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-«ovu'ft,ufouq ilo .llrJf~t.oboum $uuiJ:(.if •• Ql 01 dU)f-
'Mli.a;x (1d'( • tr?rfiia ifo.uq a'oiot n,ion AI,:tf:J~t ~mmot 
n;dfa 1111118f103 1,aulvJ.,llio n .. haoRiA -i .nufuv 
nten 10 s1ni"dl&v d'f.i..:f DLbi,CfJ MJdo/l .J • .. itdm 
-i~ra f'{4nllti;d Dli/bll'Jlvrkq :)! i:,jh ,suJna{ 8f,ivii,,':aq 
ex , •. 8 . 11 tJ,if~iJlli'I'- Il,bjjq ,mm/; '(Jai'Jrf'( a llb 
-~v 6t~ ",,1.1 smoJ;ra U&f;.rn,l,jH:Joi/;l bv.lb ljlt'2US{lj~1.Y 
IIjlj, ,ito aC"'Aavux ni"v s{ .R'J!rlA?{ n: ",. ,ri n"i.11/;0 
c,~oil . 1 • .&!!.VmHabkuniou..tåopakmllUJl'UJ'-)oulouq 
U'~lfIlJr~14vnmmix lille: 1m rn ni"lbcfv "'" """f1 

" K'ÖyhlllistÖJVrrvaUankumoukJet~- Nlnoo '~ap:.
arvostelevat alin-omaå itseiiiin. Meidiin:: otaopltajail) iQJI 
~t.fro koetta'al tietoisesti ,auttaa tiltil .vallanJ,:;umguksen 
j~ekTitilllkilt.» l sUti tieteDki~inl" pyrkifIJ~tti~ .. rpo~l ~nt~s~ 
~bjmint8mme hiBtoriallile.t~ vutuuDalai!'Ql1des~~. ä 

·P"vSuomen fvallankumpiis. alk.oi rtämjin vuoden J alDl'" 
.mikuufS~,I ~ Senbperu~lvil'heet1 al~~tiin jo vjilTl~ -y,\lonna . 

Samoimrk'uin 'sola ylliitthEuropltn ~~u,rt~n , malde~ 
iJ.sehn~at I OJ ialilti puolu.e:e.h ja JpaljaJ\i, r.ej1eiV;it~n~ I .9,\
'Ieet'l hisroriallisen 'tthhivuDSii tataJla ,1 ~.uno!n (f V;~n;.il~n 
vallankiu!mulI k.'evJitl ll~1} 91.71r,yUilUj, SllOo;te9\ ~ sOJ.ialj9~· 
mok ratiån .1 <1Ul'iöinen vv a ~a:1IS: tulif.{l1 e:ill~ , Jc.!liD (ftct~vaal!
Jrah jat\8\ 'jal piJo luec:mme 'CJ0..utlJ b Imaali!kåIJ1Jb huuml!u~
sen vt;l~aatt. .. ~uohle.emm~ ~i ralliaeDa~ kaDtanl! .0lL oijlJt 
"Iam&' »Iuemusen luokkati:ustelun'» 1can.t§tl~ ulR ',,~!!A1 ' 

akl3D losialidemcls:rati~lIa pii eDII4:;!) , IO!.iJl'" 'ta~pt,u· 
~ln us'aikbna '1 t l\ lfläl r<kanta ';0 ) i oll~t CitU~J P..Q..0( I J:i8 1Y.U~i t> lJ.:te 
~i silloinlcjou,tunu v.kOY"lafl.uiko~tt,el~mukae~n.HJ fj~l 
tie toi, t en oi k eistososi alistieq ., "S:a'stuS!u§. .1I10]~ .. voinu t 

.hadil "tDultalfsiipjioli x M\tUa .. qu,alltlc4j!'8c fuJi puo· 
,hfeemmetpfolq a ariseO:.I!OCeyQ.en ,ett~n. ~py.a,us :) la!JpR 
·k eemua.1!SoLi ali d e tlll>kr(\tLa.mJD§ ltQ~ia~siassa )l1nkes! ~,\u' 
r4 liteel1) aeidU' $uo,~n rp~tilltm ~lt~ . ~Y4la JIlY.Ss 
Venäjän porvatis ron i lla1l3S8 raaO'YJmH~ jJcUp8.:i oJivA, t 

fmy.Us. Veniijl. tmellJl~vijkit~'1' o Y9I:Q..Cn .1f9kqB~u~S
'1I3a1ti olvlt tiimil.nn :JiXl:ctt9.PliWe yh~l~im:.w .vp.eJ'i.~~ 
aftt:lil 1.t-1I l,q ~e i:'!H~ niin .nioiiölal nil!;tb:.1 ItUJrml , 
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• 
Kun ae maaliskuulsa muodostettiin, oli puoluefteuvos-
tomme jåt:eDistä noin toinen puoli siihen yhl) misti: 
vastaaD, ja ainoastaaD oike.to).,i,et IOlialiatit siihen 
lähtivät. Mutta meidän teitten vastarinta oli oUrt. 
passiivista laalua, ettei se päivääkään häirinnyt mei-
dän yh~ei.työtämme niiden sosialistien kansia, jotka. 
varsinaisesti olIvat 8skartelemassa luomalaisten ja ve-
niU1I.:sten herrain kansaa. Ja hyvin kuvaavaa oli, että 
puolueemineredu~.tajalEoki:Juk"e •• a il:ea1Uilius.s~a-(jolla 
sivumennen yhdyimme m}'öskin zimmervaldilaiseeo. 
liittö:op!) ..:....J: -ei ykaikäänHääni; .v.'åatinut .pesijcl0n7 teke-
'mistä· kok-cfomushallitukaen losfalisteis.tä. JOV ,I~t W'I\ 

5 JI/(s-e -n\iRil rmeidät .okaai, :olbeoften kaik~e~ pa .. l~ 
rftent>8'ariseii -k'ansanvcllann ' kangäalusiJlEllei ~ olisi 01l9~ 
yk&ikamaHstä' eduskuntaa, suhleelliståri vaali!apail :rj!l-
laajaa ~ itii.n.ioik-eu.tfa ' ja ,ellei' .puoluee'mmo :'oli.ai ~ vaaH-
fa ~teHiss-a illtö saanuvt enemmis:öäl eduslajilpaikoiat .. 
(k~Sälli:\.f1191 6); "niin" k~mtie.ftmeid!iIrJ 'oUsiniollut: ... vähän 
helpompi J.cRevtiis~flfit kiqsåuksessa iJkålsoa eleelllm~._ 

fMuttä" nyt .Cfiäytti:ct parlamenbatisen kb:nsgnvallao) tie 
-atkenev'ari! ~oäottam'at(b1)lån (lileä'nä ja leveiinDt ,työv~e n" 
-lliKR'eemme' e re'en. iMaamme .. powari. folla)~i ollut sbta.~-
-väke 1l:~1 ei eäcs' lfi1ötettlivåa pohida~ ')eikih t:e , laill,~e.s~ 
vdinut )sellaistä Jsaadailaan: koska' siihen se ) olisi tar-
Vinnu~ Ivaltiopäivillä iosialiäemoaraatlifhJ &u'Ostumuj(,-
sen. Sosialidf?mokrati alIa nå'y.tti oJevaro ikaikki syy py-

"'ay'!! p~rlimenhiari8en 'laillisuudern tiellä; iillä ti.elli!. ,c: 
näyttinny1:,,(pääseVAnC' kiskomaan l porvårisr,ohå )Iftoise)l-
tul6klien tÖfsens's-'jälkeen,' .ik ,oIW'ti:;l b n' P.- t 

-Oli , '~uofä:! pal-lameritaaris\!n kansånv.allanu näk öalaa~ 
dlla~ see n.l k'"å'j-kc,sj~j k a un'eudessUn 1 va påa ipailtav.a hi._ 
~H en!!:!!.' itäytfänyCvarjbitavan -mfkään j'm·uui?kuin, .. V:e· 
nhjän Väli~ikai'sen Hatlitukaen horjuva käinmen, S.uQ-· 
men) poryaristo1, siihen kurotli silloin kll,n hukkuva 
oljenk6rteen. Sosialidemokraatit sen ltahtoivatf t}'.öntää 
poil tahfainakin aiBeta1: s-en sekaantumiivapatiden t il rk-
koihin laillisiin rajoihin, niin ettei se pääsisi maan. 



>. 
" ~'ial1l.ii\ .• I.ioit8'! bär~lIcmMn. toisin •• oocn Suomen 

pprvaj!ilton:,~tufa l;UojeJem8il1:r:~if.'ättl~ metdUn . fPODotl:: 
l~lum'rkef!Suomen4ihenll.iljr:yden .puole.tå.lmeidäQJ itaAl 
rd~alliiuulemme. ~'\.ytti \:oJevan mitll. VDuDoimmiD pc· 
ruife1tua': aehil.ll dIB.uorad.ilb{. taiatelua 1§a.I!.'8avab 
t~i!erilVvi~au'~e~puf>lestäi ' oU.i.e~IDeUinen )op~pr.oler 
taartstbilliloklratalStelcrammcl'llol 8l ;I'J:I1, d 11 1 

. Pa .. lirrient~a'ri~,D:ä1D>hUiriön! peth\.väi.yyttM .it. 
fettl yjeH\tftä't'de:n'i-våto'nc j laidläädilanölliset rtölokaet. 
joita .ies.{UI1\leduskui'lna· ... J .• a"atiimaik8an . ! ~alidekaallF 
\U~niii! r,"oTmaality'Ol?äivästä " jöt.irf, tyÖYfcnjoukot tYQ:-
påikoIVaJlolivat.Jui~llla.f8Ioilla lJOlkeväö.tä, '4 lkaenr~voi
'maarf3 aJa1ieef,.<"",aatiid sll1l:detyksi 1ono ~yleineD(:laki. et-
1eiVsetPyitemmälle fn~n"'eväJ. liene lmil!älin parlameru. 
tifs'A ~ääde'ykii tullu~.1,I Kunnalli.hallinnon.. kln.aqval-
iifatut tämile K.i il ' .8atiin·[my.ös tä1!.delykiil uuHi~tu" ~j.o
"tA' tiesi sIIrtymisiä' bpilali,tJen täydellitt.1fi 111:000-
ioClUva J'asta ·yleisenJ' Moioikeuden i ~ärJe,telmil.äD .. ;~ 
:setiin. Gu\fetn'pi hyppi,. kuin itäUä l:alalla \milJään- Ii~
ne"e la'in.~ä3äntt yhdelläll(ci'lia -tehny.t.t :]'oliDlnåhliid. 
ettd nä iden lakien fsäätök.eenJl,saaminen !Iuinkean ' ta-
p.h'luihlt' pelliästänn"eduakunnallisen askar.telun avulla, 
nln ulkoapirn puhaltava vihun auttoi ne tavalliala 
Joutuilammin irti:'Tpirlament.'ri.eata1 aaJakerikoltil. Se 
vihurf esiintyi eduskuhnanlistuntoa voima~ka.ati ' säes-
tävänä t 'jblikkbmieleai.!:oifbluenal ~ jouall.J:untUi taval,.. 
~'tå rajumpi henk"H cmnenfl lcaikkea,"' venäliiisten 'toli-
laY~verlep, o.a'hdton j6bdost8 ! I:n Mutt8>(itseatäämjt tlm~ 
.eiuDlltipl'm'eiUe uultÖ';J niinMnnmeJotimme airta enneD.-
kifi patlarnen'l a'riilnia aelittäneet, että se tuo-aparhai-
'i2H tUloksia ~iIIoin,"kunl nuIJa; ulkoapäin opainoltaa . 

