liiaksikin - oli niin paljon, että sosiaali~ 
demokratiankin kannalta katsoen olisi luullut 
peloittavan. Nyt olisi pitäoyt lakata heittelemästä 
agitaatiopuhekukkasissa lisätulta muutenkin jo 
raivoisiin vihan ja väkivallan pyrkimysten Iiek· 
keihin. Sensijaan pyrittävä vakavalla ja kansal
lisella valistustyöllä vahvistamaan ja kasvatta
maan joukkojen uskoa oikeuden voittoon ja siveel
lisiin keinoihin. Epätoivon kurimuksiin olisi 
pitänyt kylvää toivoa, vihan kyllästyUämiin 
sieluihin rakkautta hyvää ja kaunista kohtaan. 
SillOin kun olosuhteet liiaksikin kiihoittavat, on 
varsinkin joukkojen kanssa kosketuksissa olevien 

! 
I 
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puolueiden hillittävä ja siten pelastettava edus
tamansa joukot omien intohimojensa uhkaamitta 
harhapoluilta ja onnettomuuksilta. Joukkoja ol isi 
pitänyt johdattaa kaikkia yhdistavälle isänmaalli· 
selle perustalle; silla olihan työläisilIekin kallis 
kotimaa uhattuna, mutta myös toiveita sen itse
näiseksi pääsemisestä. 

Tästä yksityisten puoluemiesten taholta huo· 
mautettiinkin. 

Mutta sosiaalidemokraattisen puolueen toimiva 
johtajisto, jonka riveistä monet valistuneimmat ja 
vakavimmat henki löt oli haukuttu syrjaan, ei muu-
tamin poikkeuksin ollut mitään oppinut eikä mitalin 
unhottanut. Lukuunottamatta eräita puolue
toimikunnan julistuksia, joissa leimattiin provo
kaattoreiksi ne, jotka tohtivat vastustaa venäläisen 
sotilas mahdin määräyksiä, tahi ·varoitettiin työläi
sia hämäraperäisistä hommista, elettiin muuten 
vanlian kiihoitusjärjestelmän merkeisSä. Vieläpä 
eräissä suhteissa oli menty pitemmällekin. Kun 
Venäjän hallitus mahti erikoiscmmalJa epäluuloIla 
suhtautui maamme porvaristoon, jonka se epäili 
toimivan maan itsenäisyyden puolesta, niin ereh
tyivät erinäiset sosiaalidemokraatit valitettavasti 
käyttämään tuota asiain ti laa luokkapyyteiden 
hyväksi ja osoittamaan iloaan sen johdosta. -
Näin oJien v. 1916 vaalitaistelu suoritettiin mitä 
räikeimmän luokkavihan-julistuksen merkeiss~. 

Kun sitten keväällä v. 1917 Venäjän vallan
kumou& puhke&i, oli meilläkin edelläe&itetyllä 
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tåvalla luotu joukkoja ja vOimia, jotka olivat 
valmiit mihin hyvänsä. Oli syntynyt kaaos, 
josta Kaitselmus oli maarännyt luomaan uutta ! 
ja parempaa kansakuntaa ja aikakautta. Luo
miskaudeksi se oli antanut vallankumoustilan
teen, niinkuin laivureille annetaan tuuli ja myrsky 
alusten satamaan·kuljettamista varten. Ellei sitä 
osattu oikein käyttaa, oli - kuten tulimme huo
maamaan - varalla muita tilanteita. 

Nyt oli syntynyt suuri aika, joka kysyi, oliko 
suuria ja älykkäitä ihmisiä, jotka kykenivät 
tarttu",aan peräsimeen, määräämään suunnan 
ja kuljettamaan Suomen kansan pois vallan
kumouksen myrskyjen kuohuttamalta , mereltä 
tyyneen satamaan. 

Varsinkin sosiaalidemokraattisen puolueen joh
tavalta ryhmältä sitä aika kysyi. Olihan p~olue 
maan suurimpia ja vaJlankumousaikana juuri sen 
v:testOosuuden luonnollinen johtaja, jota vallan· 
kumous läheisimmin liikutteli. Sitäpaitsi itse 
vallankumouspuolueeksi julistautuneena oli sen 
myöskin kyettavä vallankumoustilannetta hallit. 
semaan maan ja kansan todellista etua vastaa· 
valla tavalla. Sillä oli myös suurimmat mah· 
dollisuudet palvella itsenäisyytemme kallista 
asiaa, koska se oli hengenheimolaisuus-suhteissa 
vallankumouksellisen Venäjän uusiin vallan· 
pitajiin. 
r Alussa näyttikin kaikki kehittyvän toiveiden 
ja oletl;lsten mukaisesti. Suuri aika, hyväuskoi-
3 _ SlIoOlIIm tyhlki JI yltlvalttbct lIIeD.ltlalytanl 
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suus, suuret tehtavät ja velvoitukset olivat pyyh-
kineet pois syrjään·haukuttujen valistuneiden ja 
vakavien sosiaalidemokraattien katkeru\iden. jo
ten he riensivät tarjoamaan puolueelle ja sen 
kautta kansalleen arvokkaita palveluksiaan. Täten 
oli puolue henkisessä suhteessa vahvistunut ja 
niin sanoak'seni oikeistunut. Se tajusi velvollj· 
suudekseen vallankumouksen ohjaamisen koko 
kansan parasta edistävään uomaan. 

Siinä mielessä yhteistyön merkitys muiden 
puolueiden kanssa tunnustettiin ja riennettii n 
sitti aikaansaamaan. Sentähden soviteltii n ja 
saatiin yhteinen ohjelma, jOt;1ka pohjalla muodos
tettiin erinaisista puolueista kokoonpantu n. s. 
vallankumoushallitus, jossa, kuten luonnollistakin, 
sosiaalidemokraateilla oli p'uolet hallituspaikoista. 
Tämän hallituksen osaksi tul ivat mitä tärkeim
mät tehtävät. Niistä tässä mainittakoon Suomen 
itsenäisyyden hankkiminen ja vakiinnuttaminen, 
kiireellisten ja tosi-tarpeen vaatimien yhteis
kunnall isten uudistuslakiesitysten \ v:! lmistaminen 
ja eduskunnan ratkaistavaksi jättäminen sekä 
lainalaiseri järjestyksen ja kurin säilyttäminen. 
Kaikki tämä siis merkitsi, että silloin vielä 
sosiaalidemokraattisen puolueen vaikutusvaltainen 
enemmistö käsitti tilanteen ja sen velvoitukset 
oikein ja itseään sitoviksi sekä pyrki tekemään 
voitavansa vallankumoustilanteen hallitsemiseksi. 

Vallankumoukse lla oli mitä suurimpia vai-
keuksia voitettavanaan. Maailmansota riehui 

• 
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'" edelleen ja sulki maamme saartoketjun kuristuk· 
seen, joka vallankumouksen tähden J<åvi sietä
mättömän ahtaaksi ja rasittavaksi. Elintarvepula 
oli kärjistynyt huippuunsa, ja kansan Vähä
väkisten elintaso aleni arveluttavasti, mutta 
gulaUimaailmassa mässattiin ja harjoitettiin lain
vastaista elintarvekeinottelua ja kätköönpanoa. 
Olipa vielä erinäisiä kotimaisia poliittisia voimia, 
jotka katsoivat tarkoituksilleen sopivaksi halli
tuksen pyrkimysten jarruttamisen ja vaäristele
misen. Kaiken huippuna oli levottomuuden ja 
sekasorTon jatkuminen Venäjällä. Siellä vaihtui
vat valtiomahdit joka hetki, ja se aiheutti Suo
meHe tehtyjen itsenäisyyslupausten pitkistymisen 
ja sitkistymisen. 

Mutta huolimatta näistä ja monista muista 
vaikeuksista koetti hallitus tehdä parhaansa. Ja, 
olkoon se lyhyesti vakaumuksenani sanottu, se 
soimi hyvin ja rehellisesti tehtäviensä parhaaksi, ja' 
te olisi saanut tehtävänsä suoritet~ksikin, jos se 
vain olisi saanut työrauhaa ja nauttinut Samaa 
luottamusta ja tukea, mikä sen alkuaan 011 
valtaankin kohottanut. 

Tassä suhteessa se kuitenkin pian sai tuntea 
mitä kiusallisinta pet~ymystä. Työvaen omissa 
piireissä ryhdyttiin kaikelle saännölliselle valtio
elämälle vieraisiin ja turmiollisiin tekoihin. Näistä 
mainittakoon omavaltaiset virkamiesten erottele
miset, kunnallisten hallintoelinten kiristykset ja 
joukkolevottomuudet. Mutta pahemmin vaikutti 



, 

, 

36 

kuitenkin se seikka, että sosiaalidemokraattien 
omissa piireissä ruvettiin tekemaän myyräntyötä 
hallituksen arvovallan heikontamiscksi ja sen 
pyrkimysten hairitsemiseksi. 

Alussa tässä työSSä esiintyivät n. s. tSilta
saarclaiseb. jotka aina olivat valmiit kaikkea 
ja kaikkia moittimaan ja kaatamaan, itse silti 
mihinkään edesvastuulliseen ja tosioloiseen työhön 
ryhtymättä. Näma ainekset, kuten Matti TUTkia 
hallituskysymyksesta v. 1917:0 kesäkuun puolue
kokouksessa käyttämässaan puhevuorossa sattu
vasti sanoi, olivat elämäntehtaväkseen käsittäneet 
toisten tekojen katkeran parjaamisen, jota itse 
.ison kiven suojassa. istuen harjoittivat arvos
telun nimellä. 

Nämä ainekset ne nytkin rupesivat vaatimaan 
hallituksen sosiaalidemokraattisilta jäseniltä pois 
puolueen kannatusta, syyttäen heitä ja koko 
hallitusta porvarivaltion ja taantumuksen renki· 
laumaksi, herrain salaisiksi kätyreiksi ja vallan· 
kumouksen pettäjiksi. 

Maltillisen suunnan ja menettelytavan mukai
sesti valitun ja vastuulla toimivan hallituksen 
heikkoutena oli eräs muotoseikka, jolle nuo 
hallituksenkaatajat nyt rakensivat hyökkäyk
sensä: Kun Venäjän vallankumous puhkesi, niin 
olivat puoluetoimikunta ja neuvosto siinä mää

! rässä yUätettyjä, etteivät malttaneet odottaa 
puoluekokouksen kokoontumista päättamaän vai. 
lankumoustilanteen äarettömän tärkeistä kysy-

/ 
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myksista ja tehtävistä. Sensijaan otti puolue· 
neuvosto itselleen puoluekokoukselle kuuluvat 
valtuudet ja ratkaisi nuo kysymykset samoin kuin 
aina riidanalaisena olleen hallituskysymyksenkin. 
Siitä oli . Oulun puoluekokous tehny verrattain 
kiinteän päätöksen, jonka muuttamiseen olisi 
tarvittu puoluekokouksen auktoriteetti, jos mieli 
estää myöhemmät epäilykset ja nälvimiset. Vain 
täten olisi saatu aikaan päätös, jota ei millään 
taholla olisi voitu puolueen vastaiseksi leimaten 
halve ntaa; silloin myös ei ketaan olisi päästy 
syyttelemaan puoluepäätöksen vastaisesta menet
telystä. Mutta kun nyt puolueneuvosto oli 
puoluekokouksen asemesta tuon kysymyksen rat
kaissut ja järjestänyt, niin jäi noille alituisesti 
saivarteleville tsiltasaarelaisil1e~ hYVä tilaisuus 
arvosteluksi nimittämäänsä nälvimiseen ja epäi· 
lysten esittelyyn siitä, oliko puolue maltillisten 
suunnan ja sen mukaisesti muodostetun vallan· 
kumoustaktiikan ja ha llituksen takana vai ei. 

Jo maal iskuussa v. 1917 tämän kirjoittaja 
huomasi moisen mahdollisuuden olemassaolon ja 
sentähden eräässä kirjoituksessa esittikin pikaisen 
puoluekokouksen koollekutsumista. Mutta silloin 
neuvosto jo oli asian ratkaissut. Puoluekokousta 
ei kutsuttu koolle. Ja niin jäi asia neuvosto· 
päätöksen varaan. 

Tähän muotoseikkaan nyt sitten tSiltasaare. 
laiseb nälvijät hallituksen arvovallan heiRentä· 
misensä rakensivat. 
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Mutta väarin olisi sanoa, etU tämä heidän 
menettelynsä olisi ollut välittömänä syynä halli
tuksen kukistumiseen. Päinvastoin se ei järkyt· 
tanyt sil loisen hallituksen sosiaalidemokraattis· 
te nkaan jäSente n mielenrauhaa, sillä moiseen he 
olivat kyllä lii ankin hyvin tottuneet. Niinpä 
eräät heistä sanoivatkin: .Haukkukoot, k.unhan 
vain eivät hirtä.. Mutta välil lisesti juuri tuo jat
kuva parjaaminen muodostui kohtalokkaaksi sekä 
hallitukselle että vallankumoustilanteen kehityk
selle ja myöhernmi.n koko työväenluokalle. 

Kun siten oli horjutettu hallituksen ja 
rakentavan ohjelman kannalla olevien sosiaali
demokraatt ien arvovaltaa, niin samalla oli tuettu' 
aktiivisten vallankumousintoilijain vaikutusvaltaa 
ja luotu heille uusia mahdollisuuksia. 

Asianlaita noihin aineksiin nähden oli meillä 
niin, että heille oli ~uolueessa jatkuvasti saar~ 

naUu ja ylistetty vallankumous-evankeliumi muut
tunut toiseksi luo nteeksi tahi, paremmin sanoen, 
omaksitunnoksi, jonka vaatimuksille oli kaikki 
uhrattava. Tuolle sakille, joka koko puolueen 
olemassaoloajan oli ,äkkijyrkkyyttä., tSuo raa, 
menettelyä ja vallankumousta edustanut, oli 
vallanku mous muuttunut tarkoitukseksi~ jon
kinlaiseksi ihmevoimaksi, joka riippumatta ihmi· 
sisU ja heidän tahdostaan kulkee omall"a voi 
mailaan mihin mielii ja si inä kulkiessaan täyttää 
kaikkien kärsivien kaikki toiveet, kunhan nämä 
vain. jaksavat kyllin kovaäänisesti ne huutaa 
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julki ja riehua vallankumouksellisina, t. s. murs
kata ja kumota kaikkea olevaista. 

Tästä heidän kannastaan sain todistuksen 
jo vallankumouskeväänä eräässä kokouksessa, 
missä päätettiin menettely tavasta. Vaadin pysy
mään uskollisena niille puoluepäatöksille, joissa 
teroitettiin rauhallisten, nim. parlamentaaris
ten me nettelytapojell käyttämistä ja varoitet
tiin liioittelemasta väkivaltaisen vallankumouksen 
arvoa työväen as ian ratkaisij'ana. Oli mielestäni 
otettava lukuun kansan oikeustajunta ja kan-
salla taas käsitettävä paljon enempää kuin 
tehdastyöväestöä eli ryysyköyhälistöä, jolla ei ollut 
mitään kadottamista. Minä olin vakuutettu -
ja sen oikeudesta sain sitten kapinan vallitessa 
riittävän todistuksen - siitä, ettei kansamme, 
eipä edes syvien rivien enemmistön oikelfstajunta 
hyväksynyt väkivaltaista vallankumousta aseeksi 
etupyrkimyksiensä ratkaisussa. Niin ollen oli 
sosiaalidemokraattien velvollisuutena pyrkimys 
vallankumouksen hallitsemiseen ja sen irti
päästämien voimien johdattaminen kurinalai
suuteen. 