.. h . .n:' T:fuonom~i m er itki par·la)nentlfltrisen lianlJanv 8'Uani-
me '}!fu"lokseliisuud~åt4 oli>t.etl~·~ttärle1iDtarvekaupan 
alalla ~ehoitttlvaa {c'nylkemilll\l ei ol8atuqrajoitetuksi . 
.,-äBii merkkHOoli,l ein:allsaf viittaamaan siihen. että 
.mYÖ.klh . 1rI~ri$!\·Rä"· mainitut 'J parlame' Dtaarisel, 1 bavu-
i'uksen\o;ie '~ol·vat ;.t öin .a.mlpaotri:-aaa v:utuksia. , Sillä 
... bBII I s6h~ tJ~~jd8j rtJ~c ,( !lmmlimdl(l .~nrr ,II 







• 
itH~i ,Nytilt,ulid ~ hi,tor,i.in YHi. l'htba.

' 
vaiib!iaJ1 i!1tiiM1 

mlllstä k~h:uväa'~pyörtekohtäanlA tkdhtP Ponatlf. 
lU'tett beW'Ua'ftbf ar .. t •• B ytft'ti ~kif14:l{ä v",.lel.u adIo 
inaoia ~etanlatlta.' ~D'i.tflIakleen k:liltdaa 1 dikUttauiiL 
\oaIfNit; ~. '. aie6'taili:.een edUlkunnåpi 'pel.ak.i~ läman 
dlkfatuuria"J yjikun81eh(tekl'.~ T y6väe'Dluolika ' J taif'i ndli 
ffialieH~ntt ~ Kaiiebl 'v~tfnÖPlän i ·toivon •• ')"e(fu,k1unoan 
apuun Ja tletoil:eiti. tai tie~ottomasti.fpYrki • vallilhkl1t. 
inouk~e~n. t '·~koomu.'ti:ällitus ' oli jo lennen 'vaaJel'/ liaf 
jO"llnue Luoll'8.faisteluit'Ur'jistymiha ei~itäab. .... edlnyt 
-: ,,,,I~ Lisaksi tuntui Su:>measakin j(Hlrn~'fa'. eUä 'yle '· 
-03J ä 'ijrk\Jlld. nyt)no,Je'llltl untta, 8yvempäamvallank~. 
'inousta kohti, jonka puhkeamineri' saatto.i lf olla enä!ln 
ybyen) ajan KYSYf(]YS. J(;f~reD.kiri Vällaikålhen Ha.Jti-

-tUI va ';f ~i kuin taho leppä myrskyn edella'. Bolihevök-
tkien voiml kasvOi kuin ukkosen ' p'11., l.t!.: t~ .Slougrl8v 

j Meidän~soliltlidemokratlammel jonka tässä -tilan-
i~essa' olisi pitänyt ' käytt~äl kaikki. vOima'nsa1u,-allån· 
kumouksen vSlmi'teluun,' odotti rauha.slt>-'edu.kun'-
na'D~'~lt':lntoja'. ,rpoTlvarir)!hmäip liitto ll)eetti .!marra'-
k\ruQ a1kul?uolel1a eddskun'nan ,pMtöksed, j611a mailb 
lia'aineb'I kOrkei '~valtå " iti us!\ottamilnJ '·miehlselle 
valtionhoitajakpnnalIe1~f IJlhtta ,'tJef ulilialtanut'· pa'loa 
w.ytänf~n j täW,!tpä.ätö,täärr. Samalla ' ,e1 hieroi sopi-
.hu.ta vaUäh\ talaniaolt'a Venäjän Väliaikaisen Hs'm':-

-tuksen "'·H'nS!~. i Ja1~kerenskiläinen .tketu~aUlI:uvernö6ri 
Nekrasov "'jb lähti viemään1lopimuaehdotulta ;JPletariih 

t r,.lleki~joit~ttavallai. ,.11ft, l' 1& [Ui' "t tI~1 n'(1uv 
~ .1 Mutta hän ~i ena:a!l' ·~arånut He!sirikiin! 'Nenä1illh 
• 'köy.häYiatöJ niir{ä päividal. ' bbls,HeviikJ[i~J;Juöru tfen'5a Ujoh{· 
dona, syö!{d v'allås\. (porvarit.Cja porvaneor1kaf rlr Ja 

, otti . hja f bmiin käs'iin,a: IJ"J ,)at ,tilI ' ,:Uinl 
U:.lcl,' Mei~l~kin .iIIoin '"kalki ' kumoukscn €bengetar t ~i 
-maan. Mutta rii'e ·cmme nou,lcct-"aen aiiville1vlii.n Ilu-
~at:simrne päätämme 1ja "annoitlitae irieu·1Jentäll vrTff. 

~ Meflle i~Ut.i e~ . roarnskuulta äa'eiden maa'biDlä1kun 
muistojulila. ..a .111'-'1 I 81 " .. 1. ,1I1!I,lolJoml,d I,t.~?' 
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iov i~ aS;1rlua l\'~I)/'uomu'llmills'V nv)f .tgt!'(~lIl."I?l . n:l:l 
'IIoAltlltaiikklii<1l<Iiol:i?,"'Il«fN '8If>a14,i!; .. !.,~ ,pJ~ ... eJ 
,6iW"""Qbdkli.tab<ldinv lka"lIt<ql.' lII>f-iflI. !!i!!P'I!I 
";o1'lilW<>n1<oIt,,,U'>Näittii> ptdl_ .. ti''''U9~k yh!le~ 
4iil\ii'irsflkttiQheD~ymri1fl;'f,(oJU~bif8i.oa 81u'( ~);Jlrlp: 
,'~ c'"aiL ~Ioli",i!i. _lv. iII<{ ul.l('I~rY.oJl.ol<u ... '!iri§m:.\\, 
-e\ntrrd sMheltlhfl1ttaneit .eJ!lnickili:~dbM PymlD~~t' ofll.f 
fiit'ä? ~b1-fio,f&ltdeq.okia'fiall.e jy.lipäW~ f)\Jtip~~M· ~ si, 
-~ lb( 8a.1 a:litlem dU"ib tiahåolion cp.vib1ctm "'~1ely.J!J! r; ~rj 
fle1f8isfå~::tylYnvaeB1iikeUä}lf'j.okaJjjämHiibj <\rt~ehj~f 
Ittö:fijl~i!1ffor>"gJtlli&-!laillil.e.en:*pOIlJo..m@nJ .. a[JiS$/ln»).p9JU: 
·~ä.~lffe'l.fiUn ~.lf?e~,qNeI~~.s~ 8ii,ky#j"J~~iilJ!~P1jn~I?I 
fjWrn:iäfäiloäl 18 lJolssain cmaar.nlHse (]IJ)'OtllJYl@r~8 tl;C?,.IJ!hr 
-d'Ano tfl:&tiJivI to"de IIisen Je IiIi ml. t tl'ähirqlllän.» @ill~tlWlp., 
liöö"få'''J(Mudil~ pä'ä.iia'siaI~Gd l~nfJPhj~~~laayajn 
utopiltisena koristeena, syystä 8iitä~ ettei ~QJ;ali,~ 

·Joi ~~"de&.raj8t.elHf'j toteutettaYok8i1.tpi)I~.va!ilIi':~~8 vaI-
JtidSi8. 1onk .... upuittcisiinlo-.·osialide m~kraJi,ftJl' k ij.yj:JnDg!r 
~iti'eri l foimlnta i 6n''(ropeulunutta.:litSe c~e.n.rJll.i.J~lbi~t~J 
"'iåNfie.stilrronr YältqmäWn~xjol.t.a-.u~p~äsJääonp.ory§uJ!!( 
'lieitä l~å'ltid. taj sosialistisee h ic.y.:h te!skun tEl!! QVqkilli hijJj~ 
'on l:;am1lisen livallanlrumbuk,S:en7ja :diktpt:\lulig He.,o"~ 
,ön~Ol'ökonaa·n1(s'onalideino'krDtiandielQi~e!J j &i lhkii;}}län-
,ffi)Use1l1 fGllPinnanltulköpu"GleUa; d se.talll{lbdY4J.,~ · ~jj!~r 
!ffi1ihin! rs'Oslalide1ii oJo.:a4lnrrtar)iuibt D j fQimip t<J11P.ää ~{YJ'Ir _ 
n?'.j1Johijonn1?~ai~eIi ~os.i'alidem~kr8l.i':D sul}d{ffiy:,tJ!~
'k'tini'ou kseen'l. o[l ~k odwnt_'n ny,ht:8l pa~nY1.stal1 dl.l11Q !t&P,--
-v1iitiE'Hrisen, lhi'to(ioihjJån ~'I .. ubJalltumj~_el)'!®qJlq!~P-' 
·ajäfitntalIar(kumou}tsiin. #).V8Ilan'k1Unou4~ $y.l!tYLn.!\~~ 
"ei teHda:il; D!/.'So.fa"IiCleD}okiati an', '1)} idilAJ.lse .Jfsi!l!ii..-,.Ie 
tei t.tät80't"e8i8"kseero~boli!m~ 8"pinilä.än N,BUjiJl~pm91!.kssp. 
'h)Vä ks"it: Il'PikenuMDki D~ 5eFi ")uoonoo&an.tl.QJll lla!p)JJVl!in.c;n 
Jj~rhittåm8ari \ va'UånkiimouksenlJl s,ynt-}!rni.etä ls~nw,~'.l 
~truihS~()JOä\lurMlko'a r.:ydrr'ö-p\I rueksi' ;1' a ij ,.ntu~m~Q\lk'1i)li
~ii8136uk'k:omll:keitä) ,<t,l mämä 80n (bYrYin-.1.y'ö'lmärr~äfa~
. lI.ln u,.'Olialioemokrs"tialllt!Vamn aise~k;äYJ;illtl4tiUis~'!ta~aJt' 
,IlHltÖtlli!d klnnillta 2.kat,oltuna,~ .. itä-.kQi(U.'JaaN§~l~Q-' 
kumouksellinen toiminta helposti häiritsee ja uhkaa 

0 " 



'2 

:Sen keskeyttää. Kun vaUanku mouksen suhteen ei voi 
.eDnakblta eh<lcfttoin.lla varmuud U. lpääfdia~d ~ttal1 te 
1«9 enii yriirtu11~ on päättyvä vOittoODJCikäntbp,piOOo;. 
'liaytta'a airia Ibahdolliselt'a\ ettäi • all.an.k_lJ,)Do,uXJ.~ .. a 
~hkaa vaafa IOlialidemokralhln I ja~. ötfliminnaq Ja 
;Polltiikan !U aaahatilkli.j lJ jä'rieltöjft, 'taloja1 .ikirj.a.toJa, 
.anom81~hi:ia. l uudiltullakeja. tkannDvJiltail"i1V la trl~
,ia ja oikeuksia j.n.en Matta näiden pohjallel"l per9s~u.u 
sOliaUO'emokrlftian kokp toiminta. Osaksi ne' R~J: käy-
1I~et' f '.en·~ l elämässä litsetarkoitukseksi ;vdärkeimm! ~.i 
dkikai ne ~vatr len toiminnan,Li .erIJHpor,v~r~1i8Ia i lli t.~p 
tbirfii[lm\D.~' ja lkumitell~ ja ~ kehi~tymi.elle akorvaaw,<!t;· 
lomana poh;ana; Sen YU'ok! i sosialidemokratia. kaikin 
mokomin labtoo niitä. säilyttää ja huolelliu~J ' i y,aa~ 
.roilta 'Yarjella, myö.klft1proletaari.en valla,okumoy.,ksc;o 
" a8 rollta. ' Ii I{' • &. 'wl ,i('l 
.I~v :röiiri l ao.ialidemokratian ·, tieteia.opiltsa,.. . Marxiip 
yedote!J.,J aelitetahn jäijes rötoiminnanlJ tulQ.kaia Plu,}ta 
1fartu'tetta:van ja 1ä.i1y:'että:rän :j myö.kio1 JlltiJ;ritQ.te., 
prGl~taa!'ise'n :VaUanku"mol\ksen tarpeita ja mene%t·~,t~ 
silmällä ·pitäen. - Ja epäilemattä ne tässä il,vaUankur 
mouksesS& lopulta liyödyks.i , Jcoituva tkio)."jIMutta S.~ 
nll.~tävästi ei· tapahdu , sosialidemokratian 8n.i,osta. 
-vaan s6sialidemokratia.t'a I huolim'Jtta. c(Myö. .. porv4rjJ-

_ tben -valtion ·sotilaslaitOck.en 'ärjestäroistoimiflta' fon 
~epäilemättä1< koituva suureksi ~ hyö'dyksl ,~öypälil : ön 
-yallltflkumo uklelle, mutta . luo'nnoJlisestiöaiv,,-"! jvasJ,oio 
Itämän lotilaslaitoks"enl tarkoituafaJ) Joa sosi'a)ic;lem~
'kratia! void alha mielensä muka'aruj l1htaa ~ötäenjouk
'J[oj(ln toimintaa. niin tuskimpa. l.työväen.!uokka jär;es-
-töineen 'koakaan joutuisi 'sellaiseen uhka yriJyks;eeq. 
kuin vallankumook"se(DHeikä senvuoks~ Jl1yöskään ,fe~" 
li;.een päämäärlUI.{l kuin!lsosialismiin . .' Aif\~kin mikali 
pqrvarilsto ei ale. kädessä' työväen v.allali~umou5,ta J prq·
voseera~si. Tassä afnoassa tapauksessa näef,jQh:dq~mU;

*kainen' ·sosiålid ~mokratiak:in nO,Ulee, .f- lj 0 a iRoufeC, 
-varmaa se ei) ole.....; 'tallankumouklelliseen tph,ttljluq, 

1; ·hil, sj )~ +; If"U.,rf 6JI Im,OJ ., omu.1l 



1~ ,.i ',i,,« nil"tl u" '.ii d Ml' -IlJU" 
pd'rlBriUil1lailliaeD l luokkataistelu ... fi '81ly"utu~eDl ~ 
jiil!umiltoiveidco pudlustuk~k-.iJ. K~teD m~Dou.imm-e
.ammikuuD 1 pulla. 08' CJ , n ! "lO !.r.v 
·:r~o ~ Marra-a1cua ... 1 .itä va.toin Die p'aa.timmc) pcraänr 
työ. VIIII .e nkumoukaellisr"n faistelu.!) edestä, oS;a,kaiJ ',ut;t-
lellalil-emmet kaDsa,o,v'alttiisi) S8ftvutuk,i8lPIJl~1 v,sJlJj?il'" 
ta. oli. Ies. toi v-Oell l(l,v6iy~mtn.e -parlarp.enta,!lrisilla "ei-
DoiUåfehi(ä kiellä'a. koko hi,sl orian pyörttiep., ja, oaakai 
kai myös fat.lis liselli ajatellen: JOI vallankumou. on 
tullakaecp. nyt tahi my'öhemmin, 'tulee te meidän !l va~-' 
tustukst"ttamme huolimattal<jn j_ 1,1Iä'jle H~~n.ä v ... 
ta rdi kein voimallisek.i osoittaakin. . . . ., I'F ~V 

Mikä oli lämän hi.torrl l1i.en virhee.n tulok.r.na? 
Sa imrrcko aseellisen yhteentörmäy ksen lIältetyksH E.i. 
Se" tuli t. inoastaan lykätyksi ~ aikaaD, jolloin por· 
Tar.it divat jo paljon pari: mmin varust8u ,un€'i~Jl )t~in 

lma ~raskuussa. Porvaristo llaa aina aseellis'tJl yhteen-
lörrMlyksen työväen ka nssa '}!Iltymään, milloin /se !li//! 
tah too. Ty öväen taislelu!Je.t en 'vai n vaa raksi j8e;"e ttll 
porM· iita 8 a määrätä) luokk,a,sodan ~lkami~aian. Tvö-
Taen dkatsla ,en einporl'aristo aina Ikaikilla seu.duin 
ole ' -ii elä r iittävästi varuilla..an vallankumo.uks~n suli· 
teen,' va·an voi tulla enemm!uä tai vähemmässä mäa· 
riO' yllätetyksi ; aemminkin missä taan!uwuk.ellinen 
h&lI it ul valta pte ::nmlln ajan kd luessa on t~ hny t itsen-
sa laaja in kansankerrosten silrTi i ~sä vibatuksi; vei työ· 
,"ä~ n alk ama vallankumousliike joko .u_or~staaq te ry· 
mata mukaa r>S'8, tYytymältömiä välike rrqksiaki!l tapi 
ainakin hajoittå'a ja he.rp8snnl,ltlaa halHtu~vaJIa.p. pup' · 
IU ftajlen' rivejä. ' Erityisedi j' lellaisissa ' .9 1ois.~a , ~uin' 
esim. nyt sota-aikana 80taa käyvissä i mais.a, missä 
köy~älistöj{ ukoillak :nI vielä , toillaisekd on aseet kä-
lissa ,. <Ii tärkeätä tärkeämpää, eltti luokka.lotaa pääse 
IIlkam pan h,:,}litus, joka· jo' vernttain I )' Jlyen~in vai· 

. mistu,:aja n kuluessa voisi riittää, suudlta joukoilta. 
ueet poi • • vangita vallankumoukselle tarpeelli,ia ai-
aeksia, tark(, ituk~ enmukai.e,ti sijoittaa luotettavimmat 
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i9ukkonsa hyökkäys· ja puolustuI8semiin : .. isähtä vi-
f\OII1'!1å1O'ltä .... n • •• kl!>fliMpäin.äl '-ikJ>öilllj,tlIIAAr 
dblflsefO!fcJiM~aJ::jklihl~Til\åbiJlp._~~.m'iMt'l 
vallankumouksel liseen toimintaan . . fOSi!4pltillajulKlluttU, vannlf1 e'\WIhellfrujllo.o~iå,o·dtuU(8lk.C8AlPDnolt1 koet-
"riil ~ ~ Jä"i1'~st~(a-, ) \:ilkoylolU itiSrlbl' äUhte.e.~ lIuJa '(I(wn Mt 
sell'eer( ~i/llaoll lsimtif.n , edUUiihksl:- '{IU-. ta -.htlqJ.Ik 
'epn l)d~impaan: tar jf.eelee'D ulkomaiJta iap~ltbl ai; 
iJia'Hh? turvat.a~}-sdlut nsät f ajantakaillilt8!" JiäiritlfemjJUltt 
'Marila!~-unf.sa ' 'ölisi S:uomen port ari,t® ollUt va;iJJelDlt-
gil/ sa.ad'å" tnntfIVaatJ Saksan h.Uttuk • .en 'a.P.u{I:. , k:uh I"t-
ti n tai "'ella ,:! idllh in.li lsakS8'lai3et I joukAt v.apau'ui'{Jlt 
V~nä~ä~ rin!amalta, ..0,(:. , ~tjta'v~eik'k,:, . kUit.enl,in,' marr 
\'~Ikuuda fat edes tamm'tkausaal meidän OJI hY "1 n val-
ken arvata. &( 'l"j;L~'1. ., ill ~ , 

f') 2 Jt~i'. Me- keskustalais-solialidemokr.atit. l.emme 
tahtoneet pyrkill halJituAtiitt'o'on ( minkä~nlaisfen por-
\' jlr illii ten)' »kan,anVlaltaisten» kanssa. jollainen .llutto 

.. niin ~"tl lI ankum-ouita 'kann'atavairu kuiq sitä X\ya,tu.lI-
rtAtainkin oikeistososia lislienJ mie les täH )li toh'o.tta't •. 
~+n ' sen If.apaisra Iiittoå ei!! olluhoikeastaanf ejatel-
ta viSsakatind ls t llaisen pä~äärän toteultamioeil • . mikä 
vallankumousta '10 kaonatta,illa' ;oikt. istQso..sialisteiUa 
mielestä I'fä\kkyi, 111 o. kansart:v8ttaiUllI hallitukaen, ~ 

t"kaansaniinen, jonka jäsenis~ä-, ainakin tuntuy.a II en~t»
-,mistö olisiJ' 011nt 8osial1ltejaitjaQjonkat o}lj~lmana Itoliai 
61,u t 3 e lirifår'tenyl k enlisen rr ajoittanHncn· .sekäfitednitu-

: Yent känsån'Va ltalSl'en UUdistusten toteuUaminell ~dus· 
' l1(tfnnalliifalltie tä;l11 Että 'Irlioho'D vaQånkumoukleUa . ta-
. 't'6iteltaraalil bpun:ailleen~senaa:ttiin. tullai mulfae n aioa -
kiri nfuutalrlia maalafjliitoDLedpltajia, se luntui .npis(a 
oilteisto.o'Iialisteiste , ( k'u&n ~mmärrettä~ olikin, 

'lh'l vin'tarp~Jliselta våhlritlUk'selta_'tSitii .H~IIä.,pi!a.n 
~eidän puOleltaan Jl ja ios)·dem, edu'kltntarXhl;Qijp. 

. R~oJHii3!~u~!II~o~il~öl la; ·R·euy~te1tii.D ;dma,!laislji(?n 
·,t}lhm'1hi Jii / lktilk~h Joldenkln ),mUlCieakm/ ~18tYJIll~· 
'l lisfeJl" :~~dUt\ejlbn Ikan ..... a .. J'åH » to~'eriw ~iJ ~'tj
fam.:n.',&o;hiouI 6~UIOl H":lz;a U. I;!!I lI.sl!..lJ!1&J .eid~B 
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,tt ..!:!I S'uD~nmiCIt' lahaHnta'p.an; ijo.han-ei aivan1!"1.--
vaati. me puofiJednmik:uaaaD j;rillrlsaDntutJ .. m8~:l.jl.i~\ 
Jo.iali~e-mokr1atib n jd;:l!rnärr8skuuDllf suiul.kkov,iilolla. 
(ål16nuRe sen välittömåbi itulokuD~ ( mill"~ vene .. 
kurnou)j~elta silloiftl hYVällä 1"kYI,å oli'likou.ot-1ob,-
1U8. Mutfa Jjauri 'sii.i [mei llä alf mielessämme tka.kli-
J;lfinava8 Iisäsyytä,' 6I1a kannittårilatta '.vallankumoJlIt-
Icen'ryhlymista.:rut) emme tabtoftfd ~diE-tää oikeisto-
sösiali&tin. 'ja ERYv'arill ' ilen Jaincsten rl li,tfo'utumbl8.3 ja 
(2) .taKdoim1l\~ '! vältt~a. tyQväca!hkkeen II J:cpeämitHt 
' lahteen .~ katlferasti\ k'elkeriääo II. taistelevaan leiri' fJ. 
"1ä!säkinlJ!ph\eessa dis ajatuksemn1e lkulkP SOI alid,c-
mokr'dtialle 9min8 lst a ' rataa, eikä oikeaan man: ilöi-
scen tapaan. Me tosiasi assa jarrutimme. hi'toriaJli.$ta 
edistystä estäessämme fiU maamme työväe nlii:kkeeo 
hajoamisla, jonka edellytyks'e't oliv:åt jo kypsyne~t 
vä lttämättömäkt i ehd{) kti/ l~ jotta' ty'öväen,like voisi 
f. äästä på~kh I taan e~ei!np'äin.l l(ile.tdiseen vallanku!1lQuk-
f eJlise(e'n tofminta-an. lKein:otekoisesti .1 koo.81a PYIY,t-
tä,en) vatp,kkJiaia pyrkimYfSuuntia täma. liike'l eJ ,ellää 