Tähän vastasi puoluepuhuja, kirjailija ja 
kansanedustaja Santeri Mäkelä: _Ei vallankumous 
kulje puoluepäätösten hyppysissä ja niiden mää
räysten mukaan. Jos sosiaalidemokraattinen 
puolue haJuaa pysyä asialleen ja työväelle uskol- , 
lisena ja sillä perusteella elää, niin on sen men
Ui.vä vallankumousmyrskyn mukana. Mitäan 

I 
I 
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'" joukkoja sitovia ohjelmia ja menettelypaa.töksiä 
enemmän kuin joukkoja ohjaavia johtajia ei tar-
vita; sillä ne muodostuisivat vain vallankumouk
sen ja sen pyrkimysten jarruiksi.. - Tämä 
oikeastaan sisälsi saman ajatuksen, mikä jolloin
kin ennemmin oli puettu runosäkeeseen: .Alas 
järki, vaikk' ois saatana!. 

Sisimmassäni olen vakuutettu, ettei n. s. silta
saarelaisuus. tuo epäselvä ja heiluva sosiaali
demokraattinen keskus. edellä mainitulla arvoste
lullaan kuitenkaan tarkoittanut tämän aarim
mäisen suunnan valtaan auttamista. Ehkäpa. 
se päinvastoin pelkäsi näita , aarimmäisiä enem
män kuin oikeistolaisiksi ristittyjä maltillisia 
sosiaalidemokraatteja ja arvosteluIJa koetti tyyn
nytellä kärsimättömän joukon liiallista kiihkoilua 
ja johtcta sitä kärsi valli syyden tielle. Mutta 
vallankumoustilanteessa, jolloin kaikki käsite~ 

taan toisin kuin rauhallisina aikoina, eivät jou· 
kot tuon . keskustam harjoittamaa hallituksen ja 
sen toimien arvostelua jaksaneet sulattaa sellai· 
sena kuin se oli tarkoitettu, vaan tekivät siitä 
äärimmäisiä jOhtopäätöksiä. Sitäpaitsi äärim
mä.isyysmiehet osasivat kyllin ovelasti tulkita 
joukoille tuon kritiikin-tapaisen maltillisen val~ 

litsevan suunnan ja sen kannattajain välittö
mäksi tuomioksi ja siten vetää joukkojen enem· 
mistön omaan vaIJankumouskelkkaansa. 

Samaan aikaan oli bolAevistinen kiihoitustyö 
saanut vakavan jalansijan työväkemme keskuu· 
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dessa. Tamän kiihoitustyOn kanssa olivat kotoi
set aarimma.isyysmiehet kosketuksissa. Sitä 
todistaa sekin, että juuri nämä miehet jo verrat
tain aikaisin perustivat punakaarteja ja ase istivat 
niitä boltevistisilta sotilasosastoilta saamillaan 
aseilla. 

Nämä voimat ne nyt sieppasivat mukaansa 
ty1:)väen levottomimman osan, tuon valli hauta
töista vapautuneen joukon ja toreil la porisevan 
jout ilaiston , ja hyökkäsivät sen kanssa työväen 
järjestöihin ja kokouksiin seka valtasivat nämä. 

J os tällöin sosiaalidemokraattinen keskusta ja 
oikeisto olisivat rehellisesti ja kiinteäst i li ittyneet 
yhteen ja suunnanneet kaiken tarmonsa ja voi
mansa joukkojen järkiin ja järjestökurin alaiseksi 
saattamiseen, niin kaikki vielä olisi ollut pelas
tettavissa ja vallankumous johdettavissa kan
sallemme ja sen paljon kovaa kokeneelle työväelJe 
onnelliseen päätökseen. Tämä olisi kuitenkin tie
tänyt keskustalaisi lle suurimmasta intohimostaan, 
nim. alituisesta toisten, va rsinkin maltillisen 
menettelytavan kannalla olevien sosiaalidemok
raattien n3.lvimisestä, ja joukkojen imartelusta 
luopumista sekä antautumista tukemaan kaikkia 
ehkäpä verrattain jyrkki3.kin irtonaisina jouk
koina kiihkoilevien työl3.isten järkiinsaattamis- ja 
hallitsemistoimenpiteitä. 

Mutta siihen ei ollut keskustalaisilla ro hkeutta . 
• Sensijaan he jatkoivat edelleen joukkojen imar
telua siliUelemallä sen monesti kaikkea muuta 
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kuin hyviä edesottamisia ja IiioiUelemalla kansan
vallan ja enemmistötahdon arvoa ja merkitystä, 

Näin päasi tuo äskenmainittu äärimmäisten 
joukko määräämään toreilla ja kokouksissa. Tur-
haan maltillisen 'suunnan miehet yrittivät sitä 
hillitä. Monesti sen puhujat otettiin vastaan 
vihellyksin ja keskeytettiin pistoleilla. Sitävastoin 

,kaikki vallankumousintoilijat, kuten J)rasvamiet
tiseb, uosvomoilaseh, ~muijaelorannah y. m. s. 
hillittömyyden ja aseellisen kahakan edustajat 
olivat suosiossa ja niittivät laakereja. Kokouk
sissa tehtiin jos minkä laatuisia päätöksiä, jotka 
jyrkkyydessä kilpailivat keskenään. Ja vihdoin 
päätöksistä johduttiin tekoihin. Siirryttiin surul
lisiin ja työv:ten arvoa hapäiseviin korpilakkoihin, 
elintarveanastuksiin, vointasajakoihin, kunnallis
lakkoihin, . valtuustojen kiristyksiin, aseellisiin 
murharetkiin, laittomiin kotietsintöihin ja van
gitsemisiin. 

Kyllä näitä y. m. omavaltaisuuksia vastaan 
kirjoitettiinkin. Tämänkin kirjoittaja kirjoitti 
useita kertoja »Työmieheen8. Mutta nyt oli 
.Työmiehem toimituskin jo joutunut myrskyn 
heiteltäväksi. Siellä huovattiin ja soudettiin. 
Kun tänään kirjoitit omavaltaisuuksia vastaan, 
niin huomenna oli lehdessä jo aivan päinvastainen 
kirjoitus. »Kansanvalta$ toimitti lehteäl 

Ja tämä tilanne se ja siitä johtuvat odotta
mattomat vaikeudet ne ajoivat n. s. vallankumous- • 
hallituksen kumoon. Uhattiinhan Väinö Vuoli-
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joki hirttaa torilla, sen tahden ettei Mn hyväksynyt 
Valion kellarissa olevan valtion voin . anastuksia. 
Ja Matti Paasivuori erosi vasta sitten, kun hänet 
siihen pakotettiin. ValJankumoushallitus jätti 
tremmih, minkä jälkeen tori paasi valtaan. 

Nyt siis oli kansallislaivamme ja sen mukana 
työväenluokka joutunut vallankumousmyrskyn 
valtaan vailla minkVlnlaista johtoa. Se rimpuili 
sinne tänne ilman mitaan selväa paamäärää. 
Vuoroin se vajosi ja vuoroin se nousi, niinkuin 
ainakin haaksirikkoutunut ja perikadon uhkaama 
alus. Edessä jo haamöttivätkin aseellisen veren
vuodatuksen, sisällissodan hirvittävät kalliot ... 

\ 
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IV . 

Sosiaalidemokraattinen puolue Ja kapina. 

Kuten edelJisessa jo selostin, ei sosiaalidemo
kraattisen puolueen johtavalla enemmistöllä Venä
j än vallankumouksen tapahduttua ollut pyrki-
mystä aseellisen vallankumouksen tahi työväen 
luokkadiktatuurin toimeenpanemiseen Suomessa. 
Kyllähän muutamat puolueneuvoston jäsenet 
olivat tehneet hallituskysymyksen yhteydessä 
esityksen .punaisesta. hallituksesta, mutta esitys 
ei saanut suurtakaan kannatusta. Päinvastoin 
vallassa ollut suunta käsitti puolueiden yhteis
työn vältHlmättOmyyden ja pyrki käyttamäl!.n 
Venäjän vallankumoustilannetta Suomen itsenäi
syyden ja erinäisten sisäisten uudistusten parla
mentaariseen saavuttamiseen. 

Tosin muutamissa kaupungeissa jo verrattain 
aikaisin muodostettiin työväen kaarteja. Mutta 
suurin osa niistä oli syntynyt puoluejohdon tie
tämättä ja työvl1essä vallitsevan lapsellisen urheilu
halun kannustamina. Osa taas muodostui, kuten 
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nimik in osoitti, järjestyksen pidon varmentamisen 
merkeissä. Niitä nimitettiin &järjestyskaarteiksi., 
ne esiintyivat aseettomina, ja niiden velvollisuus 
oli esiintyä puoluejohdon tukena mahdollisia 
anarkistiyllätyksiä vastaan. Ainoastaan Helsin
gissä muodostui aseellinen punakaarti, joka, 
välittämäWl järjestöjen päätöksistä, sijoittautui 
Kaisaniemee n sotilaalliseksi järj estöksi ja se llaisena 
yritti terrorisoida yhtä paljon sosiaalidemokraat
tista puoluetta kun porvareitakin. 

Vielä kesäkuussa 1917 pidetyssä puolue
kokouksessa oli maltillisilla melkoinen vaikutus. 
Huolimatta vasemmiston kieräilevistä esityksistä 
saivat hallituksessa olevat puolueen jäsenet Juot
tarnuslauseen. Kokouksessa myös selvin sanoin 
vaadittiin Suomen itsenäisyyttä ja painostettiin 
toimenpiteitä se n aikaansaamiseksi. Mitään Venä
jälle annettavia lupauksia ei hyväksytty. Oikeis
ton vaikutusvaltaa osoitti myös vasemmiston 
tekemän suurlakkoesityksen karille-joutuminen. 
Esitys oli ovelasti ' kytketty kunnallis- ja kah
deksan tunnin työaika-lakien hankkimisen yhtey
teen. Suurlakko oli vasemmisto la isten mielestä 
välttämätön noiden lakien eduskunnassa läpi
ajamiselle. Ja saipa tämän kirjoittaja aikamoisen 
haväistysryöpyn osalleen, kun uskalsi pitää suur
lakkoa tarpeettomana ja vaarallisena. Vasemmis
ton taholta siis tehtiin selvä esitys /ulkonaisen 
väki pakon käyttämisestä eduskuntaa vastaan. 
Mutta oikeistolaisten tarmokkaal la vaikutukiella 

• 
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saatiin tuo vasemmistolaisten lakko homma supis~ 
tetuksi paikallisten mielenosoitusten järjestelyksi, 
~koska» - kuten suurlakkoa vastustavien taholta 
huomautettiin - .suurlakko oli kylläkin helppo 
aloittaa, mutta vaikea hallita ja lopettaa •. Samaa 
maltillisten vaikutusvaltaa osoitti myöskin se 
tosin varovainen lausunto, jossa painostettiin 
työväen omavaltaisten ryhmätemmellysten ja 
korpilakkoluontoisten paikallisten liikkeiden tur
miollisuutta. - Edelleen elintarve- ja työttö
myyskysymyksissä syntyneet päätökset heijasta
vat parlamentaarisella kannalla olevien vaikutus
valt,aa. 

Mutta jo tuossa kokouksessa ilmeni, että 
Venäjän bolAevikit olivat Suomen työväen otta
neet omien tarkoitustensa välikappaleena laskel
miinsa. Niinpä heidän edustajinaan esiintyi tuossa 
kokouksessa rouva Kollontay ja surullisen kuu
luisa Rahja, jotka pitkiSSä palopuheissaan kiihoitti
vat kokousta bolievististen katsomusten kannalle. 
Varsinkin n. s. Zimmerwald-internatsionaaliin 
liittymis-asia oli .heidän harrastustensa esineenä, ja 
he onnistuivatkin siinä suhteessa johtamaan kohte
liaat kokouksen edustajat toivomaansa suuntaan. 
Liityttiin siis vallankumous-internatsionaaliin, 
vaikka kokouksen edustajat nöyräsH tunnusti
vatkin, etteivät he sitä ja sen periaatteita 
tunteneet. En tiedä, ennätettiinkö tuoho n .kansain
väliseen. puoluetta vielä ennen kapinaa liittää, 
mutta eräissä myöhemmissä kokouksissa kuulin 

• 
• 

• 
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vasemmiston pertlstelevan aseellisen luokka-• diktatuurin esityksiään puoluekokouksen teke-
mällä päätöksellä, joka muka velvoitti esiinty
mään wallankumouksellisesti •. 

Tämä boläevikkilähettien esiintyminen aloitti 
Suomessa varsinaisen päämääristään tietoisen 
toiminnan aseellisen vallankaappauksen hyväksi. 
Kun sitten boläevikkien heinäkuussa v. 1917 yrit- • 
tämä vallankaappaus Pietarissa epäonnistui ja 
Leninin ynnä eräiden toisten johtajien oli paet-
tava, niin he piiloutuivat Suomeen. Täällä olles-
saan he vaikuttivat aatteittensa hyväksi ja 

' värväsivät kannattajia suomalaisista sosiaali
demokraattisista piireistä. Leninille oli jo silloin 
selvinnyt Suomen merkitys boJAcvistisen kumouk
sen menestymiselle. Jos Suomen työväenluokka 
suhtautuisi siihen välinpitämättömästi, niin oli 
,olemassa vaara, että länsimaitten tahi keskus
valtain sotajoukot marssisivat Suomen kautta 
kukistamaan bolAevikkien vallankaappaushommat 
Pietarissa. Sen tähden oli Suomen työväki provo
soitava kumouksen tielle ja siten suojeltava bol
Aevi~tinen Pietari uhkaavalta vaaralta. Suomen 
työväki sai siis vaikkapa tuhoutua epätoivoisessa 
vallankaappausyrityksessä, kunhan' sen avulla 
vain saatiin Venäjän bolAevistiselle kumoukselle 
tilaisuus voimistumiseen. Tämä tosiasia tulikin 
sitten tammikuussa v. 1918 todetuksi Trotskin 
Suomen sosiaalidemokraattiselle puolueelle lähet

I tamäUä sähkösanomalla, missä Suomen työväkeä 
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äsken mainitussa tarkoituksessa käs kett iin aseel
lisen vallankaappauksen tielle. 

Venäjän bolllevikkijohtajien vaikutus ilmeni 
heti jo käytännBssä. Irrallisena kiihkoilevaa 
työväkeä järjestettiin kaarteihin, joille ruvettiin 
lähettämään aseita ja joita alettiin johtaatveljei
lemään» venäläisten sotilasosastojen kanssa, mistä 
sitten olivat seurauksena aseellinen liikehtiminen 
kotitarkastuksiJIa ,y. m. työväenluokan arvolle 
yhtä häp~älliset teot. Muodostettiinpa Kotkassa 
majailev,ista venäläisistä sdtilaista erikoinen &ran
gaistusretkikuntakim, joka kotoisten kumous
miesten vihjauksesta teki eri osiin maatamme 
mellastusretkiä. Nämä retket muodostivat aseelli
sen vallankumousliikkeen prologin, sillä ne synnyt
tivät monilla muuten rauhallisilla paikkakunnilla 
mitä vaikeimpia tilanteita ja antoivat maltilli
simmillekin porvarillisiin puolueihin lukeutuville 
riittävän yJlykkeen aseistautumiseen ja j:trjes
täytymiseen. Samalla nuo mellastelut horjuttivat 
Suomen hallituksen arvovaltaa ja häiritsiv:tt sen 
pyrkimyksiä yhteiskunnallisen järjestyksen luo
misessas ekä siten tekivät hallituksen aseman, jota 
jo edellisessä luvussa mainitulla nälvimisellä oli 
heikennetty, ihan kestämättömäksi. 