'11fst} DY~ lainkaån toirdm·aan.! Sen repl::äminen sct;rt-
t oi "'yllä koilua- vahingoksi .0 s i a ') i de m 0 k r a a -
lt-i. e II e 4 toiminn elle. toiato saooen eduakun.lIi~en 
(a ammatillisen) ftbimiim.n .v·älittÖmälJe . tehoisuu· 

'Idelle. . V~alivoittojeo toiv'(' et· .iitä saattoivat vähc;n-
tya.. ' Mutta lyövä'enasian'O todelliseJle. 'edid}'mhelle, 
työväen rluokk;tais!ehr~ vahvistumisell iluosia' , luon-
nollisesla hajoamisesta olisi! ill8ttanut olla ..-1l inoasta~n 
hy otyä. "' Sehän , olisi -merkinnyt vainJtooellisen I)'Ö-
väen rintaman vapautumista haitallisida vja] plmitJä-
viatä"' aineksista. ) jotka porvsrien rintaman puolella_ 

' saattoivat olla työva('n vh)lankumf)uksdliaclle IUQ.kkjl-
'(tai5t~lulla sentään vähemmän vahiDgolliai~ kuinl'ty.ö-
.!väen omissa r Iveissä. 'j'!' ·iJfl ,hu' t,!'I&8V 
.J Totta kyllä. että ,välitöntä vallankuniouhen tulosta 
emmc olisi kai kiiva immaUalr:aan ponnisft"lull; mme 
Toincet mielemme mukaan sanclla . .Hhtoria itlc' .en. 
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olisi sanellut. Mutta , meidän olisi ollut yritettavä. 
tajtleltava ja hyökättävä mahdolli.imman ,pitkäUe' -
hlstorialli.en· e distyksen avuksi. Eihän historiakaan 
voiout tyhj"illä' rukKui Jla työt aan tehdä - tai.tel e-
via Ilouriai se tarvitsi . Ja vaikka .uuri jäänlähti} 
Suomen luokbtåistelu;en historian virra .. a ei siltoin 
vielä olisikaan voinut tapahtua, vaan silloinen repeä-
minen olisi todenn äk öisesti pysähtynyt porvarilli.-
kanlaavaltaiseen ruuhkaantumiseen, niin se repeämi-
nen 'd n olisi toki ollut askel! eteenpäin. Sen kautta 
olis) jaäkuoten v-astutlls\"oi'ma heikontunut; yapaak.i 
ovrkil"än virran painovoiman eir olisi sitten enään t ar-
"ionut ponnistella yhtenäistä lujaa jääka ttoa vas· 
taan, vaan se olisi voinut keskittää kaiken ,'äkevän 
,oimansa painamaan syn 'ynytt ä ruhkaa, siksi kunnes 
t ämä olisi mud unut. Tällainen _enO OD virrassa 
jäanlähdön luonn.ollisin ja nopeia vaihesa\! ja. Sitä 
tietä se kävi Venäjälläkin. Sitä, ti C'tä on h:Y"ään 81: 
kuun pääsy belpoin. Iso. osa kahlehtivan porva riJli-
sen valtion vutuIyoima .. jää tä!Wio ralkaisu a~a tehot-
tOl1lll kli. SitäYastoin jä3nl ähtö voi viipyä viikoja 
)II. aikansa, jos kuori kest ää lasaiseal'i joka paikasta 
9Umeiseen asti, eikä missään, synoy ryr'ppyäja repeä-
miltä ennen yleistä Tnurtumista. t 

Me sotkimme alkuryöpyn syntymisen puhalla-
malla luurl~kon lopetetta vaksi ;yiikoD lopussa sekä 
va llankumouskysymy.ksen lykJ1~t.äl~äksi - puoluekoko-
ItkIen r., t kaistavaklili Toyytymätlömy)ll, jopal ~atkera 
suuttumus ty.ö,väenjoukoiasa oli sen j9hdosta , sangen 
yldneDl Se en tosin' puhjeDD.uf i1mikapin~ksi' puolue-
johtoa 9:8ltaail, muUa se vaikutti ta v,Ha. jp ka kuka-
Hea on turmiollisempi våstaiselle tJ'i)v~en luokkatais· 
k'IuUe: s'e poltti t yöväenliikkeen jPi!lOolta poil par-
haimman Olan työ"\(Öeu IUS'ttamustal. Johto;) joka olisi 
tulta tarviimutr rohkaistuDuttar ty.övåea· v.ihollista vas-
ÖI.~ jäi puhaltamuo epäluulonl lIy.lmaan hiillokse~ 
T.tIHoID. .ynny:tetlyr crpaluulo ja kar .. u~ tunt~r"litt,e!l.t 
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mln painajaisena koko .vallankum.ouksenkin ajan . 
Marraskuussa silla kylvettiin jo huhtikuUD y hajaan-
nusta. ~ Puoluekokous kun se jonkun viikon paasu. 
kokoontui, tun'i Iyleisessä mieli alassa sillä k~rtaa : jo . 
ohlmenneen korkeimman harjan vallankukoukseUi-
lelta hy"Ökyaallolta - aalto oli risti tuulten hammen-
tamänä laskeutumassa. Puoluekokouksen edustajat 
olivat valitut jo.kevaällä. toisenlaisissa ·oloisla. SUUD( 
nilleen puolet heistä tuntui olevan enemmän tai vä-
hemmän selvän vallankumouksellisen toiminnan puo-
lena; toiset puolet vastaan. Me keskus!alaiset tab.; 
doimme kaikin mokomiQ pitää puolueen kOO8S~ ja 
, onnistuimme». Kokoavassa päätöslauselmassa ei olr 
lut vallankumouksesta selvää sanaa puoleen eikä 
vastaan, vaan kyllä lentisen itsenäisen luokkataistelun 
henki; lisaksi jotakko hurskaita reformivaatimuksia 
porvaristolIe sekä työväelle kehotus aseelli seen varus-
tautumiseen - ei I tosin vallankumoukselliita hyök-
käystä, vaan tarpeellista itsepuolustusta varten. 

Itsepuolustuksen tarve nyt tuntuikin käyvän työ-
väenluokan kipeimmäksi hetken tarpeeksi. Sillä por-
vari'to. joka 'näki siksi kertaa vapautuneensa vallan-
kumouksen vaarasta, valmist"utui nyt tietoisesti hyök-
k~ykseen, S,e yll äpiti julkisuudeu8 hllrjaa sosialisti· 
vastaista ajojahtia. ja vähemmän näk,yvässä muodossa 
sd kehit~i sotuuunnitelmaansa., hankki aseita, järjes-
teli ja harjoitti lahtariarmeijaa sekä läbetti age.ntte-
jaan} tilkomaille kiireellisissä tehtäv-iaaä. Myöskin 
työ\'äen kaartia järjestettiin ja puoluejohtoJUn otti 
tähän työhön Olaa. Mutta se edistyi hitaasti. ilman 
riittä.t.-ää tarmoa II ja tarkoituksenmukaisuutta. Siellä 
täällä uhkasi auto,maattilestL puhjeta hajanaisia p8i~ 
kallis-vallankumoukse llisia purkauksia anarkistisine 
syrjäilmiöineen; Turussa sellainen puhkesikin. 

I Eduskuntatyöstä ei nyt enään ollut eikä yoinut· 
kaan olla ' työ\"'äenluokan asialle muuta kuin V'ahia-
"koa, Se ' 'tåin' kiinnitti vbimiamme turhaan, jotka 
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kaikki olisi tar .... ittu tulossa olevan vallankumoustais7 
lelun valmisteluun. Se vain petti ja ekaytti näke· 
maatä sitä, mikä tul eva oli, mitä porvaristo ~'almis
telija mitä työ\'äen olisi pitänyt )'almistella. Val-
lankumouksen uhatessa marraskuussa oli eduskunnassa 
saatu aikaan kansan,"altainen enemmistöpäätös, eLtä 
eduskuntä - eikä mikään hallituskopla - oli toi,-
taisek,L oleya maan korkeimman \"a ltiOl'allan käyttä-
jänä. Tämä näytti jo todelliselta, joskin heikolta 
askeleelta oikein moiteettomaan »kanslloraltaaolt. 
Perustuslaki'!"aliokunnassa ,me koetettiin piirtää pape-
,rille tarkempaa pohjapiirustusta, tuot~ I<aunista 1"81-
tiorakeIJueJmaa l'arten sekä päätettiin jo julistaa kil-
pailu ihanimmasta lipun mailis4 SuoPlen kal,lsanral. 
tai.en I"a ltion katon harjalle ' , ' :..0 

$iI1oin kuultiin herra Srinhuftudin suusta pU · 
oman' raltioaääntö, jossa oli ainoastaan' yksi pykälll.; 
~ tuja järjestyra1ta'l» eI. 

Se oli .sikamainf!n jlf ~erenhimoinen \·altiosäänl~. 
Mutta t e )'eto.i ' luokkataish~'luje'n historian tddell i· 
. uuteen. j oukko" ä k i I"a l {aan, silloin kuin mOlli 
soslalidemokraa'Ui ',\iel:l näki unta äänestysroittoj en 
kautta synty tästli. kan~~n,'altaiaesta ,·altiosä~hmöstä. 
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II. Kysymys valtiosta Suomen vallaD· 
kumouk.~ •• a. 

l. 

n 

Suomen .sosialidemokr:atia C\ viimefa lvisf'ssa vaI· 
lankumouk~essa 1?,Yrkinyt pois yleisen kansanedutus-
"järjestelmän pait teista. Päini.rastoiq ' se pyr~i juu'ri 
lT!a~doll~simmaq yleiseen kans,\n~du~t,usjärj~~t~lmaa.n, 

.m~hdolhsimman kansanvaltaiseen 'valtiomuotoon. Tätä 
t~tkoltti ' ~ansanvaltuuskunnan valtos·~pi.ntöehdotys, 
joka pit( ~~tl kevä~II~, k8,n$ana.line 8ti~~~t1a hyväRSyI' 
t ä,map .o Se~1 muk~~n .piti ka nsapva1ta,ise,ti valj!ta-
Yalla eduskunnalla tulla'1,emaan Iraikki korkein valta; 

~ I " '11 l ' . ' q' : halh\us "am sen tolme~ p ane\~ana \ 'a llOkuntana, 11· 
ma~ It~eriaisdii~ tOir,ni'nnal\a va rbs,tettua !?,resldeo' tfä, 
eduskunnan( säännöllisen ja yklityiikohtaisen Va lVon-
nan alaisena; kam,an aloteQikt'us piti olla laaja, kan-
aan lt'ferendum vain valtiosääntökysymyksiuä; virka-
miehet määräajaksi asetettavia, ylimmät eduskunnan 
nIittavia. ~ 

Luonnollisesti täll ainen Yalticmuto ei Kansan-
~'altuuskunnallekaan ollut mikään itsetarkoitus, .... un 
valtiollinen puite taloudellis-yhteiskunnallisten pyrin-
töjen t oteuttamiseksi. Sen puitteissa piti päästämän 
kehittämääo oloja sosialhmia kohti, toteuttamaan 
uudistuksia. joista lo pulta syntyisi sosialistinen yh-
teilkunta. 

Tällainen aate näytti silloin Suomen oloilsa, hyvin 
luonnolliselta. KansanV'altainen val tiomuoto näytti 
Suomessa voiVan taata kans8neduskuntaan enemmia-
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Sel 80a kapita.l~ltina, 'iHhtta"l ei enää, ytk'ityj.kapitalil~ 
tien ja porvaris,lon Hallitsema valtib. ei niid~en luok-
kajärjt>ltö, vaan Jkan,an valtio*, jona ne vähemmis-
töni!. eivä t voisi saada mää'rävää valtaa. Määräys-
valta olisi oleY8 (taatusti työtä tekevän kansanenem? 
mistän k,asiuä, joka et'1.Jjenaa mukaan käyWlili sitW 
muuttaakseen' valtioQ taloudellisen toiminnan työ'-
Yäenluokalle yh ä edullisenmak.i ja sitä tietli väbi-
(ellen muuttatikseen valtion sosialistiseksi yhteiskun-
•• ksi , 

Tämän.uuntainen talouspoliUikka oli ilmeisesti 
Suome~ Kansanva ltuuskunnan Illmämällränä. Ain~kin 
ola len jnseniaHi odotti kans lmvaltaisen 'eduskunnan 
enemmistt!n "oivan hy väk:syä 'suurimpain puutavara-
ja paperilii,kkeiden pak~oluovutuksen siinä laajuudessa 
kuin edellä on viitattu seka-maan ulkomaisen kauppa-
... aihdon alistamisen valtion ohjausvaltaan, joilta toi! 
menpiteistä olisi myös \s'eurannut valtiopf!nkin aseman 
muuttuminen. Miten 0 isi käynyt, JOI Saksan impe i 
rialismi d olisi tullut Suomen { kapitalistien avuksi, 
vaan työväki oli.i taistelussa 'Voittanut, siitä on nyt 
sekä -valkea että turha laulua ' arVeluja. MuUa ilman 
seUaisia epävarmoja arvelujakin vojdaan nyt ilähdä-{ 
että. joka t.pau~se~sa oli Kans'anvaHupskunnan ajama 
nllioUi,en kansanvallan aate epähistoriallinen ajatus. 
siis historiallinen virhe. 

Se tahtoi luoda sillanr väUuteen' kapitalismi.ta 
sosialbmiin. Multa sellaiseksi kansanvalta· ei voinut 
kel ... ata. J 1 . 1> .! 

Sen epähi.torialli.uul tuntui jo vallankurrtouk.eft 
ke.läes.a, .Se ·el kelnnut· porvareille eikä. le kelyan~ 
aol työväelle, - Iv;;;'!:':: '-!liin, ' -vaikka . kumpili:aan 
ei puh u n u t Iita , Ta.b~aa. - Porvarit eivät pii.:I.;:;e::t 
'riisuna "uhu.· .ans.nvaltaa:! vaataan, ja työväki taa.1• 
sitma työväki, Joita t",uoaJda 1904" 1905 ja 1906 ,oli 
~ot~e.a iDno.t.uk~eb apas!,al taistellut ka~Dval18it. 
puo~e-'ta~·6"ylvl ! ... ~ tuh!e~nJ't1~· s~r:~~n TI11:no!tJ!lmät-



• 

tömänä. Kummallekin kelpazi nyt. ainoastaan d rk -: 
t a t u u r i t ponareille "aikainen, työvlleJle punainen . 
Kumpikin / lienee tuntenut 'l tunnossaan, että . kansan-
\'allan ehdofus oli nyt itse asiassa kåmpromissiehdotuJ. 
Mutta k1Impikaan ei tahtonut kompromissia, sovitte-
lua. Oms ll "a lta oli kummastakin parempi kuin 
mikMn kansanvalta. .. J 

Kansanvalta oli Suomessa ollut ed e II i sen VUO j 
den. viime vuoden valtiornuotona. Se oli saatu maa-
IiskuusiiI Venäjän pon'arilliselta vålIankumoukselta 
Sitäl ei ollut paperilla , ei yleisesti tunnustdtuna pe-
perustuslakin", multa tosiasiassa ae kyllä oli olemassa. 
Ei se ollut mikään täydelline n kansanvalta. -, ej 
läheskään niin hyvä kui" ~ ! ' ~::-. ::.:~. ~,"ansan valtuu8-
kunn'an ehdotuksessa, - mutta se 'oli niin hy vä, kuin 
kansanvalta porvsrilliseus valtiosaa koskaan. '\'öi olla, 
Pitemmt\lIe kansanvallan tiellä, toisin sanoen «rauha l-
lisen», vä kivallahO~:l!l luokkataistelun tietIlI, pääse-
minen oli historialHsesti mahcil,}~.:=~q . 

Nyt perästäpäin on , Hlmä tärkeä huom;.::, helppo 
tehd~. Viime vuonna Suomessa se ,oli paljon vai~e
ampi. Suomen 'porvariston suhteellinen heikkoul, .sen 
heikkous parlamentarisessa faisteluss8 ja sotaväen 
puuttuminen siltä, saattoi houkute.lla_ meitä sosiali -
demokr8.tb~ja kansanvaltaisuuden näköhlUrööl:l" pyr -
kimään sosialismiin eduskunta taistelun, kansanvaltai-
sen' eduskuntalaitoksen kautta, siis tieta, jota histo-
rian todellisuus ei aiihen . ' 0 i n u t kulkea , - väItti,i. -
mään sosialistilcn vallankumouksen sekä.. v1\lttämää n 
kapitalismin 1a sosialismin välisen vliHalteen, k~ybä
listön diktatuurin, jota 'historian todellisuus ei väli; 
täl1 voi. , ) 

Melstä.1näytti le' viime vuoden 'o kaDsanv';lta ei 
aino·,taan Imenrieea. vaan tulevankin historh!iD Qike-
-alta' ·ohjelmalla:"" Se nJiytti vain 'l.a1l H nr• is ... crlj a 
j. b e i k 0'1 ta lopiakaecn aoli.lhmin:l\to.mi~D. ·'Sittj. 
var~en o;t! dtn tllvdenllU\ ia "Vshv;is,taa. ' ~lvSei 1)1.i~;.n 



heikko, kovin , heikko. El,llme huomanneet, että. .e 
todellisuudeaaa oli n iin heikko, ettei .itä ,edc. vah· 
vistaa ,·oinut. Heikkou. oli scn pääominaisuus, k"ten 
le on aina' .ollut kanaanvallan pääominaisuuB pOTya-
,ilIi,ena valtiossa. Se oli tosin heikko p-on;aristopkjn 
pojaksi, mutta vielä heikompi työväen avuksi. Sel1 
ainoa historialliseati ~rvokas etu r- et.u. molemmille 
puolille, siis ristiriitainen etu - oli sama kuin kan -
ssm'altabuuden etuna on aina ollut, nim. että $e sa lli 
luokkataisrelun kehittyä verrattain vapaasti. Se lalli 
sen kehittyä sille jännityksen asteelle, jolloin enä~ 
va in ase e li i n e n ra t kai s u oli edeslä, siis jolloin 
sen kaos:mvallan itsensä. hiatoriallisena mUfi,änä ,oli 
oleva: esimäf.enä kaatua maahan, tarpeefl.omsDa, 
tehtävänsä täyttärieenä, vanhana lahoaitana hyöl.<.kää. 
,nin rlntamain ' välillä. 

) 

2, • , 
Kun Suomen porvaristo tammikuun lopulla ko· 

meD.i lahtarinsa hyökkäämään, niin sosialidemokratia 
raivostui - kansanYallan puolesta . Porvaristo r.,yOI· 
tM, M vittiUl: kansanvallan, huudettiin IOsialidemok· 
falian puo'lelta : tuli on irt i! kan.aa· .... ·alta on hen·ge.n~ 
vaarassa ! Niin olikin. Por\'aristo tahtoi kertakaik -
kiaan päästu he'ikkoustil.sta'an, yapautua dkaike.a.ta 
kanaanl'allan aituuksesta, josta lsille oU ainakiD :.t Vai', 
lUita: joskaan ei \~aaraa; ' ie tahtoi p8nna ~py,tyyn 
ahtstoman luokka:\'ldlan, :apaan n yötövallao, ~lujaQ, 
jUrj'estysva llan«, niinkuin .. itä.. ,illoin aanottiin~ .,- lah· 
1a'ritasan!liln t'ai lahtarimonarkian; niinkuin n;.t nll.b l 
dl\än. 

Niin tahtoi por..'laristo. Sosialido.mokratia l\ast~.i 
siihen ~allankumoubolla. Mutta r:o:iokä. tullDUIMQ. •• 
Jl:Uote'la~ t lfyö.vaenTallankq:lpuolc:.tai,.. Eij1 ;l~D UII7 
saava'lan puolesta. I SeUaisea kantaa·vall an puole.ta ~ 
lota et ~oltaist" ryöstäa. 



Tämä meidUn kantam~_ ei oHut .osialiaesti sel vä 
ja hi.toriallis.esti se oli utopia d_ Sella;nen .. ~ailla8-
valta, jota ei voitaisi ryöstäl\" ' saattoi sYJlly·ä vJlin 
paperilla. Sellaista) ei !uokkay)ltei.kuDo8a18,ole ko,," 
kun ollut eikä voi siinä olla. Aina on kaQJ8.QvQ.l· 
18'18 riistäjäluokka ryöstänyt 'allan kalualta . JOs 
nyt kapitali~tien rii stojärjestelmiin talouselämäasä piti 
edelleen jäädä voimaan, oli sellainen ken.anvalla ma.h-
dOlon, jossa köyhällhtö voili olla v ... lliota hallitsevana 
luokkana .ekJi valtion kautta kajota kapitaJisJi.err 
rii.Ulmisen juuriin. JOI taa"' kapitalistinen t"lousjar-
lestelmä jo saattoi luJia kukisl~tllks i oli kansanvalta 
siihen tehtävään tarpee ton. kel!oton ja 1JJ.~h.doton ! 
EdcUilelsä tapauklessa kansanvaJtainen valtiomuoto: 
jo. se sittenkin olisi tullut paperilla ' liädetyksi, olisj 
vain oUut porvariston lupkkavaJlan verho j~, ·lisäksi 
ehkä silJe jonkinlainen . h~itt6! ja valtu.; jii.lkjm)tile~sä 
tapauksessa se olisi ollut · ty~~äen luokka"vallaq yerho 
ja vastus. baita-kansanvaltjla ei olisi syntynyt Itum-
maasakaan tapauksessa. LuokkayJ}teiskunnassa voi 
olla qlemaasa ainoastaan )l~si luokkainva1istn~. voima· 
suhteiden tila.lt: toinen on väkivallalla ( .. sevoiman, 
lakien, tuomioistuinten y~. y;~k~valla lla) ylläpid~tty 
sorto tila_. jossa sorretlti~n luokkain taistelu bn 
tukahiltettu .I:tiljaisekli (JJu~analai •. eksi. ,t.l!L j~lif!se~.j. 
aRarkiseksi 0l. 1"8\ parlamen\t~.rjseksi II ia! am~atqll
.eksi jne.); La toinen tUa on .J.QrtoWain välillä l esiin-
tyvä ,Iuokkainvälisen avoimen ~steluD tila . ! a-II a n· 
II u m 0 U' IJ jQssa. väkivaltaisella yhteentönPft'ykse"ll. 
ratkai.taan, mikä lUOkka siitä lähtien 'SlO ole".:a aqr- " 
tajan.; mik.ä s0TtetluDLw i 1t," ; 

Kun S\lOmc;sJ8 por.Yaris!() oyt husto' l: ty"~.~tn 
noimeen tAiateluuQ !lu~kayijyall§§ta. lIiip työvä, ... 
puolueella oli valitta vana toinen I tjii t9~.ge~!,eL.j 
....... : joko .9!taa llaQte.l v~anlJia K;lousta v~8nki1· 
lDOubtlJiseeQJ 1~.lu.D t y.. ö..J.irc • i I ~.9. kJt .. ~~.asJ~ · ~", 
~a D pu 0 le I t _j rr tahi, tailtelulla 8nt4\ilua' porvai ... 