Hajaannusta ja eduskunnallisen toiminnan 
väheksymistä aiheutti myös sosiaalidemokraattisen 
eduskuntaryhmän temppuilu. Kun Venäjän väli
aikainen hallitus julisti kesällä 1917 eduskunnan 
hajoitetuksi, niin selitti sosiaalidemokraattinen 
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eduskuntaryhmä hajoituksen laittomaksi ja paatti 
jatkaa istuntoja. Tästä luonnollisesti seurasi 
työläispiireissä käsitys, että uudet vaalitkin ovat 
laittomat, joten niihin ei tultaisi ottamaan osaa. 
Puhuttiinpa sosiaalidemokraattisissa lehdissäkin 
vaali lakosta. Huolimatta kannastaan luopui 
sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä kuitenkin 
siitä ja riensi vaaleihin. - Luonnollisesti moinen 
häälyväisyys oli omiaan herättämään joukoissa 
epävarmuutta, jopa epäilyksiä parlamentaari sta 
toimintaa ja sen edustajia kohtaan. 

Saman rinnan tässä~kerrotun kanssa tapahtui 
sosiaalidemokraattisen puolueen vaikutusvallan 
pirstouturninen ja heikkeneminen. Oli muodos
tunut kaartien keskuselimiä, työväen eduskuntia, 
vallankumouksellisia neuvostoja, joissa Venäjän 
vallankumouksen vapauttamat, järjestökuriin tot~ 
tumattomat ja kouliintumattomat levottomat 
tyOläisainekset saivat verrattain voimakkaan 
sananvallan. Nämä ainekset, joita aseellisen 
vallankumouksen asiamiehet johtivat ja joihin 
bollevistisen sotaväen veljeily kasvatti ominaisen 
väkivaltaisen hengen, tekivät päätöksiään vähaa~ 
kään välittämättä puoluekokousten ja ammatti~ 
järjestön menettelytapamääritelmistä ja uhitte~ 

lulla terrorisoivat milloin tämän, milloin tuon 
johtavan orgaanin päätöslauselmiensa kannalle tahi 
ainakin lamauttivat niiden vastustavan toiminta
tarmon. Täten tuli vä.hitellen btorin. vaikutus
valta puolueen vaikutusvaltaa voimallisemmaksi. 
4 _ Sno",.p tyG I·Ik; JI vU,h·. !lI I" 1 ,n,nelltlyu.".I. 
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Venäjän vallankumouksen pimennoista liikkeelle 
nostamat joukot rupesivat välittömästi määriUI.
mään asiain ku lusta ja suunnasta. 

Varsinkin Helsingissä, .... puolue-elinten koti· 
paikassa, näin tapahtui. Ja kun otetaan ' huo
mioon se miltei hallitseva asema, jonka .silta
saari. oli osannut itselleen omavaltaisesti Suomen 
työväenliikkeessä hankkia, niin käy ymmärrettä
väksi se muutoin omituinen juttu, että Helsin
gissä päätettiin koko Suomen työväen nimessä 
asioista, vaikk'ei siihen sillä taholla ollut mitään 
asiallista tahi muodollista valtuutusta ja vaikka 
muualla työväki olisi ollut ihan päinvastaisella 
kannalla. 

Syksyllä 1917 toimeenpantu suurlakko monessa 
suhteessa kuvasi ja valaisi sitä omituista tilan
netta, mihin puolue oli joutunut. Kesällinen 
puoluekokous oli siitä tehnyt seuraavan päätök
sen: »Että koko maata käsittävää suur
lakkoa ei tällä kertaa julisteta ja jätetään 
paikallisten lakkojen toimeen paneminen paikal
listen järjestöjen järjestettäväksi, kuitenkin niin 
[tämän kirjoittajan tekemä ja kokouksen hyväk
symä lisäys], että järjestöt saavat tähän keskus
järjestöiltä luvan.. Tämä päätOs siis suurlakko· 
puuhan tuomitsi, varsinkin jos otetaan huomioon 
perusteluihin sisältyvä ajatus ja se. että silloin
kin suurlakkopuuha tuli esille ainoastaan eri
näisten nimitettyjen lakiesitysten läpiajamisen 
mielessä eikä minään vallankumouk:.ellisena 
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voimakeinona. Edelleen ei päatös jättänyt 'puo· 
lueen millekään ylimm:1lle elimelle vaHaa suur
lakon julistamiseen. 

Mutta huo limatta kaikesta t asta julistettiin 
Helsingistä käsi n jonkinlaisel la mahtikäskyllä 
suurlakko ja piirijärjestöt velvoitettiin ntiyrästi 
mahti käskyä noudattamaan! Jos missään niin 
tässä oli toimitettu ilmeinen puoluevallankaappaus. 
Valta oli sii rt ynyt puolueelta joi llekin Helsingissä 
järjestyneil le tvalJankumoukselJisille keskusneu
vostoilleb. 

Edel lämainitun ohella paljasti suur lakon julis
taminen eräitä> muitakin perin tärkeitä piirteitä. 

Siitä il meni, että Venäjän bo l~evikk ivallan
kumousta hommaileva sakki ja Suomen työväen
liikkeessä nyt vallan kaapa nnut ryhmä toimi vat 
mitä selvimmässä yhteisymmärryksessä keskenään 
ja etta jo silloin suu rlakko oli julistettu Venäjän 
boltevistisen vallankumouksen tukemiseksi. Lie
neepän kaikille selvä, ettei muuten voida selittää 
sitä omituista seikkaa, että bolievikkikumous 
Venäjällä suoritettiin meidän suurl akko vii kol
lammc, siis silloin, kun Suomen rautateillä ei 
voitu kuljettaa mahdollisia apujoukkoja tahi 
muutakaan tukea kerenskiläisillc. Suomen työ
väen suurlakko siis mielestäni olikin pääasiassa 
Venäjän boltevistisen vallankumouksen st rateginen 
liike, johon Suomen työVäki oli mitä sekavim
milla syillä saatu alistumaan. Sanoin sekavim
milla syillä. Niin. Sillä muulla tavoin ei voi 
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nimittaa suurlakkojulistuksen sisältöä, puhumat
takaan siitä, että suurlakon tarkoitusta miltei 
joka päivä Helsingissä maalaisille selitettiin eri 
tavalla. J<) loppujen lopuksikin koko suurlakon 
tarkoitus jäi suurimmalle osalle työväkeä kovin 
epäselväksi, puhumattakaan siitä, ettei rpitäan 
tarkoitusta saavutettu, ellei tarkoitukseksi aseteta 
sitä yleistä sekä työvaessa etta. muissa kansalai
sissa herätettya katkeruutta, mikä oli välittömänä 
seurauksena suurlakkoviikon mellastuksista, sekä 
lopullista vallan siirtymistä sosiaalidemokraatt isen 
puolueen johdolta kaikennimisille ja -luontoisille 
.vallankumousneuvostoillet. 

Myös selvitti suurlakko yksinkertaisimmaltekin, 
että nyt oli julistettu parlamentaariseen toimin
taan luottavan maltillisen suunnan kuolemantuomio 
ja tilalle kohotettu väkivaltaisen vallankumouk
sen seikkailutaktiikka, joka asett i vallankumouk
sen tarkoitusperäkseen huolimatta vähääkäan 
siitä, millaisen kärsimyksen-kalkin se nosti 
työväen huulille. Olihan, kuttn muistetaan, SUUT
lakon selv impänä pyyteenä .punainen hal1itus~. 
jollaista eduskunnallinen voimasuhde ei edes 
noina poikkeuksellisina aikoina edellyttänyt, joten 
koko pyyde oli luonteeltaan väkivaltainen ja 
sellaisena vastalause kaikelle parlamentaarisuu
delle. Ja kun suurlakko mitä sekavimmalla 
tavalla päättyi, niin oli johto pakotettu jo selvin 
sanoin imartelemaan väkivaltaisen vallankumouk
sen kannalla olevia ja siten sosiaalidemokraatti-

• > 
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sen pu,oluekokouksen mieltä kuulematta kir-
joittamaan vallankaappausyrityksen vekseIin. 
Ku ten maistetaan, siSälsi suurlakon loppumista 
selostava julistus sanat: .Valla nkum ous jat
kuu, vaikkakin eri keinoin •. 

Toinen yhtä kuvaava, mutta vieläkin enem
män kotoisten ja venäläisten kumousmiesten 
keskinäisiä suhteita ja vehkeilyjä paljastava 
tapahtuma oli asioista nyt määräilevän puolue
johdon päätös venäläisen sotaväen maasta pois
tamista koskevassa kysymyksessä. Suomen itse
näisyyden tultua myönnetyksi vaati hallitus 
Venäjällä valtaan pMsseitä bolAevikkeja poista
maan sotajoukkonsa maastamme, koska niiden 
täällä maleksiminen tiesi itsenäisyytemme louk
kaamista, puhumattakaan niiden mellastelun 
synnyttämastä häiriöstä. Mutta nyt tapahtui 
valt ioll isessa elamassä ennenkuulumaton teko. 
Tämän oikeutetun ja kohtuullisen vaatimuksen 
ratkaisemisen bolAevikkihallitus jätti yhden Suo
men puolueen. ni m. sosiaalidemokraattisen, rat
kaistavaksi. Ja tämän silloinen johto, t ietenkin 
salaisesti sovittua<ln vastaisesta vallankaappaus
ohjelmasta venäläisten kanssa, kieltäytyi ' päästä
mästä venäläisiä sotajoukkoja maasta pois, koska 

,näitä muka &tarvittiin Suom e n työväen 
t uken a hyökk äävää taantumusta vas
ta a n.. Tämä vastaus siis julisti, et tä Suomen 
työväen koht aloista nyt määräämään pääSseet 
olivat valtiollisesti astuneet luokkadiktatuurin 
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kannalle ja päattäneet lahteä kulkemaan venä· 
läisten pistimien turvissa Venäjän bolAevikkien 
polkemaa verisen vallankumouksen tietä. 

Jos mikään niin tämä päätös oli sosiaali
demokratiallemme kohtalokas. Se julisti sosiaali
demokraattisen puolueen luopumisen parlamen
taariSlluden ja demokratian vankalta perustalta ja 
siten repäisi .kaihin pois. maamme vakavamman 
työväen silmiltä. jolloin nähtiin hirvittävä tosi
asia: suomalainen työväenliike pyrkimässä väki
vallantöihin venäläisen sotaväen turvissa, saman 
sotaväen, joka vielä äsken oli ollut Suomen 
työv3en painajaisena. Tämä kuva riitti ajamaan 
tuon työväen vastakkaiseen leiriin ja taistele
maan kapinan tukahduttamiseksi. Sama seikka 
vieroitti vakavammat sosiaalidemokraatit puolue· 
toiminnasta. Jos heistä joitakin siihen jäi, niin 
se johtui toivosta mukana ollen vaikuttaa pai· 
kallisesti kapinahommien hillitsemiseksi ja sen 
ankaruuden lieventämiseksi. Ja kieltämattSn tosi· 
asia onkin, että varsinkin erinäisillä seuduilla 
heidän vaikutuksensa oli suuriarvGinen. 

Kun suurlakko oli päättynyt eikä punaista 
hallitusta saatukaan, kuten lakon aikoina oli 
puhuttu, niin jatkui todellakin ennustettu väki· 
valtakausi maassamme. Tälle nyt antoi jonkin· 
laista selkänojaa suurlakon päatyttyä koolle kut· 
suttu puoluekokous, missä kumousmiehet olivat 
onnistuneet ajamaan läpi päättSslauselman, joka 
siirsi puolueen virallisestikin väkivaltaisen vallan· 



kaappauksen kannalle. Saadakseen puoluekokouk
sen taipumaan käyttivät kumousmiehet jopa 
uhkaustakin. Niinpä eräänä aamuna ilmestyi 
kokoukseen lähetystö , joka ilmoitti edustavansa 
Helsingin punakaartia ja vaativansa kokouksen 
edustajia asettu maa n j oukkojen kannatta
man aseellisen vallankumouksen kan
nai J e. Ellei niin tehtäisi, tulisivat edustajat 
vetämään päälleen aseellisesti järjestyneen työ
kansan vihan. Luultavasti eräät edustajat peläs
tyivät .lähetystön. uhkausta ja sen tähden joko 
poistuivat kesken aikojaan kokouksesta tahi sitten 
myöhemmin, menettelytapaesitysten äänestyk
seSSä, horj ahtivat kannatt amaan väkivaltaisen 
vallankumouksen ja työväenluoka n diktatuurin 
tie lle osoittavaa pääiöslauselmaa. Tosin sittenkin 
päätös syntyi vain muutaman äänen enemmistöll ä 
ja siihen liitettiin monen kymmenen edustajan 
vastalause, jossa nämä selvin sanoin tuomitsivat 
päätöksen ja siten vapauttivat itsensä sen seu· 
raamuksista vastaamasta. Mutta siitä huolimatta 
päätös kävi kuitenkin puoluepäätöksesta, joten 
kumouksen tielle pyrkivät saattoivat nyt hom
mailla puoluekokouksen auktoriteetiJla. Parem
maksi vakuudeksi he olivat vielä päätöslausel
maan liittäneet parlamentaarist"Jla kannalla ole
vaa vähemmistöä kahlehtivan määräyksen, joka 
julisti puoluepettureiksi henkilöt, jotka 
päätöstä vastustaen antoivat . ilon
aihetta porvareillet. I 
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Huomattava kuitenkin on, ettei päätös sinänsä 
oikeuttanut kumousrniehiä väkivaltaisen vallan· 
kaappauksen toimeenpanemiseen. Jos se sen 
olisi tehnyt, niin olisivat parlamentaarisella kan
nalla olevat kokouksen edustajat ja heidän kans-
saan heidän kannallaan olevat työväenjärjestöt 
eronneet puolueesta tahi ainakin vaatineet pää
töstä puolueäänestyksen alaiseksi. Viimeksi-
mainittua kyllä allekirjoittanut jo ehdottikin, 
mutta ei saanut ehdotukselleen riittävää kanna
tusta juuri sen tähden, että kumouksellinen pää
tös oli ehdollinen. Päätös näet velvoitti puo
luejohdon ennen sen toimeenpanoa kut
sumaan koolle kunnallisjärjestöjen 
edustajakokouksen lopullisesti ratkai
semaan menettelytapa kysymystä. 

MuUa tassäkin suhteessa petti tuo valtaan· 
p3.ässyt joukkokunta puolueen p3.ätöksen. Se nähtä· 
västi oivalsi sellaisenkin mahdollisuuden olemassa· 
olon. että kunnallisjärjestöjen edustajakokouksen 
edustajat eivät läksisikään sen veriselle seikkailu· 
polulle. Myös olisi silloin, yhdennellätoista het
kelJä, oUut parlamentaarisen menettelyn kannalia 
olevilla tilaisuus sanoutua julkisesti irti kumous
miehistä ja jättää nämä omalla vastuullaan 
reistailemaan. Se olisi tietysti merkinnyt ainakin 
hajaannusta, ellei kerrassaan kumaushommien 
raukeamista. Sentähden kumousmiehet poikke.
sivat tässäkin puoluekokouksen päätöksestä ja 
riensivät tammikuussa pidetyssä puolueneuvoston 
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kokouksessa siirtämään ratkaisu~ ja johtovallan 
jonkinlaiselle kumousmiehillä taydennetylle vai. 
lankumoukselliselle keskusjärjestöIle, joka hallitsi 
punakaarteja ja toimi Venäjän bolievikkien kanssa 
y htcisym m ärry ksessä. 

Samanaikaisesti kylläkin kutsuttiin puolueen 
vaalipiirien piirisihteerit neuvottelemaan tilan
teesta ja sen vaatimuksista. Mutta tämäkin oli 
silmänlumeiksi toimitettu; sillä itse asiassa ei 
tuolla kokouksella ollut ratkaisuvaltaa. Päin
vastoin kokousta terrorisoitiin ylemmän vallan
kumouksellisen johdon tahi aseellisten kumous
miesten toimesta. Siinä mentiin niinkin pitkälle, 
että maltillisia uhattiin pahoinpitelyllä ja kuole
malla. Niinpä allekirjoittanutkin pelastui hädin 
tuskin pahoinpitelyItä vieraiden väliintulon kautta 
.Uudessa hotellissa. . Loppujen lopuksi keskeytyi 
koko kokous sen kautta, etta kumouksellinen 
johto, noudattaen Trotskin sähkösanomamliä
räystä, komensi punakaartit liikekannalle työväen 
rohkaisemiseksij sähkösanomassa nimenomaan 
luvattiin keskittää venäläistä ·sotaväkeä suoma
laisten punakaartilaisten avuksi . 

Tällä teolla avattiin lopullisesti Suomen työ
väen kuljetettavaksi hirvittävän 'raskas ja karsi
mysrikas Golgatan-tie. Samalla myös oli sosiaali
demokraattinen puolue lakannut nimellisestikin 
olemasta ja johtovalta siirtynyt vallankumouk
sellisille . Nämä nyt siis olivat vastuussa seuran
neista tapahtumista. 

• 



Vielä aivan viime-hetkeSSä yrittivät eräät 
parlamentaarisella kannalla olevat EOsiaalidemo· 
kraatit löytää keinoja väkivaltaisen vallankumouk
sen ehkäisemiseksi. Niinpä heti kun Trotskin 
sahkösanoma oli luettu, maisteri Keto, joka 
sattumoisin oli saapuvi11a, kääntyi allekirjoitta· 
neenkin puoleen tässä tarkoituksessa. Ajateltiin 
julistu~en laatimista, missä työväkeä olisi varoi
tettu uhka peliin antauturnasta ja suositeltu 
sovinnontekoa porvaripuolueiden kanssa, vaikkapa 
siinä olisi ollut tehtävä raskaitakin myönny
tyksiä. Käsitimme, etteivät raskaimmatkaan 
myönnytykset sillä hetkellä olisi olleet niin 
syvälle koskevia kuin myöhemmin seikkailun 
päättyessä. Julistuksen alle olisi sitten hankittu 
mahdollisimman paljon samalla kannalla olevien 
nimiä. Mutta tästäkin hommasta oltiin pako
tettuja luopumaan, koska samoihin aikoihin puna
kaartilaiset jo olivat siirtyneet liikekannalle ja 
rintamia oli jo muodostunut. Sitäpaitsi alle
kirjoituksiakin olisi ollut vaikea hankkia; oli
vathan useimmat maltilliset vetäytyneet pois 
pääkaupungista. Kyseenalaista myös oli, olisiko 
moista julistusta silloin enää saatu painetuksi 
ja levitetyksi. 

Näin ollen ei maltillisille jäänyt muuta teh
täväksi kuin joko murhe mielin katsella työväen
liikkeen tuhoutumista ja sen ihanteiden hukku
mista väkivallan menettelytapojen turmiollisiin 
kuohuihin tahi - nimittäin jos olivat jaaneet 

• 
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n. s. valkoiselle puolelle - toimia omalla tavallaan 
ja vastuullaan työläisten ja paikkakuntien pelas
tamiseksi kansalaissodan hirmu ilta. Kumpi näistä 
lienee ollut vaikeampi tehtävä, sitä en voi sanoa. 
Mutta kyllä viimeksimainitussakin oli tuskallinen 
tehtävä. Olihan seisottava ikäänkuin· kahden 
tulen välissä: kiihoiUuneiden ja tilannetta kerras
saan väärin arvioivien ja niin ollen aseelliseen 
u.rheiluun taipuvien työläisten ja hallituksen 
joukkojen, jotka monestikaan eivät jaksaneet 
oikein käsittää jossakin työväen luottamus
toimessa olevan henkilön vaikeasta asemasta 
johtuvia menettelytapoja, varsinkin kun tilanne 
oli jo kärjistynyt huippuunsa. Monessa tapauk-
sessa myös väärinkäsityksia synnytti se, etteivät 
työvaen luottamustoimissa olevat, vaikka olivat
kin jyrkästi työväen aseellista vallankumousta 
vastustavalla kannalla, kyenneet oikein ymm~r
Uimään sotatilan oloja ja niihin oiRein suhtau
tumaan. Mutta tämä tietysti on laskettava tie
tämättömyyden eikä kapinallisuuden tilUle. 

Että kuitenkin myöhemmin, kapinan jälki
selvittelyissä, useat ehdottomasti maltilliset ja 
kaikesta sielustaan kapinatielle siirtymistä vas
tustaneet sosiaalidemokraatit tuomittiin kaj:i
nallisina, se ymmärtääkseni johtui erinäisistä 
tilannesyistä. Jo se seikka, ettei kapinan kukista
jain piireissa täysin tajuttu kapinaa vastustavien 
työväen luottamusmiesten kerrassaan vaikeaa 
asemaa kapinan puhjetessa, oli omiaan johtamaan 

, 

, 
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erheellisiin johtopaätöksiin heidän menettclyänsä 
ja siinä ilmenneitä omituisuuksia harkitessa. 
Myös häviölle joutuneen ja rangaistusta pelkää
vän työväen sielullinen tilanne selittää jotakin. 
Olihan jo kapinan vallitessa tavallista, että van
geiksi joutuneet työläiset liiankin kerna asti sysä
sivät toimitsijoiden niskoille syitä teoista, joita 
he useimmissa tapauksissa olivat itse, joko väärin 
ja liioitellen puoluejulistuksia tulkiten tahi liiat
Iisesti innostuen. tehneet. Kieltämatön tosiasia 
edelleen on sekin, että sotatilan vallitessa on 
runsaasti henkilöitä, jotka iiioittelevilla tahi ker
rassaan väärillä ilmiannoillaan pyrkivät tavoitta
maan voittajan suosiota. 

Kaikissa tapauksissa tosiasiäksi jää, että 
kapinan puhjetessa oli paljon kapinaa vastustavia 
sosiaalidemokraatteja, jotka eivät luopuneet työ
väestä yksinkertaisesti sen tähden, että luulivat 
mukana ollen voivansa estää sen ratkaisevana 
hetkenä kapinatielle kulkeutumasta. Myös puh
taat kunniaseikat vaikuttivat muutamiin. Eivät 
tahtoneet jättää työväkeä sen ristintiellä . 

\ 



v. 

Sosiaalidemokratia kapinan jälkeen. 

Heti kapinan kukistuttua ryhtyivät muutamat 
kapinasta syrjässä pysyneet maltilliseen suuntaan 
lukeutuneet sosiaalidemokraatit tarmolla elvyttä
mään Suomen työväenliikettä sosiaalidemokratian 
merkeisSä. Ja kieltämättä he si inä mcnettelivät 
kaukonäköisesti ja koko kansamme todellista 
hy vää tarkoittae't1. Onhan jokaisella selvillä, 
ettei väkipakolIa voida tu kahduttaa erinäisten 
luokkien yhteiskunnallisia pyrkimyksiä ja aatteita. 
Jos sitä yritetään, niin on tuloksena mitä vaa
rallisin tilanne: nuo pyrkimykset painuvat maan 
alle ja saavat väkivalta isen luonteen. Sitäpaitsi 
niitä. ei piilossa ollen voi julk isuuden terveellinen 
arvostelu saavuttaa, joten niihin paäsee imeyty
mUn mitä riettauUa tahansa. 

Elvytystoimessaan he menettelivät mitä vaka
vimmassa sosiaalidemokraattisessa hengessä. Väki
valtaisen vallankumouksen opit leimattiin vääriksi 
ja työväen luo kalle turmiollisiksi. Tämä käy sel-
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ville ensimmäisistä sosiaalidemokraattisten sano
malehtien kirjoituksista ja 27-29 p. jouluk. 1918 
pidetyn ylimääräisen puoluekokouksen menettely· 
tapa lausunnosta, missä anarkismi, kommunismi, 
syndikalismi ja bolAevismi tuomitaan ja niiden 
sijasta työvaelle suositellaan eduskunnallista, 
ammatillista ja osuustoiminnalIista suuntaa, jonka 
elävöiltäjänä olisi työvaenluokkaa kasvattava 
valistustoiminta. Varsin selvässä menettely tapa
alustuksessaan tuomitsee puoluesihteeri T. Tainio 
Ruotsiin ja Venäjälle paenneiden kommunisti· 
johtajien kannan ja oikeuden puhua ja toimia 
Suomen työväen nimissä. Ja yleensäkin koko 
tuo puoluekokous teki rauhoittavan ja ilahdutta
van vaikutuksen. 

Kaiken tämän perusteella saattoi syrjäinenkin 
toivoa, että sosiaalidemokraatit "olivat vaka· 
vasti liittyneet yhteiseen rintamaan yhdeltä puo· 
len kapinan seurauksena esiintyvän sekasortoisen 
tilanteen selvittämiseksi ja yhteiskunnallisen 
vihanlieskan sammuttamiseksi myöskin työvien 
piireissä sekä toiselta puolen boläevismin apos. 
toHen paljastamiseksi ja heidän vehkeilynsä 
tuhoamiseksL 

Varsinkin viimeksimainitussa asiassa oli oikeu· 
teUu toivomaan, että sosia'alidemokraatit olivat 
vapautuneet liiallisesta hyväuskoisuudestaan ja 
lapsellisesta hempeämielisyydestään, Olihan bol· 
ievismin asia selvä. Moskovassa v. 1918 Venä· 
jälle paenneiden suomalaisten kumousmiesten 
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kokouS oli leimannut Suomen sosiaal idemokraat it 
typväenluokan pettäjiksi ja va roit tanut työväkeä 
näihin luottamasta. Erinäisiin Suomen sosiaali· 
demokratian johtomiehiin nähden oli menty 
pitemmällekin. Heidät oli julistettu henki· 
patoiksi. Samalla työväenliikkeen johto-oikeus 
oli julistettu Venäjällä muodostetulle ~Kommu
nistiselle puolueelle. kuuluvaksi. Sen valtuutet. 
tuja oli Suomenkin työvaen muka toteltava. 
Olihan edelleen nähtävänä salaisten bolAevikki
agenttien töiden hedelmiä. Muutenkin kiihty-
neiden työläisten piireihin levitettiin vihan ja 
koston kiihoitusta sekä uuden kapinan ajatusta. 
Tässa mielessä salaisen agitaation välityksellä 
kiellettiin Suomen työväkeä ottamasta osaa kun
nallisvaaleihin, koska sen kautta muka tuetaan 
porvariyhteiskuntaa ja laimennetaan vihaa, jota 
tarvitaan uuden kapinan käyteaineena. Edelleen 
.vehkeilivät bolAevikit sosiaa lidemokraattise n puo· 
lue kokouksen vaaleja vastaan, kieltäen työläisiä 
valitsemasta sinne edustajia ja yllyttäen siten 
ehkäisemään tnoskelaisten porvariyhteiskunnan 
tukemispyrkimykseb. 

Mutta kaiken tämän ohella ratkaisevan mer
kityksen sai bolAevikkien sitoutuminen Venäjän 
bolAevistiscn imperialismin renkilaumaksi, joka 
todellisuudessa vähät välitti Suomen työväen 
onnesta, vaan päinvastoin käytti tätä isäntänsä 
valtiollisten pyy teiden keinotteluvälineenä. Saar
nat Suomen köyhälistön vallankumouksesta ja 
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sen valmistelut rnerkitsivat yksinkertaisesti stra
tegista temppua, jolla Suomen työväkeä vär
vättiin kapinapuuhilla heikontamaan 
Suomen kansan taistelukuntoa ja kykyä 
säilyttää kalliisti-ostettu vapautensa ja 
itse n ä is y y t e n 5 ä, joka ymmärtääkseni ja, päät-

_ taen äskenmainitsemani puoluekokouksen lausun-
noista, sosiaalidemokraateilIekin oli kallis. Yksinpa 
Marxkin pitää oikeana oman kansan saavuttaman 
itsenäisyyåen ja kansallisen va'l>auden suojele
mista ja kehoittaa sosiaalidemokraatteja toisten ryh
mien mukana siinä mielessä käytävään taisteluun. 

Nain ollen olisi minun mielesUni sosiaali
demokraattien piUlnyt käytännössä asettua n. s. 
saksalaiselle eli tnoskclaiscllet kannalle. Kun 
kerran boläevikit julistivat vakivaltataistelun 
sekä Suomen valtiollista itsenäisyyttä että sosiaali
demokratiaa ja sen edustajia vastaan, niin olisi 
sosiaalidemokraattienkin pitänyt ottaa asia väki
valtakannalta ja tukea toisia kansalaisryhmiä 
boltevistisen rnyyräntyön tukahduttamiseksi. Ja 
Uimä tehtavä olisi alussa ollutkin verraten help
poa. Olisi vaadittu ainoastaan vanhanaikaisesta 
eristyneisyydestä luopumista ja rohkeutta. Kun 
kerran myönnetään oikeus pakolliseen ruumiil
lista tarttuvaa tautia potevien vaarattomiksi 
tekemiseen, niin olisi myös myönnettävä sama 
oikeus henkista. tartuntaa levIttavien suhteen. 

Mutta vaikka sosiaalidemokraattien kirjoituk
set ja päätökset olivat verrattain selviä, niin 
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käytännöllinen esiintyminen oli alussa heikkoa 
ja haparoivaa. Muita kans.alaisryhmiä ja niiden 
keskistä yhteistyötä kammottiin enemmän kuin 
bolievismin vaaraa, jota tuskin otettiinkaan kyllin 
vakavalta kannalta. Vanhat heikkoudet, nimit
tain hYVäuskoisuus työväen omaan harkitsemis
kykyyn ja aatteelliseen valistuneisuutcen sekä bolle
vikkien kunniantuntoon, olivat edelleen sosiaali
demokraattien kirouksena. Tämän lisäksi päät
tävää esiintymistä vaikeutti eräs turmiollinen 
harha käsitys. Oletettiin, että boJäevikitkin ovat 
osa työväenluokkaa ja sellaisena tarkoittavat 
samaa kuin sosiaalidemokraatitkin, nim. työväen
luokan parhainta. Ja tasta oletuksesta joudut
tiin eräänlaisen hiljaisen sietämisen kannalle. 
Lieneepä ollut sellaisiakin aineksia, jotka asiallisesti 
eivät sydämestaän bolievismia kammoneetkaan, 
vaan ajattelivat sen olevan sopi vankin rangais
tuksen porvaristolJe. 