•• 
ton armoille, tunnustae'D heikkoutens3 tahi pettäen 
luokkanaa asian. ,:-SuQlIlen työväenpuolue ei ottanut 
kannabeen kumpaakaan. ~ ·Taisteluvelvolli.uuttaan se 
ei jättänyt täyttämättä, tai~teluun se DOUII, mutta 
p poluet ais te-fuun, ei tietoiseen vall ankumous-
taisteluun, Puh.uttii'~ r. kyll ä rvallankumoukle.ta ja tosi-
asiana kyll l.l l; otettiinkin ·018'8 todelliseen vallanku -
mou.taisteluun; .I mutta ummesaa silmin eikä tietoisina 
tämän yhteiskunnallisen v8~lankumo'uklen luonteesta. 
Puhuttiin näet .amalla suunavauksella_myös kansan-
vallasta, sii lä 'kansaovallasta, l jonka ' käsitteeseen 
erottamattomaltil; itu~luj l että sen kautta piti aseel-
linen yhteiskunnallinen valian:';:J:nous v å l t e t t 1\ m i\ nl 
Siia noustiin val llankumoukse~r. oike as·· 
taan - val lankumouk sen vä ltt ä mis'eksi! 

Täm!\ oli meidän faiateJuohjelma!samme.. tavaton 
elimellinen vika, joka nyt sen tajuttuamme on avoi· 
mestl tunnustettava, mutta jOfa ai kanaan emme tajun· 
neet. jEmme "tajunneet, e"t tä silloin kun Y·alJanku· 
mou!taistehi puhkesi, BiIloin työ v ä k iki n v ä kj · 

.vallaHaan työ nsi kansanvallan .yrj ää n, 
pyyhki .en arvottornana vastuk,'ena pois ohjelmastaan'. 
Jos Suomen työväki ei olisi ottanut porvariston -tais-
teluhaastetta vastaah, vaan vastaanpanematta antanut 

itseään piestä. KclhUta ja leuraltaa , .iinä tapaukseSll8 
oliBi ollut paikaIJaan kansanvallan suojelul- ja varauI-
ohjelma. Mutta sid tammikuun plUvänä, jolloin . työ-
miel no,ti k:tlenaa. verivihollistaan valtaan, ,~ käsi 
repi tieltään pois kansanvallan rääsyt Sen päivän 
jälkeen' 'inerkitsj 'kansanvallan ohjelman t.yrkyUäminen 
tiedotoota historiallista taka·askelta; ja juuri niin 
myös lellainen It työväelle edulliseksilt kehitetty kan· 
· .. il .... lta. k"uin KanBanValtuuskunnan . vaUiolääntöeh--
dotu~aeen csisältyi. ~n .. 1 .~ 
~ \Ja Se leikK'at 1f:Urjonkin luokan edultajat valtIlD'· 
"kurnauksessa t.il fDuuJ$a~ J luokkat'illelU':18 eivät ole 
tj .... f .... l~ia t1!I;!t--1Ufl to"'delli ... .8ta .,..aaQ'lää!'a.t~ .. ~ei sutn-



k.::t vielä merkitse taistelun kleltämistä1< tai Ji'karille 
johtami.t,a, " e: !iis lamaa 'kuin ll:!ok~ap..å ~ asian~ as -
tustamlnen) j,a tietoinen jg! tiedoton petlämineri'.fl rfairi-
telu itsessään 60 historiallinen ~osias ia, ' se OD pää-
asia, joka todellisen ~uloksen ratkaisee )<:a !!täärää, ja 
jokainen. :joka voimansa mukaan osaa aItaa Roulie-
van luokan vallankumouslaistduun, auttaa sillä tämtin 
luokan asiaa, liikkuipa sitten hänen päässään tai huu-
lillaan "mitä epähi:!.tor..iallilia haaveita tahansa. Niin 
ayt Suomen sosialid'emokratiakin. ' ~un ie täytti tais-
teluvelvollisuulensa eikä siitä kieltäytymällä pettänyt 
luokl5:ansa asiaa , taislelullaan lotiasi8slll, -kannatti so-
aialistisen vallankumouksen ohjelmaa, vaikka 'se lip-
punaan piti vanhaa, kulocutta kansanvallan ohjelmaa. 

Ei Ollut ensimäinen kerta. kun maaiiman va i-
lankumousten historiassa tällaista e.iintyi, etl li. kamp' 
pailevan luokan esiteisteU jöilla QIi tunnus!ana. joka ... 
ei lainkaan vastannut ' heidän- taistelun' a Itodellisla , 
ulkokohtaisCa Ilistoriallistall t,arkoitusta{fl Päinvastoin , 
taDDussanojen epäselvvys on oll!;t, stiäntönä menne"it-
!en vuosisatsin vall.ankumou'ksiass, sosialisen tietoi-
suuden puutteen johdosta. Ji Useimmiten ovat vallan-
kumouksellisten tunnussanat olleet utunnsilten aihei-
den synnyttämiä tahi pmtap,uolisimman l nenänv.rfi~ 
politiikaq 'i.kusanoja, joihin ~on usein s8llttanuf1myös 
liittyä ' eriskutnm'ainen tai nurinkurintn' kuvaannolIi-
lUU.: Muistamme esim. ~uinka Saksan' talonpcikais -
kapinaasa; "jossa siinäldn tosia!~alla !taisteltlin milä 
IImei.immistä taloudellisista 1luokkaeduista , 'oli I tais~ 
telun tunnussanoisaa etualalla riita - ehtoollisviinin 
•• ultimis~n · mystillilestä merkityksestä, c ' ,iiUt p cniuut-
tuoko vijhl ehtoollisesla K-ristu~.en vereksi vai. eikö 
IIIUUtu Suomen,,1 viimetalvisesla vallankumouKsessa 
e!! nyt kanlinva'lIan ohjelma Suomen sosialidemokJ'a~ 
tiaD - elitdomaViini-ohjelma1,uw'!'ä:r:ä ~h;'ilma lei ' e.täl. 
aft .oslalidemokratia.-Vallaakumoulbiai:eluuQ 'osaa-
ot~~m"!h, putte täm~ o!lj.C'lme o~iH!r.I!I.,,. ~ei ·myös-



Itään sitä taistelua h);ödyttänyt j J9,' tietämUfön ,me:"j 
rimiel pyrkii vä~rä.aq ~uu\ltaan. jolla suunnalla hä~ 
JOI ' ~inDe päin kulkisi, joutuisi umpikuja8~ tai pitk'Aän 
mutkaag, mutta kova myrsky hADen ~uoma~mattal!.P 
kulett.akio hänet lUOTaan oikeaan suuntaan, niio tämlt 
hyvä tulol ei totisesti ole merimiehen älyn ansio. vaaa 
m y r I k y n a n s i 0 ; .m~rimie. saattoi matkalla täytlä" 
'felvolli5uuteol8 vi lpittömästi ja uuraasti. mutta kart-
toja ja kompassia, jotka [häaeqe o,li anneltu pysyä~· 
le'cn luunnalt-. selvm~, hän ei r kyennyt ~.ä,yt~ämäin , 

. Nykyaikaiselle 6osialidemokfatistlle työ\::lenpuo· 
lueelle, jonka polii,ttisen !oiminnan piti perustua' marxi· 
laiseen. siis tieteelliseep . koulutukseen, sille k.:tlkkein 
vähimmän oli kunniaksi kantaa barrikaadeilla ehtool}is-
viini-symboolia. Ja mikä vielä påhempi: se oli my'Os 
hajtaksi ja heikkoq ,deksi taist~Iussa, Selvä 
päämäärän tieto~suu,.s 10 sinänsä lisäll t,istelijan VO~i 
mlla ja tarmoa,....,.. ~ietoi$ul;tden puute synDyttä~ heI· 
pq§ti epävarmuutta, epärö~mist~, h~i.kkouttlj;. juuii 
niin Suomessakin vallankumouksen aikana. Ei Flautu 
voimaan riittävää järj.eltyslä.· Heisingissäkin jah:t\iW 
porvareille ihan liian ,.uuri juonitteluvapaus. KoB: 
tark{lstu1i:sia ja syyllisten vangffsemii ia 'ei toimifed. 
riittävän tarmokkaasti. Syylli s~~ vastavalllj;okumoqk~ 
s~Jlisia rangaistiin liian_le'!.äp'erah.esti,. : !T.~op.a},.ko~ .0'1 
al.kanaan, ruvlf~tu sovelfy.ttamaa·o Joutilal9J1n lierrojhlD, 
Tjuijemqlin olisi arvattavasti mel;lcfel9" jos ~Junpitac. 
olisi yalrankumouk~c;:ssa Oltu! tietoisena tårkoituJ:"se: 
namme t y ei vi e. n d fk t' a t.u ii rLD. perustaminen. KUD 
niill' ~ei ollutl johtui siiiä toim'intaan {aaral)ista puoli-
aajauuttaj Jonka huomaaminen faåttoi" fOhk..aista,L§.or-
varie~ ' vehkeilia,.:>l.ama!la, "1:1.& 10 , tof~~a.'t a, ", ~~I.if9 
pUDalsenrr. ~a.rt:in . mutana olc~Ha anaTh.tula 8IDe~~[~ omin _pjiiD foi,meenpaiierit,~a~ rJ'!ityiliif>~eritbitäi rY«s;. 
löjiJ y. mlJ .... jottaioen .... "urJUO~uu. ,ai 8i'.a~ .ehä.D.j 
DUltp ,:,åu~umou.väen 'ömi,s'i riv.ei.sa:. ' Ir. .J:"t 

.Näiltä seikoistä e: ,~ylI4 Suomes'. ttut ul JiPP~; 
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-~aj!l! V~\lati.kU.1;1l0u~tais~~lun Qnn,e~ollj l0p,.pqt'ulos. ~Pi 
~iQla _e~ j~setfu ' v~lttää;Jf~un ~,alJ:sa.n h81 lilu~ ,yhty;i 
~yi5ve}\Q~~ö~~: ~utta eli e i ~akI8~ haUi~u~ J.ol,isi 
yhty~t\ rE'ifen siinä, tl! P8ukle ~sa'~ Sitä fmme 'varma.ti 
tic;d}(. mutta paljon mahdollista, että siin,ä taR8ukiessa 
taistelQIl" lb,p'f.ufulos b 1 \ s i voi n U t sangeh' oleelli-
S~$,ti riiPRua siitä, s8{;elleft:iinluf1r";'silankl,lmoukiellis-
(8 ~ärjesty~til a"nkarana l?i pit~m~i8ik~ik,eksi tarkoitet-
tuna) dili:fatuurina, vaiKo :humaanisen~ väliast'eena 
muka läheise~ kSI\sanvaHaQ. rauha,nsatamaJn, s,iis vå· 
Ulljsesti ~ina'kin ' 9sit,tain"'- siitä, ,mitä lippua tai sym-
boolia v8nanku~9usliiklteen. sosi~I~~em6kralinen. jo~to 
kant~i. rä:perä!lä olisi voitto ja tap~jo joka tar-auk-
sessa ollut. " 11 r ,} J. , 