Moista asiainti laa olivat bolAevikit nopsat 
hyväkseen käyttamään. Huolimatta puoluekokouk
sen selvästi heidän suuntansa ja toimintansa 
tuomitsevista lausunnoista sukeltautuivat heidän 
miehensä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, 
vieläpä sen huomattaville toimitsijapaikoille. 
Puolueessa ollen ja sen verhoissa piiHen he vuonna 
1919 harjoittivat menestyksellistä. ja muutoin 
miltei mahdotonta myyräntylltään n. s. kommu
nististen tsolujent tyOväenjärjestöihin synnyttä- · 
miseksi. 
!i _ Suomen ty.:lvlld Ja vakivaltai"et meoetlelytlval 
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Seuraukset näiden ~solujen)} vaikutuksesta 

ilmenivät hyvinkin pian. Jo kesällä 1919 kääntyi 
Naisliitto kommunistiseksi. Osa työväen yhdis
tyksiä teki samoin, jolloin komrnunisteiksi ja 
sosialisteiksi itseään nimittelemään ruvenneet bol· 
äevikit jo saivat julkiselle toiminnalleen sekä 
taloudel!isia että yhteiskunnallisia edellytyksiä. 
Samoihin aikoihin toimitettiin työväen henkisessä 
siSällössä paljon merkitsevä sekoitus; Osa naf
rattiin olet ta maan, ettei sosiaalidemokratialla ja 
n. s. kommunismillaasiallisesti mitään eroa olekaan, 
- ankarat valtiolliset olot ne, muka, vain pakot
tavat pelkurimaisempia sosiaalidemokraatteja 
esiintymään kierosti ja kommunismia tuomitsevasti. 
Sitävastoin kommunistit ovat sankareita - ne 
kun taas »uskaltavab vainosta huolimatta esiin· 
tyä jyrkästi vallankumouksellisina. \ 

Moisen asiaintilan vallitessa siirtyi Ammatti
järjestön johtokin kommunisteille. Pian sen jäl
keen seurasi Sosiaalidemokraattinen nuorisoliitto 
esimerkkiä. Täten voimien ja mahdollisuuksien 
lisääntyessä nousivat kommunistit jo avoimeen 
taisteluun muillakin aloilla. SanomalehtiyhtIöiden 
ja ·osuuskuntien kokouksiin tunkeuduttiin val
loitusretkille. Samoin taisteltiin osuuskauppojen 
kokouksissa vallasta. Työväentaloja kaapattiin 
kommunistisille järjestOiile. Ja vihdoin viimein, 
kun sosiaalidemokraatit huomasivat, mihin heidän 
hyväuskoisuutensa ja heikko taktiikkansa oli joh
tanut, ja panivat toimeen joulukuun 8-16 p:nä 
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'" 1919 puo luekokouksensa kommunistien puolueesta 

erottamisen merke issä, järjestivät kommunistit 
omasta p,uolestaan koko puolueen valtaus
yrityksen., 

Tämä jupakka se sitten paljastikin sosiaali
demok raattien noudattaman hyväuskoisuuden ja 
heikon taktiikan seurauksena syntynee n omituisen 
tilanteen. Jo puoluekokouksen puheenjohtajain 
vaalissa valitt ii n tunnettu kommunistinen sanoma
lehtimies K. Luoto, joka lehdessään oli taistellut 
sosiaalidemokraattista puoluetta vastaan, kol
manneksi puheenjohtajaksi 77 aanellä, ensim
mäisen puheenjohtajan, V. Tannerin, saadessa 
101 aäntä. Samoin kävi sihteerien vaalissa, missä 
kommunistien ehdokas, KOssi Kivi, sai 72 ääntä. 

Miten voimakkaaksi ja rohkeaksi kommu nismi 
oli sosiaalidemokraattisen puolueen varj ossa pääs~ 
syt kehittymään, sitä kuvaavat myös tuon 
kokouksen keskustelut ja aanestykset menettely
tavasta, maatalousohjelmasta. Luodon erot tam i~ 

sesta, eduskuntaryhmän toimintakertomuksesta, 
tuotantovälineiden yhteiskunnallistuttamisesta ja 
puoluelehdistä. Kaikissa näissä kysymyksissä kom
mun ist it olivat järjestäytyneet taisteluun. He 
olivat ennakolta suunnitelleet va.itteensä ja vasta~ 
puheensa. Koko heidän edustajistonsa oli koulu~ 
tettua ja esi intyi yhtenäisesti. Äänestyksissä 
saattoi havaita kurin olemassaoloa. Niinpä kom
munist ien aän imaärä ei millo inkaan laskenut 
minimiään 50 alemmaksi, kokouksen kokonais-

• 
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määran olJess,a 150:n paikkeilla. Kommunisteilla 
siis sosiaalidemokraattisen puolueen puoluekokouk
sessa oli runsas kolmannes edustajia! Todellakin 
loistava saavutus »solujen» toiminna~ta! JOI 
kommunistit vielä vuoden olisivat saaneet sosiaali
demokraattiseen puolueeseen kuuluen ja sen siipien 
'suojassa vehkeillä, niin olisi tulos ollut sosiaali
demokratialle kerrassaan musertava. Ilmankos 
kommunistijohtajat myöhemmin ivailivatkin 
sosiaalidemokraattien tyhmyyttä ja ylistelivät 
omaa oveluuttaan. 

Että täs5a esittämäni vaitteet ovat tosia, 
siitä voi jokainen varmistua hankkimalla sanotun 
puoluekokouksen pöytäkirjan, joka muutenkin on 
hyvin valaiseva. Sentähden tässä rajoitunkin esit
tämään ainoastaan muutamia aanestystuloksia. 

Ensimmäisessä äänestyksessä virkailijain vaa~ 
Iin jälkeen oli kysymys Sulo Vuolijoen esittä· 
JIlästä eMaatalousohjelmastat, joka tKynt6miehen 
tasavallan. nimisenä lienee suurelle yleisölle tun· 
nettu. Tämän ehdotuksen puolesta annettiin 
nimenhuutoäällcstyksessä 52 ääntä sosiaalidemo
kraattien ehdotuksen saadessa 100. - Menet· 
telytapaa koskevassa äänestyksessä olivat tulok· 
set 54 ja 98, Luodon eroUamisasiassa 51 ja 94. 

Kokouksessa kävi selville muitakin seik· 
koja. Sosiaalidemokraattisina lehtinä oli suo· 
siteltu sanomalehtiä, joissa puoluetta parjattiin 
ja sensijaan levitettiin kommunistien aatteita. 
Olipa itse Tainio suositellut toimittajaksi K. Luo· 
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toa, joka nyt erotettiin puolueesta. Kom
munist ivehkeilijäin puolueeSsa ollessa ja sen edes
ottamisiin pontevasti vaikuttaessa oli heidän 
toimestaan ja heidän keinotekoisten väitteidensä 
perusteella puoluepeUureiksi, jopa kerrassaan 
urkkijoiksi leimattu entisiä sosiaalidemokraatteja, 
jotka esim. maanpaossa ollessaan olivat omalla 
vastuullaan tohtineet omaksua kommunismia 
jyrkästi ja käytännöllisesti tuomitsevan sekä sen 
agenttien toimintaa vastustavan kannan ja ryh
tyneet täysin luvalJisin kei noin taistelemaan tuota 
kicroa t oimintaa vastaan, 

Kieltämätön tosiasia myösk in on, etta. tältä 
heikolta kaudelta on peräisin eräs kasvannainen 
sosiaalidemokraattisessa puolueessa. Se tunnetaan 
tvasemrnistosos i aalidemokrati an~ nimellä. Mikä 
tämän menettelytapa oikeastaan on ja missä 
määrin se asiallisesti eroaa kommunisteista, sitä 
on varsin vaikea sanoa. sillä se on esiintynyt 
huovaten ja soutaen ja mitä sekavimrnan himmeä· 
sanaisuuden ve rhossa. Yksi asia kuitenkin 
näyttää selvältä. Tuo sosiaali demokratiaan liit
tynyt loinen milloin keinotekoisella räikeäsanai· 
suude llaan, milloin taas kommunist ien vaatimuksia 
puolustelevalla esiintymisellään ylläpitää työväen· 
luokassa erheellisiä käsityksiä vallankumoukselli
suudesta ja kommu nismista sekä siten joko tie
to isesti tahi tietämättään palvelee kommunismin 
levenemistä työväen joukkoihi n, samalla heikon
taen sosiaalidemokratian esiintymistä ja vaikeut-
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taen sen toimintaa työväen joukkojen valista
misessa ja rauhoittamisessa. Oikeastaan tahtonee 
tämä .suunta~ käydä .valpaslaisuud esta~, siis 
esiintyä kaiken arvostelijana ja jyrkän . irti por
vareista ... meneUelytavan kannattajana. Mutta 
kun sen edustajilta puuttuu Valppaan johdon-
mukaisuus ja nerokkuus pcria(\tteellisten rajojen 
vedossa, niin he sekaantuvat useinkin mitä epäi
lyttävimmässä määrässä kommunististen haihat
telujen alueille. Varsinkin nykyään, jolloin 
sosiaalidemokratialta on oikeus vaatia selv:ta ja 
rakentavaa ohjelmaa ja menettelytapaa, on tuol
laisen kasvannaisen olemassaolo puolueelle va
hingoksi. 

Mainitun v. 1919:0 puoluekokouksen päätOksellä 
vasta saatiin kommunistien toimintaan nähden 
kiinteä päätös aikaan ja sen perusteella taistelu 
kommunismia ja sen apostoleja vastaan käyntiin. 
Mutta tällöin oli kommunismi sosiaalidemokraatti
sen puolueen siipien suojassa jo siinä määrin voi
mistunut, ettei sosiaalidemokraattisen puolueen 
siltä sulkeutuminen sanot tavia merkinnyt. Se 
muodosti oman puolueensa .Sosialistisen työväen
puolueen. nimellä. Sitäpaitsi se oli saanut ver
rattoman määräysvallan Ammattijärjeslössä, minkä 
johdosta sosiaalidemokraattiset ainekset oli vähi
tellen poistettu. Myös oli sen hallussa useita 
sanomalehti ä, joita sosiaalidemokratian nimeä vää
rin käyttämällä oli eri näisille seuduille perustettu. 
Näihin saavutuksiinsa nojaten saattoivat kommu-
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nistlt hyvinkin vastaanottaa tuon puoluekokouk-
sen antaman taisteluhaasteen, varsinkin kun oli
vat ' tietoisia siitä, että sosiaalidemokraattista 
puoluetta ja sen esiintymista heikontamaan' jäi 
kaksi tuhohyön teistä. Toinen olituovallankumouk-
sellisella räikeasanaisuudclla ko mmunist ien kanssa 
ki lpaileva vase mmist ososiaalidemokratia. Toisena 
taas oli kommunist ien sosiaalidemokraattisessa 
puolueessa ollessaan joukkoihi n ky lvarna henki, 
joka pyrkii ihailemaan .rohkeita. t ekoja ja salai-
sesti huokailemaan tsuuren tilintekopaiväm toi
vossa. Ja että tämä henki on olemassa, sitä osoittaa 
eräiden sosiaalidemokraa tt ie n esiintyminen valis
tusmatkoil1a. Niinpä, eräiden sanomalehtien uuti
sista päättäen, on puolues ihteeri Tainiokin eri~ 

naisilla seuduilla puheissaan antanut sen olemassa
olosta todistuksia. j Kerrankin hän, nähtävästi 
tuota henkeä imarrellakseen, horjahti puheessaan 
lupailemaan Suomen sos iaalidemokratian etevim
pien ja ansiokkaimpien edustaj ien , nim. tohtori 
Ryömän ja tuoma ri Tannerin uhraamista vasem
mistolaisuuden ' alttarille. 

Että sosiaalidemokraatit askeisissä vaaleissa 
menettivät edustajapaikkoja kommu nisteille ja 
ettei sosialistisen suunnan edustajain luku määrä 
yleensäkään lisääntynyt , se aiheutuu vuoden 
1919:n erheellisestä politiikasta ja suhtautu misesta 
komm unisteihin. Silloinen heikkous antoi kommu
nisteille otollisen tilaisuuden sen kylvön suoritta
miseen sosiaalidemokratian omaan vainioon, josta 
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nyt kasvoi sosiaalidemokratian vaalitappio ja 
poliittisen merkityksen ja vaikutusvallan suuri 
laskeminen. Sitäpaitsi alkaa vakavampi tyO
väestökin jo väsyä epävarmaan ja heikkoon poli
tiikkaan. 

Tämä merkitys ja vaikutus käypi pienem-
maksi vielä sen kautta, ettei sosiaalidemokraat
tinen eduskuntaryhmä ole sisallisesti ehy·t, vaan 
että sitä taaskin jäytää keskinäinen erimielisyys 
ja kiistely edellämainittujen vasemmistososiaali
demokraattien kanssa. Tuo kiistely on muodos
tunut samanluontoiseksi kuin mistä ennen jo 
on ollut puhe, kiistaksi .paavin partakarvoista •. 
Ja se on omiaan heikontamaan ryhmän esiinty
mistä eduskunnassa, varsinkin kun sen on nyt 
vielä kilpailtava kansan suosiosta kommunististen 
edustajain kanssa. 

Jos sosiaalidemokraattinen puolue haluaa jos
sakin maärin sisällisesti voimistua ja muodostua 
vakavaksi poliittiseksi tekijäksi, niin on sen 
minun ymmärtääkseni tehtävä vielä yksi leikkaus, 
jolla tuo vasemmistolaisuuden nim,issä kulkeva 
epäselvä joukko työnnetään pois puolueesta ja 
pakotetaan muodostamaan oma sakkinsa, kuten 
muissakin maissa on as'an laita. Silloin nähdUn, 
mika se oikeastaan on ja mita se tahtoo. 



VI. 

Kommunismi Ja Suomen työväkI. 

Kun kurnousmicsten toimeenpanema aseellinen 
kapina rupesi kukistumaan, jättivät he petta· 
mänsä yksinkertaiset työläiset ja rauhalliset 
sosiaalidemokraatit kapinan aiheuttaman vihan 
uhreiksi ja itse luikkivat tuhotöidensä seurauksia 
pakoon Venäjälle, jonka renkeinä he jo Suomen 
työväen kapina tielle johtajinakin olivat toimineet. 
Siellä he jatkoivat aloittamaansa suuntaan antau
tumalIa välittömästi Venäjän bo lAevikkicn palve
lukseen. Nyt tuli heidän tehtäväkseen bollcvis
tisen Venäjän etujen edistäminen ja sen taistelujen 
taisteleminen oman synnyin maansa kansaa j<t 
sen olojen vakiinnuttamista vastaan. 

Venäjän taktiikka oli selvä. Voimakkaan ja 
taistelukykyisen armeijan puute oli korvattava 
toisiin maihin suunnatulla häikäilemättömällä 
kiihoitustyöllä, jonka kautt a noissa maissa toi
vottiin synnytettävän sisallinen heikkouden tila, 
mika asettaisi ne armeijoistaan ja muista edelly-



tyksistaa.n huolimatta heikon Venäjän tasalle. 
, Tämä taas parhaiten oletettiin aikaansaatavan 

sytyttamällä toisten maiden työläisjoukoissa kapi~ 
nallisuutta. Siihen tarkoitukseen siis oli rahoja 
ja kiihoittajia käytettävä. 

Että Neuvosto~Venäjan johtama kansainvälinen 
klihoitustyö johtui tuosta ,,:altiollisesta näkö
kohdasta eikä suinkaan mistään maailman köy~ 
hälistön pelastustarkoituksesta, kuten kommu· 
nistipuhujat ja -kirjailijat tahtovat uskotella, 
sen oletuksen puolesta puhuvat erinäiset seikat. 

Kaikkein ensimmäi~eksi on merkillepantava 
kiihoitusalueiden valinnassa noudatettu säännön
mukaisuus. Neuvosto-Venäjän valtiollisen heik
kouden vallitessa kumouksellisen kiihoitustyön 
päävoimat keskitettiin valtioihin, joiden se pel
käsi ratkaisevimmin ja tuhoisimmin vaikuttavan 
sen kohtaloihin. Tästä syystä jo v. 1918 sai 
Saksa ja sen armeija, joka Brest-Litovskissa 
pakotti Neuvosto-Venäjän polvilleen, kommunisti
sen kiihoituksen ankarimman rynnistyksen osak
seen. Mutta heti kun vaaran luultiin olevan 
ohitse ja Saksa itse oli langennut maan tomuun, 
lievennettiin kiihoitusta ja pyrittiin etupäässä diplo
maattisin kei noin toivottuihin tuloksiin. Saman
laista menettelyä ovat saaneet kokea Venäjää 
ympäröivät valtiot, kuten Puola, Latvia ja Viro. 
Myöskin on huomattava, että milloin Neuvosto
Venäjällä on jonkun valtion, esim. Englannin tahi 
Ranskan kanssa jotakin erikoisempaa kahnausta, 



" niin silloin niissä valtioissa on kommunistinen 
kiihoitustyOkin kuumeisessa käynnissä ja siitä 
ilmenee mita moninaisimpia tuloksia, kuten työväen 
poikkeuksellisen ankaraa levottomuutta, Neuvosto-
Venäjäa puolustavia päätöksiä ja mielenosoituksia. 

Neuvosto-Venäjän Suomeenkin suuntaamalla 
kiihoitustyöUä on samanlainen valtiollinen perus
tansa. Onhan Suomi porttina länsimaiden suu
rille valtioille niiden pyrkiessä itään. Ja ~ama 
portti on Venäjän heikolla rnaarajalla, ainoastaan 
50 kilometrin paassä meriliikentcclle tärkeästä 
Pietarin kaupungista. Suomeen siis jos mihinkään 
tarpeen vaatiessa räjähtävän ja voimakkaan 
miinan kaivaminen on Neuvosto-Venäjälle mitä 
tärkeintä. Ja sellaisena uudenaikaisena miinana 
tuo valtio käyttää kommunistista kiihoitusta ja 
sen välityksellä valmistettua vallankumouksellista 
järjestöä. Onhan meillä tästä omat kokemuk
semmekin. Kun Karjalan kansan itsenaisyys
taistelu luonnonlain välttämättömyydellä kiinnitti 
kansamme parhaimmiston huomion ja myötä
tunnon puoleensa, vilkastui meidän kotikommu
nistiemmekin kiihoitustoiminta ~köyhalistön vallan
kumouksen. hyväksi. Monenla isin elein siltä 
taholta yritettiin nostaa Suomen työväkea oman 
maansa hallitusta ja viranomaisia, jopa edus
kuntaakin vastaan. Mutta itse asiassa koko 
kommunistien pitäma melu tarkoitti Suomen 
kansan peloittele mista ja sen esiintymisen hei
kontamista Karjalan ' kysymyksessä. 
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TäSSä yhteydessa huomautan vielä eraasta 
toisestakin paljon puhuvasta seikasta. Kun 
Neuvosto-Venäjä on vähitellen saanut järjeste
tyksi ja kasvatetuksi taistelukykyisen armeijan, 
johon se nyt verrattain suurella varmuudella voi 
turvautua, on kansainvälinen kiihoitustoimintakin 
ikäänkuin heikontunut ja muuttanut luonnettaan. 
Toiselta puolen se on keskittynyt visseihin maihin, 
jotka edelleen esiintyvät Neuvosto-Venäjälle vaa
rallisina. Toiselta puolen itse kiihoitustyö on 
jäanyt eri maiden omien sisäisten voimien 
hoidettavaksi. Neuvosto-Venäjän rahallinenkin 
avustus on saman rinnan pienentynyt. Ylin 
johto on edellämainituista valtiollisista sy istä edel-
leen kylläkin Moskovan kommunisti-internatsio
naalilla ja Venäjän erinäisillä kansallisilla keskus
neuvostoilla. Mutta samaan aikaan eri maide n 
kommunisteilIekin on annettu entistä suurempi 
toimintavapaus. 

Kansainvälisen kiihoitustoimen Neuvosto-
Venäjä järjesti mitä ovelimmalla tavalla. Sinne 
oli keraäntynyt kaikista maista poliittisia seik
kailijoita, joilla ei ollut mitään missään tapauk
sessa menetettävänä. Heidän isänmaansa oli 
heiltä heidän pahojen tekojensa tähden suljettu, 
minkä vuoksi heissä asusti kiihkeä halu omalla 
tavallaan antaa sen tuntea vihaansa. Sellaisiin 
voimiin juuri voi Neuvosto-Venäjän hallitus luot
taa. Nämä voimat mobilisoitiin nyt taisteluun 
muita valtakuntia ja niiden kansoja vastaan. 
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Niinpä siis Suomestakin kapinanseurauksia Venä
jälle paen neet kumousmiehet ja poliittiset seik
kailiJat tuohon t ehtävään järjestettiin. 

Kyetäkseen tayttämään heille määrätyn teh
tävän oli Suomesta paenneiden kumousmiesten 
han kittava itselleen jonkinlaista auktoriteettia 
Suomen työväen keskuudessa. Tässä mielessä 
he suorittivat kaksi poliittista tekoa. Ensiksi he 
MO'Skovassa v. 1918 syksyllä pit ämässään kokouk
sessa perustivat .Suomalaisen Kommunistisen 
puoluecnt ja muodostivat sen u lkomaisen keskus-
järjestön. Tälle jä rjestölle he vaativat Suomen 
työväen kannatusta. Suomen työväen oli tun
nustettava täten perustettu uusi puolue ja sen 
määräykset itseään sitoviksi ja Venäjällä oleske
levlt suomalaisen kommunistipuolueen toimitsij at 
johtajikseen. - Toiseksi he järjestivät maanalaisen 
kiihoitustyön, jonka avulla muodostivat maa
hamme paikallisosastojaan, sijoittivat t oi mivia 
tSolu jaan. sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, 
järjestivät etapp ireittejä, välittivät ku mouksellista 
kirj eenvaihtoa ja kirjallisuutta, tvarjosti vab vai
kutusva ltaisten henkilöiden hom mia ja häirit
sivät ja vaikeuttivat yhteiskunnallisen järjestyksen 
vakiintumista maassam me. Tässä mielessä he 
horjuttivat joukkojen luottamusta kansanvaltaan 
ja sen merkeissä harjoitettuun uudistustyöhön, 
lietsoivat vihan ja koston intohimoja ja sosiaali
demokraattien keskuuteen sukeltautuen jar
ruttivat ja sotkivat näiden pyrintBjä työväen-
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iuokan järjestämiseksi sosiaalidemokratian mer
keissä. 

Kun muistamme maailmansodan sieluja·Ulri-' 
syttävän vaikutuksen kansojen vähäväkisiin, sen 
sekasortoisen päättymisen ja siitä johtuvan hir
vittävän kurjuuden, niin emme ihmettele, että 
kommunistit verrattain helposti pääsivät vaikut
tamaan työväenjoukkoihin. Sitäpaitsi olihan kom
munistien ohjelmakin laadittu juuri naita. maail
mansodan synnyttämiä poliittisia, taloudellisia 
ja siveelJisiä vaikutuksia silmällä pitäen, joten se 
vetosi noiden vaikutusten herattämiin tunteisiin 
enemmän kuin kylmään ja harkitse vaan järkeen. 

Tuossa ohjelmassaan kommunistit julistivat 
sosiaalidemokratian erehdykseksi, se kun suosit
telee parlamentaariseen menettelyyn ja kansan
valistukseen nojaavaa työväenluokan valtaan pyrki
mystä. Myös kansanvallan kannattaminen luetaan 
sille synniksi. Sensijaan suosittelevat kommunistit 
työväenluokan diktatuuria, köyhälistön yksin
valtaa 'ja sen toteuttamiseksi ascvoimaan perus
tuvaa väkivaltaista vallankumousta. Aseellisella 
taistelulla, vaikka vallankumouksen yhteiskunnal
liset edellytykset puuttuisivatkin ja vallan
kumoukselliset olisivat yhteiskunnan vähemmis
tönäkin, kommunistit uskottelevat voitavan suo
ritt~a vallankumous ja .luOda työväenluokan 
luokka valta. 

Etta. kommunistinen ohjelma todellakin on 
edelläesitetyn-sisältöinen, siitä asetan todistukseksi 



19 

Eino Pekkalan v. 1919 sosiaalidemokraatti
sessa puoluekokouksessa esittamän menettely tapa
päätös-esityksen loppuponnen. Luonnollisista 
syistä ei porinessa tohdita käyttää täysin avo
mielistä sanontatapaa, mutta siitä huolimatta se 
on valaiseva. Ponsi esiintyy sanotun puolue
kokouksen pöytäkirjan sivuilla 130-31, ja sanO
taan siinä ensin kansanvallasta, että se 

dakelneen ja laitoksineen on yhtä varma luokkajärjestO 
kuin kapitalistinen yksinvaltakin tahi mikä muu kapita-
listinen valtiomuoto tahansa. Siinä on virkavalta, tuomari
valta ja sotilasvalta taatusti tukemassa riistäjli.luokkain 
etuja ja ennen kaikkea nykyisen riistämisjärjestelmän 
kulmakiveä. kapitalistista omistusta. Tämä valtiomuoto 
on niin järjestetty, että siinä näyttää enimmäl1e osalle 
kansastl, olevan myönnetty yhtäläinen oikeus vaikuttaa 
valtioelämän ohjaamiseen tahtomaansa \ suuntaan, mutta 
kuitenkaa!1 ei köyhälistö voi sille myönnetyllä oikeudella 
saada poistetuksi ,kapitalistista virkavaltaa tai sotilas
valtaa, ei valloitetuksi valtiollista herruutta eikä lakkau
tetuksi kapitalistista omistusta. Yksityisiä räikeimpiä 
epäkohtia ja väärinkäytöksiä voidaan kapitalistisen valtion 
eduskunnan kautta korjata tai selittää, siis kapitalistisen 
yhteiskunnan joltakin mäUihaavoja lääkitä ja laastarolda, 
mutta ei voida poistaa itse perusvääryyttä, luokkasortoa 
ja riistämlstä. 

Porvaris-kansanvaltalsen uUdistuspolitiikan tarkoituk
sena on juuri kapitalismin koneiston säilyttäminen sellai
sessa kunnossa, että se pyörii liukkaasti ja vaivattomasti. 
Tässä tarkoitukses~a koetetaan 1) korjata kapitalistisen sorto
koneiston rälkeimpiä epäkohtia, hankauksia ja heikkouk
sia; 2) koetetaan pimittäll köyhälistöä uskottelemaUa, että 
eduskunnaUiselJa uUdistuspolitilkalla voidaan saada työväen 
tila siedettäväkll, vuosi vuodelta yhä paremmakli, ja että 

• 
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10pl11ta täten tulevat muka tyOväenluokan kalkki sosla-
listisetkin toiveet toteutetulksi; sekä 3) koetetaan pelol
tella köyhälistö!, masentaa sen luottamusta omaan voi
maansa ja saada se uskomaan, että porvariston mahti
voimat ovat voittamattomat. 

Tuollaista työväen vihollisten kavalaa politiikkaa vas
taan on herkeämättä taisteltava. 

On tarkasti varottava, ettei jouduta edes välillisesti 
auttamaan vlholllslamme näiden koettaessa tlksyttaä 
työväkeä tyytymään porvarivaltion myOntämiin petollisiin 
etuihin, oikeuksiin ja kahleisiin; päinvastoin on sellainen 
kansanvaltaisen uudistuspolitiikan naamarilla käypä nimi
tys aina paljastettava Ja saatettava häpeään. 

Työväenluokan vapaustahtoa, joka kohdistuu koko 
kapitalistista järjestelmää vastaan, on selvennettävä eikä 
5ekoitettava, terästettävä eikä tylsytettavä, rohkalstava 
ja nostettava eikä maahan painettava. 

KiJyhäJisUin vapau~n ensimmäisenä ehtona on, että 
työtätekevät riistetyt luokat valloittavat porvaristolta 
omiin käsiinsä kaiken valtiollisen vallan. Tätä tehtävää 
varten on luokkatietoisen työväen järjestyUävä niin voi
makkaaksi kuin se kapitalistisessa valtiossa suinkin on 
mahdollista. 

Si tten kun työtätekevä kansa on kukistanut porva
riston ja saanut valtiovallan omiin käsiinsä, on yhä 
valtavammin jatkettava työväen yleisten luokkajärjel\töjen 
luomista ja vahvistamista, niin että järjestynyt työtä
tekevä kansa Itse, koko kansan suuri enemmistö, voi 
todella olla kaiken vallan haltijana ja käyttäjänä. Ainoas
taan siten syntyy todellinen kansanvalta, joka lopettaa 
tuotannon välineiden yksityisomistuksen ja poistaa luokka
vastakohdat, saattaen kalkki kansan jäsenet hyödylliseen 
luovaan työhön, sekä järjestää sosialistis!!n yhteiskunnan. 

Tämän mukaisesti on työväen luokkataistelussa ohjeena 
pldettl1vä, että työväen on kaikkialla mahdollisimman voi
makkaasti järjestyttävä ja kukistettuaan porvariston luokka-



81 

vallan Ja valloi tettuaan omlln käsIInsä kaiken vaItIolUsen 
vallan järjestettävä todellinen tyOtätekevän kansan
enemmistön kansanvalta kapitalismin hävittämiseksi ja 
sosialistisen yhteiskunnan luomiseksi. 

Tämä ei suinkaan voisi toteutua josNlkin yksltyisessll. 
maassa, jos muissa maissa kapitalismi säilyisi yhä van
kasti jaloillaan. Mutta nyt nähdäänkin kapitalismin 
perustusten horjuvan kaikkialla. Kapitalistisen maailman 
sis1iiset ristiriidat, jotka johtivat kansainväliseen sotaan, 
ovat tämän sodan aikana ja sen päätyttyä yha kärjisty-
neet sekä jOhtaneet kansainväliseen proletaarlsun vallan-
kumousliikkeesun, .joka :iärettömin ponnistuk~in ja uhreln 
kulkee aste asteelta eteenpäin. Tähän kOyhä.listOn kansain
väliseen vapausliikkeeseen on nyt Suomenkin luokka
taistelujen kohtalo sidottu. T ätä liikettä vastaan taiste
lemaan on kaikissa maissa ,noussut, paitsi porvaristo, 
myös osa vanhan työväenliikkeen vanhoillisia puoliporva
rilHsia jäseniä, sosiaalidemokraattisia oikeistolaisia, saaden 
aikaan paljon hajaannusta ja turmiota työväen rive issä, 
avuksi ja iloksi aseistunee!le porvaristolIe. Suomen kovia 
kokenut työväenluokka on eplWemättä kaikkine toiveineen 
köyhälistön kansainvälisen vapausliikkeen puolella' eikä 
si tä vastaan. Mutta Suomen sosiaalidemokratian johto on 
jo toista vuotta harjoittanut päinvastaista yllytystä omass .. 
maassa ja lisäksi yhteistoiminnallaan muiden maiden 
oikeistososialistien kanssa tukenut näiden kurjaa politilk 
kaa. Tähän katsoen on Suomen työväen 

kaikessa toiminnassaan tuettava köyhälistön kansain
välistä kumousliikettä .• 

Samaan suuntaan puhui samassa koko,uksessa 
maisteri Sulo Vuolijoki, vaikkakin hänen lausun
tonsa on niin pitkä, etten voi sitä tähän liittää. 
Ainoastaan erinäisiä ko htia siitä esitän kommu
nistien ohjelmaa koskevien väitteitteni tueksi. 
6 _ S.omen 1)'ö"11d Ja vlk lyallJl!u l m.netlil yll.v.1. 

, 
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Niinpä pöyfakirjan sivulla 134 esiintyy Vuoli
joella seuraava oraakkelimainen lause: . Hajoa
minen. desorganisaatio , leviää nyt hurjaa vau htia 
kaikessa kapitalistisessa maailmassa.. Mitä hän 
tarkoittaa, se selviää hänen jatkaessaan esitys
tään Englan nin ja Ranskan valtiollisesta tilan
teesta: 

.Kumouksen henki leviU laivastossa, sotavll.essll Ja 
koko köyhälistOssll. Hallitus liukastelee sen edessä ja 
menestyy aikansa - mutta kuinka kauan? Ei ole tois~ 

talseksi merkkiakAan slita, että kumouksellinen henki 
olisi Englannissa laskeutumassa. Painvastoin, kaikki mer
kit osoittavat sen kohoavan ja leviävän. RautatiellUslakon 
helppo voittaminen kuluneena syksynä näytUä olleen 
hnltltukselle pikemmin uhkaava Pyrrhoksen voitto, sillä 
hallitus siinä julkealla lehmäkaupallaan ammatillisen Iillon 
johtajain kanssa saattoi nämä parhaimmat tulevaiset apu
rlnsa arveluttavaan valoon työväen silmissä. Uusi, yhl 
suurempi kuohunta on työväess! nousemassa. BoUev(sm( 
on jo nykyään innostuttavln tunnussana Englannin, kuten 
Ranskankin työväenluokan keskuudessa - Venäjän kom
munistisen kumouksen punainen lippu on sielläkin innas
tutlavin voiton v! iri . , .• 

(Siv. 136:) .Venll.ja!lä köyhälistön puna-armeija nyt lyO 
voiton voiton perllstl\. Saksa on proletaarisen vallan 
kumouksen partaalla, Siellä on porvaristo jo kuluttanut 
viimeisen reservlnsä - oikeistososiaalidemokraattisen virka
mieskunnan - työväen rauhoittamisessa. Historiallinen 
tuomiopäivä voi siellä tulla milloin tahansa; sangen mah
dollista on, etU se tulisi jo ennen Englannin ratkaisua. 
Kaunis Ranska on proletaarlsesta vallankumouksesta ras
kaana - ihana Italia pitkälle kehittyneessä raskauden
tIlassa. ltavalta karsii jo ylimenneen synnytysajan luskia, 
kän;1i ja mätllnee. Siellä on luonnollisen klrvoltukien 

, 
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estei!nA Habsburg len monarkian natslonallstlslsta tloste
luista perinnOksl jäänyt luuvalo, sodassa känitty perin
pohjai nen runtelu sekä pikkuporvarIllIsen sosiaalidemo-
kratian kulvetustauti. 