Jossain määrin epäilemättä vaikutti KansanJal-
tuuskunnan ja yleensä Suomen fos ialidemokrathm sekä 
menettely tapaan että ohjelmaan vallankumouksessa 
myös se näkökanta, että o~i otettava huomioon työ-
väkeä lähellä olevain pikkuporvarillisten ja talonpoi-
kaisten kansankerrosten- suosio, että niitä ei pitänyt 
karkoiUaa pelot telemalla sosialismilla ja työväen dik-
taluurilla, vaan rauhoittaa ja houkutella kansanval-
laIla ja humanisella menettelyllä. Tämä oli parla-
mentaarista vaali kalastus-taktiikkaa , ei vallankumouk-
lellista menettelyä. Vallank umouksessa sen viisaus. 
osoittautui vaaralliseksi erehdykseksi. Pikkuporvaril-
listen ainesten rauhallisuudella tai epävarmalla suo-
peudella ei ollut eikä voinut olla taistelun kulkuun 
sanottavaa vaikutusta. Työväestä taistelun voima ko-
konaan riippuu, työväen innostuksesta, tarmosta ja 
rohkeudesla sekä sen luottamukfesta vallankumous-
liikkeen johtoon. Mutta työväen innostusta pikem-
min lamaannutti kuin kohotti kansanvallan tunnus-
.ana; .e epäilemättä tuntui siitä ' pikemmin pettymyk-
seltä kuin siltä päämaalilta, jcnka voittamisekd työ-
mies .aattoi ilolla vaikka pa henkensäkia uhrata, Luok-
kadiktatuurin ja sosialismin selTIU tunnussanat olisivat 
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~votp:eetJ p.j.\'an. t9-~~EI1~,tav~,lla lytyttä~L t)'pl~(lten mi<1: 
tiä.J. He jolisival I«:h.:ästi tuntenee~' 1J9ttä >l~eiH jo~~e· 
taito taistel u,ssa todelfa e, tee n p.t!. 1 n, luoraan s~l!nD~a 
hi!toriallista ijla,qnettaan koltti. . Ja yähde,lsään, e;ttli 
por.tariltoa olisi ~!,ltal).kumous1iikkt;en johto rk.ohdellut 
juur); ,sil~ä IjInka'!l~p.eYa, kuin veris~n luokkataistelun 
aikana on koh4e~tava vihollista ja sort8jaa, joka 011 
ansainnut joutua vuorostaan, sorretuksi. oli$i työlä,i.· 
arD!eiias~4 vahv(s~un.ut altis luo"ttamus· io.~.do'5a olevi~ 
tover~~ita k9htaan. du. . i c" 

, Vallankutpou~s~n .jO~dOSSR olevalle tyoväenpuo~ 
lueeUe ~ 011 työväen mnoltunut I,uottamus kultaalrka1~ 
liiWp~. Sitä ei vf\hääkäiln saa' politi,koida hukkaan, 
jos toivoo vallankumouksen voittoa, eikä sen tur-
miota. 
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Köyhälis,lön vallankumous on eonen k~ikkea suu-

ri järjestämistehtäv~. , Hpllinto on järjest~ttävä "köy· 
hälistön luokkav§lIan kop.eistoksi; köyhälislöarmeija 
on järjestettävä tämän vallan varmaksi tueksi) ja ' 
luokkasodan käyn.ti järjestettävä sosialismin kannalle\ 

~onet kokemukset, joita Suoll)en vallankumouk-
SCJa& engätettiin !') saasia näide!l jurjestämi~tehtäväin 
auoritukse.sJa~ tarrvitsevat erik~s~äsittelyn8ii, joho,n 
.Iässii ei (}Ie tarlf,oituksena ry~tyä. Tässä. ~n vain ta, 
dettavanaIl!.lJl~ ,\~e -8 u u n.t 8 j JQpqn .,kokemus meille 
aloitti olevan pyrittävä iki\yhä,ljstgD v~nao)tumouksen 
jarjestämistyössä', d ,~. 

HaJlinnon järjestämisess~ jgl}Quimme kiiytännössä 
oikealle tolalle etupät(~sä y'lei5:en jvirkamieslakqn io.h· 
dosta. Kaikesta kaQ.,anvaltai1>est,a harhausk~stamme 
-huolimatta jQutui , kpko valtipo ja kuntaio hallinto 
järjestyne.eq työväen k.äsiin, !cun eqtiset toimitsija! 
miltei kauttaaltaan t~kivi\t <-l,kon. ,E,ri,liUä .,aloilla 
näistä pieni osa: jä~-;. t9imilnSfl. :mu,tta yl~ensä vaIn 
joko aaboteeraus·,tarkoitukl!ess~dah.i) salaa1 avustaak· 
ae~n lahtarieIl} sodan~äyb.tiä. esim '1i ~autatejJlä .ek~ 
pOlth sähkösanom~a~ j,,! puhelinlajto~e .. a, Viime· 
mainituiltakin aloilfa .. olisi -, ehkä j pltut patasta ajaa 
keti kaikki porvaripuoJuetdeDo}ta!tnattajiksi tupnetut 
toimihijat po~. vaikkapa,rl s.~n , johdgst~ Iiikenoeyb-
teys o1iajkin tuptuva,ti supist,l9lut Ja esipl:' sähkösa- . 
,Domalaitos joutunu! toi,tahe~si Jyhes ~ kokonaan I seij 



aauk.iin. Ainakin niin kauvan kuin varsinai.ta rin-
tamuotaa ke.tää, on petturipalveluksiin alttiiden 
ainesten sietäminen rautateill ä ja aäbkösanomalaitok-
sessa hyvin vaarallista; vaputa J: uhelulaitosta voi 
taas työväen rintaman selkäpuolella ol t"va porvaristo 
. iina mää rin käyttää so ' ilaalliseen kavallustarkoituk-
leen, että sen käyttö yleensä lienee paras avoimen 
taistelukauden ajaksi rajoittaa mabdolli~imman vä-
hään, koska läyain tehok3sta kontrollia ei sen suh-
teen kU,mminkaan voida ai kaan laada. 

Tuotannon järjestämisessä niini kään liikkei~ en 
johtajain jp teknikkojen yleinen lakko työnsi vall an-

. kumou!liikkeen r limia työväen haluamalle tolalle, 
so.ialisoimtsen tielle , paljon pikemmin ja pitemmälle 
k,.in !f)!i a li~emokratiamme muuleD olisi ollut vielä 
valmis ryhtymään. Lähinnä joutuivat ti'etyati valtion 
ja kuntaln liikelaitokset järje ztyneen t·yöväen hoitoon, 
pian myös usea!.> suoret kapitallstiyhr iöiden liikkeet, 
niiden joukossa maan suurimman kapitalistisen liik-
keen. Kymi-yhtiön paperi- ja puunjalostusteollhuul-
laitokaet. Yleensä ei kapitalistien kylmille jätUimain 
liikelait ) sten käyntiin saaminen tuottanut työ.,äelle 
voittamattomitt vltikeuksia. Tosin teknillises ti kou-
luuntunelden Johtajaroimain tarve epäilemättä olisi 
teo l lls~uden j,ärj esM:misessä m:yöhemmin tunlunut 
vielä kipeämmin kuin alussa; mutta niin riiWlml\ttö-
mät ku-iD; tä,sJ\llauhteellSa työväen käytettävissä oteval 
al~ u";''öjmat oUvatkin, osoitti kokemus kuitenkin" UII -
hultavan se1v:äati., että~ Suom)en työväki oiisi kyll! 
pysty-nyt maan tuotannon j"ärjestärrlåän. Useimmilla 
työväenvaltan toim~sta käynliin järjestetyillä työmailla 
kerrottiin ebnenpitk:a.a- meneatykt-en o!C"Ian, paremnillu 
kuin eltnakolta osattiin odoMaa. r 

, Sit:.l,!astoiD Itse;hi okkasodan ja 'Punaisen årmeijan 
järjestämiiedä esHhtyiIlvirheitä" epäjohdonmukaisuuk· 
.ia ja puutteellii uukaia-, suureltli· osak-si ·to.in kake! 
mukaen ja teknillisen taiaon puutteeala., muUa oukii 
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myös .en joHClost., ettei itse ~aist~lun järj It!misWen 
kiiMitetty tarpeeksi vakavaa huomoita. Valmi.telu 
eonen ~i'steJuu.n fy.htymht.a ei oll,ut huolellista: tår-
kOllukaenmul(al,se.ti harkittua' eHea tarmokasta. Ei 
~~e. porvaristoR jqhtajain vangitse misten .uoritta-
Dusta ennMkolta valmistettu e ikä täuä suhteessa 
luo~ ... a,o~a~ ~ikanakaan sa;tu aikaan jätjestelm~illi
Iry~ta \ t'unalsta armeijaa koottiin alukd aino3staan 
!fq ~btohe~ti _ iI~?it~a ~tuvjst.a ) arj es!.,.n~is~a ,työläi-

. W~i 8IU,:O ~'Fbte~tIlD 'lIhen JärJestynl ilttömlll~m työ-
lä,. ä pa~kol~ . hel!~ ~'elvoittiinkiil siihen. yhtymään, 
~ J ~uksl Id)1~m ~aJkolD f toteutettiin yl ulstä a~evel
Jv.'I'isuutta. läheltilen porvareHakin kivääri f) k:ädeuä 
Ji'OtflmalJe. I Tarkoituksenmukaisip,ta n1\htllvä~ti ,otsi 
oUII1-' .lunpitäin toimittaa: kutsun ta ' kaiken k&yhalis 
tOa ~e,skuu~elsa, oltam~Ua siitä armeijaan JOkO kaikki 
uekuptoilet tahI m,aärlittyihin i~aluokki in kUuluvat 
'Iekuntoiset mi~het, Palkka armeij afsa, joka ~li 
b:.~inkertai .. ta parerllman työpalk~n vero inen, e\ olisi 
taJrvip.nut, o~h niin korkean. {Ylelsiä ltöitä ei y~eeDsä 
ol.i tarvinnut ~yöftörqi~e iärjest l'lä , niin kauan lk,un 
punaiseen kaartiin piti ~l säil vl\keä. s jsda.) Jo,ukkojen 
mllultu. ,Jiep.ce >llee~s~ ollut tyydyttlivälIä kBpnaUa 
IDUtta jalkineiden put1fe oli sJuri, os'aksi myös Vaat~ 
teiöen p.uute. ) ~.~;~en ~a 8IT1puihavarojen kuljetus, 
aatl)'ty. ja fäsmlQlinen peril1~foir(littaminen ', oli , vir-

, .k~n ! alkuaikojna puoDoati jurjlfstettyä eikä sitä: t~ .. 
dyttäv~ne k,annaUc; eynät!!UY saadakknan. Puutteel-