Suomts5a pysyy porvaristo toistaiseksi vallassa aärim
mäisen aseellisen diktatuurin avulla, ei enää. muuten. 
Tällä dlk tatuurillaan porvaristo itse Julkisesti myOntll.li. 
että sen viimevuotista voittoa uhkaa joka hetki suuri 
vaara, kOyhälistOn vallankumouksen voitto, että siis 
kansalaissota ei ole vielä lopullisesti ratkaisuunsa asti 
taisteltu •.•• 

(Slv. 139:) . Valkolsla sosiaalidemokraatteja ei pidä 
käsitU:! taantumukseJHsiksi sOSialisteiksi , vaikka he aina 
vetoavat taantumuksen vaaraan ja vanhan työväenliikkeen 
vanhoihIn kaavoihin. He uskovat kyllä taantumuksel-
liseen valkoiseen voimaan, mutta samalla he uskovat 
porvariston tulevaisuuden aatteeseen, valtion kalkki
valtiuteen. He eivät nIIn ollen ole taantumuksen sosia
listeja. vaan tulevaisuuden porvareja. 

TyOväenluokka uskoo toivonsa sosialistiseen vallan
kumoukseen. Tässä suhteessa on Suomen työväki jo hyvin 
kypsä. Valkoisen sosiaalidemokratian näennäinen kannatus 
on täällä vain Ohimenevä. valkoisen terrorin luoma ilmlO, 
ei muuta. Suomi on nyt kuin suljettu pullo ja sIInä 
sekoittumattomlna kaksi kaasua , jotka tarvitsevat vain 
i1 maa räjähtaakseen. 

Ilmaa saadaan. TUSkin kapitallstlsen kansainvallan 
yrityksellä. Vaan köyhälistön kan!ainvälisen kumQus
liikkeen voitolla. Tältä perustalta on mielestäni työväen
puolueen menettelytapakysymystä nyt ryhdyttävä tarkas
tamaan. Eikä sellaisen ahtaan teorian kannalta, joka ei 
tunne muuta kuin parlamentarismin ja anti-parlamenta
rismin .• 

Mitä kommunistit tosiasiassa tköyhälistön 
diktaluurillat tarkoittavat? Tarkoittavatko he 
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sill!!. todellakin työväenluokan valtaa? Tähän kysy-
mykseen on minun vastattava kieltavästi. Puhe 
köyhälistöluokan vallasta on vain agitaatio
puhekukkanen. Sen todistaa käytäntö Neuvosto-
Venäjällä. Siellahän työväenluokan pieni vahem
mistö, kommunistien valiojoukko, maaraa ja 
hallitsee vertojaan hakevalla sulkeutuneisuudella 
ja ankaruudella kaikkia muita. Sitäpaitsi Suo
malaiset kommunistijohtajat Ruotsissa sanoivat 
v. 1919 minulle, kun tiedustin, uskovatko he 
tosissaan työväenluokan jo nyt olevan henkisesti 
kypsan ottamaan hoitaakseen kapitalistisen maa
ilman perinnön, etteivät he sitä usko. Pain
vastoin he selittivät, ettei työväenluokan 
enemmistö milloinkaan kykene kohoa
maan siinä määrin henkisesti, että se 
itse voisi kohota valtaan ja hallita koh· 
taloaan, vaan aina on tietoisen pienen 
vähemmistön ohjattava ja hallittava 
enemmistön. 

Kiihoittaessaan yksinkertaisia työläisiä tarkoi· 
tustensa välikappaleiksi julistivat nyt monilla vale
nimillä esiintyvät kommunistit vi h a n ja v äk i· 
va 11 a n yhteiskunnallisten liikkeiden tehokkaim· 
miksi keinoiksi. Kyetäkseen vallankumoukselliseen 
teht3.väänsä on työväenluokan, muka, opittava 
sammumattomasti vihaamaan kaikkia muita 
yhteiskuntaryhmiä ja toisin-ajattelevia. Näitä 
vastaan on julistettava leppymätön sota, missä 
vIkivaltaiset keinot on, muka, nopeimmin päa-
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maaliinsa johtavina etusijalle asetettava. Vieläpä 
omavaltaisuus ja yksityisten omistajain omai~ 

suuden anastus ja tuhoaminen tehdään luvalIi
seksi. Samoin vastustajain ja toisin-ajattelevien 
henki jätetään kiihoitettujen joukkojen" armoille. 
Lyhyesti sanoen: vastustajalle - vaikkapa hän 
sitten olisi työläinenkin ja vaivalloisella työllä 
omistamansa varal!isuuden koonnut henkilö-
on oikeus tehdä mitä pahaa hyvänsä ja siten 
terrorisoida ja synnyttää yhteiskunnassa anarkj: 
nen tilanne, jolloin, kommunistien teorian mu
kaan, työväld helpommin saattaa anastaa vallan 
käsiinsä ja painaa muut luokat ja yhteiskunnal
liset tekijät valtansa alaisiksi. 

Tämän paholaisen-teorian puolustuksena kom-
munistit esittävät menneisyyden. He väittävät, 
että väkivalta ja luokkaviha ovat kautta aikojen 
esiintyneet valtiollisten, yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten taistelujen ratkaisijoina ja että 
niitä käyttäen on kansakin saavuttanut voit
tonsa. Koska nyt kerran menneisyydessä on 
näin ollut ja tapahtunut, niin todistaa se kom
munistien mielestä, että ne jonkinlaisten luonnon
lakien veroisina nyt ja aina ovat yhtä hyväk
syttäviä ja vaikuttavia kehitys tekijöitä. 

Että he vihan ja väkivallan keinoihin ihas
tuvat ja niitä joukoille tyrkyttävät, se minun 
käsittääkseni saa selityksensä kahdesta seikasta. 

Ensiksikin on huomattava, että sivistyneempi 
kommunistinen johtajisto tuntee varsin hyvin 



, 
86 

työväenluokan suurten joukkojen alhaisen yhteis
kunnallisen valistustason ja niin ollen tajuaa 
vaikeudet, mitkä sitä kohtaisivat siinä tapauk-
sessa, että se ryhtyisi siveellisesti oikeutettujen 
ja yhtf;iskunnissamme varattujen oikeudellisten 
edistyskeinojen opettamisen kautta johtamaan 
työväkeä. yhteiskunnallisten vaatimustensa toteut
tamiseen. Sel1ainen menettelytapa vaatii uhraan
tumista, itsekieltäytymista ja aikaa. Näitä 
hyveitä ei kommunistisille johtajille ole heidän 
useinkin seikkailu rikas, jopa kärsimyksillä kyllä5-
tytetty elämän kokemuksensa antanut. He
nimittäin ihanteellinen parhaimmisto - janoavat 
pikaista voiton ja koston hedelmaa ja siihen 
janoonsa hukuttavat sen historian antaman ope
tuksen, että hiljaa hyvä tulee. He ovat kernaat 
muistamaan ja joukoille muistuttamaan, että 
kurki saattaa kuolla, ennenkuin suo sulaa, mutta 
unhottavat, ettei suon su lamista voi palavinlaan 
toive aikaansaada, vaan että se ottaa oman 
aikansa, niin surulliselta kuin se meistä hetken 
lapsista tuntuneekin. He muistavat, että pikai
nen apu on kaksinkertainen apu, ' mutta unhotta
vat, että se saattaa maksaa ja maksaakin autet
tavien ja heidän asiansa haviön tahi ainakin 
tulee niin kalliiksi autettaville, etteivät tulokset 
vastaa uhrauksia, nim. jos verrataan, mitä olisi 
saavutettu tosin kauemman aikaa vaativilla, 
mutta rauhallisilla ja siveellisesti oikeutetuilla ' 
keinoilla yrittäen. 

-, 
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Valitttimästi joukkojen kanssa kosketuksissa 
oleva alempi kommunistinen johtajisto taas on 
siinä määrin ticdotonta ja edesvastuutonta ainesta, 
että se panee pääpainon persoonallisille ja hetken 
näcnnäisille saavutuksille, vähääkään välittämätta, 
mitä sitten seuraa. Tämä aines tietää työläisten 

.. helposti hurmaantuvan räikeihin kuvauksiin ja 
nopeiden vo ittojen lupauksiin. Sentähden he, 
arkailematta seurauksia, niittävät laakereita Het· 
somalla vihan ja väkivallan oppeja, jotka hel
poimmin löytävat vastakaikua valistumattomissa 
ja elämän kovuuden katkeroiUamissa joukoissa. 
Onhan pirun palvelus kaikkina aikoi na ollut hel
pompaa ja sen pappeus aineellisesti edullisempaa 
kuin Jumalan; vihan evankeliu rnilte on aina saa
nut vähemm:lllä vaivalla kannattajia kuin Mes
tarin suurimmalle käskylle: .Rakastakaa lähim
mäistänne niinkuin itseänne .• 

Toiseksi vaikuttaa kommunistijohtajiin se, etta 
he joko tietoisesti tahi tiedottomasti unhoUavat 
erään tärkeän historiallisen tosiasian, nimittäin 
se n, että viha, väk ivalta ja näiden yhteis
tulos, anarkia, ovat varhaisimman inhi
millisen kehitysasteen ilmiöit ä, jollaisina 
ne historiassa rinnastetaan raakalaisuuden kanssa, 
josta ihmiskunnan pyrkimys suu ntautuu poispäin. 
He eivät ota huomioon, että juuri noita raaka
laisu uden tuhoisia ilmiöitä vastaan ihmiskunnan 
parhaimmiston taistelu on kohdistunut ja että tuo 
taistelu on vaatinut mitä kalleimpia uhreja - , 

, 
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uhreja, jotka muodostivat porraspuun hirveän 
raskaan menneisyyden ja nykyisen sivistyskauden, 
välille. 

Kommunistit ovat kovin kernaita rinnasta
maan nykyiset yhteiskunnalliset olot edesmen
neiden yhteiskunnallisten olojen kanssa ja niin 
tehden vaatimaan myös vanhan ajan menettely
tavaille oikeutusta nykyajan taisteluissa. Kyllä 
minäkin myönnän vanhan ajan yhteiskunnalliset 
olot väkivaltaisiksi. Niissä hallittiin ja oltiin 
hallittuja tahi, ellei tahdottu alistua, koeteltiin 
voimia väkivaltaisissa kapinoissa, jolloin vihan 
vuoret pantiin vyörymään, saamatta monesti" 
saaliiksi edes hiirenpoikasta. Päinvastoin hävi~ 
tystä ja katkeruutta niin voittajille kuin voite
tuilIekin ja jälkipolvill e< perinnöksi raskaita lisä
rasituksia. Oletettu tuloskin on ollut ajan ja 
kehityksen työtä, jolle kapina korkeintaan antoi 
vauhtia ja aihetta, joita noina raakuuden ja 
väkivallan aikoina ei muuten kyetty esille·loihti· 
maan. Väkivaltaisten menettelytapojen raakuus 
ja kallishintaisuus opettikin ihmiset jo aikoja 
sitten kaipaamaan ja yhteiskunnissa vähitellen 
toteuttamaan kansanvaltaisuuden terveitä ja 
vapaita periaatteita, joten nykyajan yhteiskun· 
nat ovat kokonaan toisenlaiset kuin niiden edel· 
täjät Niin ollen menneisyys erilaisine kansa;ais· 
oikeustiloineen ja sivistystasoineen ei kelpaa 
nykyaikaisiin yhteiskuntiin aiottujen menettely· 
tapojen kelpoisuuden puolustajaksi. Päinvastoin 

r 



menneisyyden raakalais..-aste jo sinänsä leimaa 
sille kuuluneet menettelytavatkin arvostelum me 
ja tuomiomme alaisiksi. Jossakin määrässä valis-
tunel11e kansalaisille lieneekin selvillä se tosiasia, 
että yhteiskuntien sivistyneisyyttäkin mitataa n 
aina sen mukaan, missä mätlrin ne ovat vapau~ 
tuneet väk~valtaisuudesta ja kykenevät turvaa~ 
maan kansalaisilleen suojaa väkivaltaa ja anarkiaa 
vastaan s~k a takaamaan mahdolli suutta terveelle 
ja rau halliselle kehitykselle . Näin ollen ei se 
seikka, että jolloinkin on ollut tahi että viela. on 
aika, jolloin väkivaltaan puolelta tahi toiselta 
on tartuttu ja tartutaan, t ee väkivaltaa hyväk· , 
syttäväksi tahi oikeutetuksi. Päinvastoin se meitä 
muistuttaa ' pahan juurie n kitkemiscn vaikeu
desta ja velvoittaa entistä kovempaan kamp
pailuun noita raakalaisuuden perintöjä vastaan ja 
sivistyskeinojen puolesta. 

Suomessa suunnitellun vallankumouksen toteut
tamisessa painostavat kommunistit Venäjän soti
laalliseen apuun turvautumisen välttämättö
myyttä. Tamä ehkä es itetään rohkaisukeinona 
työväelle. jolla ei maassamme ole mahdollisuutta 
aseelliseen järjestymiseen ja joka äskeisessä kapi
nassa joutui huomaamaan heikkoutensa ' aseelli
sessa t aistelussa. Mutta on sillä toinenkin tar
koitus. Huomion keskityksellä Venäjän sotilaalli
seen apuun johdetaan tyOvaen myOtätunto Venäjän 
puolelle ja samalla heikonnetaan työväen kan
sallistuntoa, jotta se tarpeen tullen kykenisi 

-, . 
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turhia arkai lematta vaikkapa pettamään oman 
isänmaansa. Edelleen suosittelemalla työväel
lemme Venäjän sotilaallista apua kommunistit 
kytkevät työ-väkemme vieraan vallan, siis bolie
vistisen Venäjän armosta ja suosiosta riippuvaksi. 
Tällöin on Suomen työväen, kuten kommunisti
sissa piireissä jo nytkin on asia nlaita, sokeasti 
toteltava Venäjältä tulevia määräyksiä, suoma
laisen kommunistipuolueen jäsen siis asiallisesti 
muuttuu Venäjällä toimiyan pääjohdon alaiseksi 
tahdottomaksi sotil aaksi. 

Luonnollisesti on kommunistinen toiminta 
muodostunut maanalaiseksi. Jo se seikka. että 
pääjohto sijaitsee Venäjällä, edellytti salaista toi· 
mintaa . . Olihan kirjeenvaihdossa ja varojen jake
lussa käytettävä salais ia ctappeja ja lähettejä. 
Sitäpaitsi salainen vakoilu y. m. tuon järjestön 
ohjelman mukaiset tehtävät ovat julkisesti mah
dottomat toteuttaa. Sentähden tamä maan
alaisuus on yhä vain tullut täydellisemmäksi 
huolimatta siitä, että kommunistit saivat perus-

.tetuksi oman julkisen poliittisen puolueensa .Suo
men sosialistisen työväenpuolueen. nimenä. Mai
nittu puolue on vain jonkinlainen koelaitos, jossa 
kommunistiseen salaiseen toimintaan tarvittavia 
voimia tutkitaan ja kehitetään. 

Perustetun puolueen julki poliittiset tehtävät 
rajoittuvat työväen kiihoittamiseen ja yhteis
kunnallisen elämämme ja taloudellisen kehityk
semme häiritsemisecn. Siinä mielessa on puolue 
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ottanut osaa seka. kunnallisiin että valtiollisiin 
vaaleih in eikä su inkaan, kuten joku yksinkertai
nen ja hyväuskoinen työläinen ehkä arvelee, 
pa.asUlkseen siten vaikuttamaan pimeiden pirttien 
ja mataloidcn majojen olosuhteiden korjaamiseen. 
On olemassa lukuisia todistuksia näiden sosia
Iisteiksi itseään nimittelevien kommunistien köy
hälistön eduille ja yleensä maallemme tu rmiolli· 
sesta politiikasta ku nnallise lla ja valtiollisella 
alalla. Kaikkia sellais ia lainsäa.däntöaloitteita ja 
yhteiskunnallisluontoisia toimenpiteitä. joilla on 
kansamme oloja ja elämaa joko taloudellisesti tahi 
poliittisesti kohottava vaikutus, he vastustavat 
ja jarruttavat. Samoin he . menettelev~1.t puh
taasti työväkeä koskevissa kysymyksissä. He 
pelkäävät vaikutusvaltansa työväen piireissä 
vähenevän, jos työväen asemaa jollakin paran
nuksella ta hi uudistuksella huojennetaan ja siten 
sen keskuudessa mahdollisesti vallitsevaa katke
ruutta poistetaan. Sitäpaitsi ovathan he itse 
julistaneetkin vastustavansa 'porvarillisell yhteis
kunnan tukemistat työväelle myönnettyjen etu
jen villityksellä. Kunnallishallintoon ja edus
ku ntaa n he se littävät ottavansa osaa ainoastaan 
käyt tääkseen niitä työväen luokan kumouksellisen 
kiihoituksen ja valistuksen hyväksi ja vallitsevan 
yhteiskunnan ja sen olojen rappeuUa miseksi. 

Miten tuhoisa moinen liike on Suomen työväen
luokalle itselleen, se käypi edelläolevasta ilman 
muuta selville. Sentähden luulisi jokaisen omista 
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eduistaan huolehtivan, itsenäisyyttään arvostavan 
ja kunniantuntoisen työläisen pysyvän kommu-
nistien aatteista ja puuhista erillään. Ja varsin
kin jos muistetaan ja tajutaan se tosiasia, että 
koko kommunistinen liike on Venäjän boliievikki-
hallituksen toisten kansojen valtiollisen ja yhteis
'kunnallisen olemassaolon tuhoamiseksi käyttämä 
ase, niin sen vierominen ja vastustaminen muo
dostuu jokaisen kansallistuntoisen kansamme jäse
nen kiinteäksi velvollisuudeksi. 



VII. 

Suomen työvielle. 

Suomen työläiset! Olen parin vuosikymmenen 
ajan ollut rinnallanne, surrut surujanne ja iloin. 
out niuk'koja i.lojanne sekä kanssanne jakanut 
oikeustaistelunnne vaivat ja kärsimykset. Mutta 
nyt kysyn teiltä ilman mitään sivutarkoituksia: 

Olemmeko vihan j'a väkivallan tietä 
päässeet yhtaän lähemmäksi sita kor
keata ja jaloa paämaalia, joka sisäl
tyy tunnus-sanoihin .veljeys, ihmisyys, 
oikeus ja yhdenvertaisuust? 

Katsokaa ympärillenne! Kaikkialla kajahtaa 
hatähuutojen legio, mahtavana hyrskyilee onnetto
muuksien esille pakottama tuska, ja sieluja pii
naavan ahdistuksen painosta kuohahtavat kor-
kealle kyynelvirrat. Ympärillä liikkuu ja rytisee, 
val lankumoukset ja vasta vallankumoukset järi
syttavät maailmaa, joka vo ihkii ja valittelee 
sotien ja kapinoiden raatelemana raajarikkona, 
ja kaikki me odotamme, milloi n putoo pohja 
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jalkojemme alta. Kai~ista taloudellisista voi
toista huolimatta pimeissä pirteisSä ja matalissa 
majoissa vallitsee henkinen tyhjyys, tyytymättö
myys ja sielun sairaus, joiden alaisina ihmis
raukat, niinkuin siipirikot linnut, töytäilev~it 

sinne tänne ulospääsyä etsien. Olemme sääti!· 
neet lain toisensa jälkeen ja aina vain parempia, 
olemme niitä säätäneet tukkukaupalla, kuumei. 
sella kiihkolla, niinkuin ainakin ihmiset, joita 
ankara hätä ahdistaa - mutta kaikista laeista 
huolimatta olemme yhtä onnettomia ja entistä 
suuremmassa mittakaavassa tartumme kiinni 
väkivaltaan. Kaikissa ohjelmissamme julistamme 
oikeutta ja kaikissa puheissa imartelemme ihmi
syyttä, mutta siitä huolimatta kaikenlaiset vihan 
ja väkivallan apostolit löytävät oppeineen tuhan
sissa työläiskodeissa lämpimän vuoteen ja innos
tuneet kuulijat, sen sijaan että rakkauden ja 
ja oikeuden suosittelijat löytävät kohdaltaan 
karun ja tylyn erämaan. 

Olkaamme rehellisiä. Myöntäkäämme, etta 
näin on asian laita . 

Olkaamme rehellisiä. Myöntäkäämme, että 
moiseen tilanteeseen on tultu väärää tietä 
kulkien, vihan ja väkivallan menettelytapoja 
käyttäen. 

_Ken tuulta kylvää, hän myrskyä niittä~, 
sanoo raamatullinen viisaus. Jaloja periaatteita 
ja korkeita ihanteita ei voida toteuttaa alhaisilla 
ja ulkonaisilla ktinoilla. Oikeutta ei rakenneta 
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vääryydellä, rakkautta vihaIla, sovintoa ja vei· 
jeytta riida lla ja väkivallalla eikä ihmisyyden 
valtakaut ta hirmuvallalla ja luokkactiktatuu rilla. 
Ja se; etta itse ehkä olemme kärsineet vää
ryyttä tahi joutuneet vihan uhreiksi, ei tee näita 
hyväksyttäviksi eikä anna meille oikeutta niiden 
käyttämiseen. Eihän kaksi väär y yttä tee 
yhtä oikeutta ja kaksi vihaa yhtä. r ak-
k a u t t a. Päinvastoin ne siittavät omalaatuisiaan 
sikiöitä, ja yhä kiihtyvällä nopeudella. Sensijaan 
oikeus synnyttää oikeutta ja rakkaus rakkautta. 
Tosin oikeuden j ~ rakkauden menettelytapa alussa 
tuntuu vaikealta, jopa toivottomalta, sillä onhan 
viha ja vaarys ulkona ja sisälla vaani massa 
ponnistuksiamme. Mutta sittenkin ne ovat juuri 
ne tekijät, joiden vaikutuksesta kaikki todeilinen 
hyvä ja kestävä on maailmaan syntynyt. 

Työväen ei pitäisi kadottaa ihanteellista 
uskoaan korkeihin päamääriinsä. Mutta tu r
miollisinta on kadottaa luottamus totuuden 
ja oikeuden voittoon sekä siveeltisesti hyväk
syttäviin menettely tapoihin. Tosin totuuden 
voitolle-pääsy saattaa joskus viipyä, mutta kui
tenkin se voittaa. Ellei niin olisi asian laita, niin 
silloin olisi kaikki hYVä ja oikea jäänyt histo
riassa toteutumatta. Niin ei kui tenkaan ole 
tapahtunut, vaan päinvastoin suurenmoisia ja 
jaloja tuloksia on saavutettu. Hetken lapsesta , 
kuumesairaan kiihkeydellä halujensa toteutta· 
mista odottavasta ihmisestä vain on aika tuntu-
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nut pitkältä. Siinä on tapahtunut, niinkuin 
eräs etevä ajattelija, E. Juncker, on sanonut: 
.Kaikk ien vuosisatojen kuluessa on totuus 
saanut osakseen epäilystä sen takia, etta se 
on hidas, jollaisena se on leima ttu mahdot. 
tomuudeksi. Mutta se ei ole totuuden oma 
vika. Se vai n ei voi pukeutua kaikkialla vallit
sevaan erehdykse n muotoon. Silloin totuus Juopi 
nyyhkien silmänsä suojc lusjumalaansa, aikaan, 
joka viitto ilee sille voittoa ja kunniaa, mutta 
jonka suuret siipien lyönnit tapahtuvat niin 

1, hitaasti, etta ihminen eht ii kuolla niiden kes
täessä .• 

Aikaan minäkin viittaan - aikaan, luotta
mukseen ja ponnistukseen. Näiden tekijäin väli-
tyksellä on kaikki todelline n ja kestävä maail
massa rakennettu. J a parannustyö, pyrkimys 
hyva.an ja jaloon päämä'a.rään sekä korkeihin 
ihanteisiin kaikilla aloilla on aloitettava siSälfti 
meistä itsesUImme. 

Tämä juuri onkin tärkeintä, ja työväenliikkeen, 
minkänimise nä se ~itte n es iintyneekin, on se 
myönnettävä ja siihen rakennettava n. s. sisälJinen 
menettely tapansa. 

Minun mielestäni on viime aikoina tehty 
virhe siinä, että koko huomio on keskitetty 
maailman parant amiseen, t. s. valtiollisten, 
yhteiskunna llisten ja t aloudellisten epäkohtien 
poistamisee n, ja sivu utett u ihmisten sisällisen 
minu uden ja siinä ilmenevien vikojen korjaami-
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nen. Ulkonaisten aSlam järjestelyyn, hyvien 
lakien laadintaan, edullisten työsopimusten han
kintaan ja muka vien elantosuhteiden turvaami
seen on uhrattu voimat ja kyvyt, mutta unho
tettu ihminen. Se on liian suu ressa määrässä 
johdettu luottamaan noiden ulkonaisten paran
nusten kohottavaan voimaan ja siten on heikon
nettu ihmisen hengen jalostamispyrkimyksiä. 

Tällä . en tahdo kieltää työväenliikkeen ja sen 
oikeiden tarkoitusperien siunauksellista merki
tysUL En myös ulkonaisen maai lman parannus
toiminnan välttämättömyyttä, nim. jos siinä 
nou datetaan siveellisesti hyväksyttäviä ja laillisia 
menettelytapoja. Osoittavathan ne, että aika
kautemme ihmisill ä yleensä ja lyöväellä erikoi
sesti on pyrkimystä parempaan. Mutta minä 
tahdon ainoastaan hu utaa julki sen nykyaikana 
vtl häksytyn, jopa monesti unhotetun tosiasian, 
että maailmaa parannettaessa on muistettava 
ihmisen parantaminen. Korkeampaan maailman
jt rjestykseen pyrkivien työläisten on kasvatet
tava itsestään siihen soveltuvia parempia ja 
henkise lt ä sisällöltään jalompia kansa laisia. Ja 
tämä työ on sisällistä l aatua, se on tais
telua meissä itsessämme i lmeneviä raa
kuuden i lmiöitä, vihan, koston ja väki
valtaisuuden intohimoja vastaan. 

Ell emme näin meneUele, niin parhaimmatkaan 
ulkonaiset ponnistuksemme eivät suuria aikaan
saa. Päinvastoin on se hiekalle rakentamista. 
7 _ Suomt n ty6d~ 1 '" dklva ltl ln l melltlttlyllvl t. 
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... Ajan myrskyt kukistavat rakennelmamme. Katso
kaa vain Neuvosto-Venäjän antamaa esimerkkiä. 
Siellä tehtiin ulkonainen vallankumous ja pakko
keinoin asetettiin kommunis4nen järjestelmä 
vanhan järjestelmän tilalle. Ankaralla Väki
pakkoisuudella on nyt vuosikaudet sitä yritetty 
tukea, vuodatettu verta, tuhottu ihmishenkiä ja 
taloudellisia arvoja. Mutta mikä on tuloksena? 
Korkea Neuvosto-Venäjän viranomainen, Krasin, . 
naiivin avomielisesti julistaa siirrytyn kommu
nismista valtiokapitalismiin! Näin ollen kaikki 
uhraukset kommunismin toteuttamiseksi on hei. 
tetty hukkaan, ja niin on käynyt sen tähden, 
että unhotettiin ihminen ja hänen henkinen 
sisältönsä. 

Edelliselle vertauskohdaksi asetan tähän erään , 
toisen esimerkin. Vanhanajan kristityt olivat 
hirmuvaltaisessa Rooman valtakunnassa äärim
miJleen vainottuja. Heidän oli piileskeltävä hauta
holveissa ja muissa lymypaikoissa. Heillä ei 
ollut minkäänlaista lainsuojaa eikä ulkonaista 
tukea. Mutta heillä oli jalo uskonsa ja siveelli
sesti hyväksyttävät ja sellaisina vakuuttavat 
menettely tapansa. Vakuutettuina asiansa ja aat
teidenså oikeudesta \ he ottivat rauhal!isesti vas
taan hirmuhallituksen toimeenpanemat ju!m~udet. 
He eivät tarttul}eet väkivaltaan, eivät myöskään 
häväisseet vastustajiaan ja toisin-ajattelevia ja 
huutaneet kostoa kidu ttajilleen. Päinvastoin 
rukoilivat: . Herra, anna heille anteeksi, sillä he 



• 

.. 
eivät tiedä, mitä he tekevat.. Mutta huolima1ta 
kaikesta ulkonaisten voimien epätasaisuudesta ja 
tilanteen kaameasta ankaruudesta kristityt voit
tivat taistelun! 

Sellaiseen sisälliseen uskoon ja sellaisiin ihan
teellisiin menettely tapoihin kehoitan Suomen työ
väkeäkin turvautumaan pyrkimyksissään. Ajan 
oloon ne kyllä hankkivat volton hedelmän var
memmin kuin väkivalta ja yksipuoliset ulkonaiset 
keinot. 

.. 
TYÖVÄENLIIKKEEN 
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IOON MÖSS HEO 

TOTUUS BOLSHEVISMISTA 
HEIMOI(AN~AI.A I SEN, PUXA·AR,\\ElJAST A 
SUOMEEN PAENNEEN SYRJÄÄNIN KUVAUS 

K.OKEMUKSISTAAN 

HINTA 3:50 

Tama kirjanen on hcraWtnyt suuria huomiola, la 
maamme sanomalehdet oval paljon kirjoi ttaneet siita, 

,,- - Otsikossa mainitun kirjasen Jdrjoittajaa ei 
kohtuudella voida syyttää slita, ella hän I\äsiltclisl 
asioit~, joita han ei voi oma\.;ohtaislcn kokemusten 
perusteella Mvostella Bolshevismin tuoltamIin lulok· 
sitn on kirjoittaja, syrjäänilllincn kansakoulunopettaja, 
hyvin lliheisesli perehtynyt ensin Koltshakin armeijan 
sotilaana, silten bolshevikicn vankina, sen jälkc~ 

rykmentin adjutanttina puna·armeijassa, jällcen bolshc: 
vikien vankina ja uudelleen puna-armeijan upscerina. 
Näin ollen on hanen kuvauksillaan se verraton 
omi'naisuus, eHä ne eivät ole mitälln kaunomaalausta, 
vaan lllpcensa. rehellisia todellisuuskuvia juulala is
bolshevikicn 'paratiiSista', - -' (HelSingin Sanomat.) 

KUSTA NNUS O S AKEYHTlO OT AVA 

Hinta 1"~O"mk=",-_"" 
TYÖVÄENlllKKEEN KIRJASTO 
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