- Ii.irnmalla kanIUll1a liente ollut; sotilaallinen tledus· 
tdlu. Erikoistep. tled usteluP8e sto~el) perustaminen sitä 
varten rintam,aD selkäpuolella oli ilmeinen virh(e; sel-
laisten osastoje,n hom ryista ei SOl<\t9ifllille voinut olla 
IIIUuta kuin thai,ttaa ja ~aar aa. t Eti~i itse rintamilla 
Q,levain ;joukkojen kaut ta. saf!.tu j3rjestetyksi kohtub l-
Iieimpiak.an , I':qa lip1,*~ja Ily ydy~tävåä liedustelut9i~ 
mUttaa, se oli i~eisesti yhteydeba ~en kaikkeiD t~n. 
tuvin,man puutteen j kanssa, jd!ta pUnainen armelJam-
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me Urai. Se oli pyUyväin, luotettavain, ·tasmaIU, .. 
tea ja kouluuntuneiden päällikköjen puute. Enne,· 
tääa ei kouluuntuneita voimia ollut s83tavissa, kOlka 
maa oli jo pitkän aikaa ollut ilman omaa lotaväkeä; 
ainoasta'an pieni mlHir:I entisiä 8liupseer~ita ((jytyi 
l)I;öväen käytettävä~si. Vajanai,inldn upseeriopetus 
ennen vallankumousta oJisi varmaan koitunut taiste-
Julie suureksi hyödyksi, multa sellaista ei saatu jär. 
jestetyksi sill9in eikä saDoHavalsa määrin sitten valO' 
lankumou,kllen aikanakaan. Oli aivan arnlutlavassa 
määrin sattuman varassa, mikä mies millekin p!i.ä lli· 
kön paikalle tuli. Tuli ky Ilä hyviäkin miehiä, useita 
aivan erinomaisia, jotka Iyhyeull ajassa kokemuksen 
kautta kohosivat; suuren tehtävänsä tasalle ja tekivät 
joukoistaan malHjoukkoja. Mutta tuli myös tehtä· 
viinsä sopimattomia ja olaksi kelvottomia aineksia 
moninaiaiin päälliköntoimiin ja esikuntiin, toi tosin 
monta petturia, muUa kyllä suuria suuDsoiUajia· 
jotka eivät koskaan ennenkään olleet pystyneet mi 
hinkiUin kunnoJ!i8een jarj~stävaän tai johtllVun ... toi 
minhan ja joista tei nytkään sellaiseen ollut, vaikk a 
yleisessä koohunnassa pinnalle kohosivat. Jos työ· 
väcnliikkeemme kasvattamat kpkencet järjestäjät oli· 
sivat yleisewmin ja innokkaammin pl'rkineet osalli· 
sekst so~ilaaHiseen joh!oon ja jlirjestämistyöbön, eIkä 
sitä välten~et, kuten paljon tapahtui. olisi epäilemät .. 
tä luokkasodan johto meidän puoleltamme saatu me)· 
keista kunoollisemmaksi, SilJoin olisi myös sillä 
p~ovoka8ttorise lla ylJytyatyöllä, jota porvarit Iynnyt-
tivät r~vejssämm:e palkattujen kätyriensä kautta, pal~ 
jon rv&hemmän voitu kylvää epäluuloa lotapäällys· 
tqiimme kohtaan, Tälläinen yllytystyö on lu~kkaso· 
daua silminnähtävästi porvariston kavalampia ja' vaa· 

1.. ralli.impia vastakeiooja, ja mitä enemmän on vasta val~ 
_ lankumouksesaa pinnalle nousseita aineksia. joidea en· 

lilyytiä ei tunneta, sitä helpommin voiya t joukot vas· 
~ lOillkaymis~ruveta eplilemain pUlliköitli pettureikJi, 
.-. .,.. .. • ",,",w '! 1 •• t!l;.r'I,UJ 
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Luokkasodan yleises~u jQhdossa mt;idän puol~l

larnrne oli ilmeisesti myös paljon 8rvolteluntt ,~a8. 
Ettei alussa pä1\sty hyökkäämiiän t8rm kkaammio ja 
pitemmälle, se jphtui tosin oleelli.eua mää rin aseiden 
puutteesta, vaik ka ei suinkaan kokonaan. Sitten "uo' , 
taaa aseita saattiin. ei ol~ut riittävästi harjoitettua 
vllkeä; välillä o lleita viikkoja ei oltu tarmokkaasti 
käytetty uu~ ien joukko,en kokoamiseen ja harjoItta-
miseen, koska alussa ei pidetty silmäilI\. varuatautu· 
mista pitempiaikaiseen, useampia kaukaulla kest~
vään luokkasotaan. Järkip'eräistä työnjakoa joukkoje.n 
kcsken ei saatu ajkaan. Enimmäksi osaksi joukkom· 
me lIaiken aikaa taistelivat ilman re scrvejä, joka' tie-
tysti 'ennl'n pit~i\ä kävi niille sekä uuvuu<\vaksi etm.. 
v~aralliseks.i. R intamamme yleensä kestivät hyvin 
vihollisen hyOkkaykset, mutta reaerv,en ja eritYIsten 
hyökkäY5pata~oonain puutteessa emme ihe pys!ynet: t 
tekel;Dään voimakkaita hyökkä yksiä, Kun poqiois-
rint.amctllamme pitemmän aikAa jatkettiin etenernia-
yrityksiämme, pä!isi aiellä, Tampereelta pohjoiseen, 
muodustumaan rintamaamme iso vafl ralliaen mutk~. 
jonka sivustat olivat mtltei kokon;iln sUJjaamattomat. 
Tumä mutka Vaati l"iikeä- 5 å 6 kertaa enemmän kuin 
oikaistuJ tuke\'a puolulltusrintama olisi Tampereen 
pohjOispuolel la "aatinut. Tällainen tnkti11inen l"irbe 
kosu pian itsensä, Valkoisten' Ih'usl!lhyökkäya sai 
mutkan per3Jlä olevissa, liiaksi ':Asytetyissä joukob-
samme syntymään htimmingin ja peräantymiaen sel-
laisessa epäjärjesLyksessä, että l"ipollisen oli pian help-
po saartaa Tampere ja siir~äa rintamansa t~män kau~ 
pungin etcläpuplelle, _ • 
. ' Epäilemättä oli täUöin m}'ös joukkojemme mieli· 
alaa jo masentanut tieto, että,. Saksan hallitus oli 
astunut Suomen pOrYaristoD a~ukli , lähettäen alukai 
laivasto,osaston Ahvenanmaalle tukemaan aseidcD Ja 
apujoukkojen kuljetusta Suomeenr Abyenaamaalta 
Sitt'cq "atmlstetliin myps ,aksa:l:,i~ten ja lu~alaiatea 



.. 
Ilhtarff!ft yhteinen mafhiaDOUluretki Hankoon, mei-
dln le'kUmm,e. -Venäläinen upseeristo puoleltaan oli 
pitänyt huolen, että Hangon ulL oyarusluksilla - y11-
tä "ählln kuin Abyenanmaalla - ei tulijoita raatalI. 
ollut mitalin Y'estarintaa , Venäläiset puolustajat. oli 
Tiet, pai. ja suomelaisten Y'aJlankumouk.ellfsten kn· 
sUo ei yalustuksla oltu luonllettu. Maih innousu 
Hangosta, jonka tor;umiseen ei mt fllä enään joukkoja 
tsrneek,i riittänyt, teki ilmeisc! ti sekä Y'aaranalaisekli 
Hddngin aseman että myös koko lounais-Suomen 
puolus~ukaen toivotlomakai. Heti ryhdyUiidkin t.yh-
jnUl.rnaan lounais· Suomea, tarkoituksella perällntyä 
itannpäin, ' eaim. Kyrr,ijocnlinjalle. Mutta tällöin 
olatlautui, että seuduilta, missä lihollinen ei hyö-
kännyt, oli yaikea saada joukkojamme peraäntymään. 
Sillä aikaa kuin meidän eYakuoimisemme ja perään ty· 
misemme ,iipyi, Yihollin~n keräsi "oimakkaita' hyök-
käysjoukkoja itä-Suomeen ahdistamaan perääntymis- t 
tietämme Venäjä.l'le. Nlliden kensain" 1iliaten Jahtarj· 
jf'ukkojen hyökkäykset klh'hät huhtikuun jälkir,uO-
I,.Ua meille mahdottomiksi torjua. Ja kun Karja aSIa 
rintamamme murtui, jäi enin OS8 punaisesta .tmei-
j&SLlI!mme l8arroksiin. Noin neljä, nisi tuhaUa lienee> 
koko "allabkumouksellisesta joukostamme paaS8Y~ Ve .. 
Däjälle_ 
~ Suomen por\'arisio oli aluksi pyy tänyt a,'Ukseen 

Ruott:in hallitusta. Ruotsista se saikin" kaiken aikaa 
aseita ja ampumaYaroja, mutta ,'arsiDAisesfa sotilaal· 
U .. e,ta aekaantumiaesta ei Ruotsin haUituksen kanua 
kauppoja syntynyt, syysta tai toisesta. Serl sijaan 
Ruolsin hallitus yritti railan kumouksen aikana anu-
taa Suomeen kuuluvat ~h"enanmaan saaret. Huhti .. 
kuu.sa: jolloin rallankumoukseJliaen armeijamme tap-
pio saatt.oi jo Ruotsistakin käsin näyttää rarmalta ja 
aiuoe.laan suoranainen pyö\'elityö oli jlilelJä/ 1a.be-tU! 
Ruo!:,ikin _musta brig;aadic.III. Tampereen edu.talJe' 
.,.lIaukulIIOUkseJlieeu "Jih'len reft.a 'jllomaall ~ Mikll 
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seikka ei näytä Jaiok ... bairioaeen RuotJio hallitus· 
JOliaUstien pyaymilttl maansa porl"aripuolu,Ciden ja 
hallituksen uskollisina Iakejoioa. Ennen mustan bri-
gaadin tuloa oli saapunut H~lsiDkiiD luoksemme Ruot-
sio halli tus-sosialistien puoli-virallinen lähetystö. jon-
ka puolel la puoluesihteeri Möller selitti, että Suomen 
nUankumouksen roitto olisi suureksi vahingoksi kan-
sain,'äliscn demokratian asialle. .. K fl Ds ainräli!ct IQ4 

. sial ipctturit siis pelkäsil"iH jo meidänkin raUanku-
mou ~tamme, pelkäsivät, että Icn mukana leviär! tuli 
voisi kän"en tää ponarie/n heille lCl'iltämlln makuu-
pa tjan hyöheniä. Meistä tuntuu nyt peralt.'!päin pi-
kemmin pelottaralta se mahdoltiluus, että meidän 
vallankumouksemme yoitto olisi ehka ' kansanraltai-
.ella ohjelmallaan voinut aluksi potkea 'naapurimal4 

den työläjs~en käsityktiä proletaarilen raIlankumouk-
sen lUurista teh tävhtä. I 
" Mutta vo~tto lankesi) n eIä tallä kertaa pääoman 
väkivallalle . Saksan imperialismi kuuli Suomen por.' l 
varien rukouks~n ja otti nielläkseen heidän isänmaan-
sa nuoren itsenäi~yyden. joka Suomen sosialistien 
pyynnöstä oH juuri vastikään saatu lahjaksi Venäjän 
Sosia1i~ti selta Neuvostotasavcllalta. Suomen porvi.. 
reita ei helkd kaan kansellistunto loimannut eikä 
vieraan imperialismin orjanies pelottanut, kun heidän ~ 
isll.mllansa u6kasi muuttua tyOtätekevän kansan 
i,:lnmaaksi. Ennemmin he tyOndvlt kaiken kansansa ! 
saksalaisen suurrosvon .aali lksi, pyytäen itselleen 
vain vaatima tt9man orjavoudin paikan. , ! 

r He saivat sen 'paikan ja ruosKan k~teeDSa. Eikä 
koskaltn mailmasu ole vetistä orjanruos~aa sen ka-
talammalla pedonhimoIla heilutellu, kuin Svinhuf-
wdin vClutikauden aikana Suomes.a on tehty, h~rkeä.
mliWI, päiväslä toiseen, nyt jo kuudetta kuukauttat. ' 
Suomen poivariston koston bekuma on vallankumo-
uksen jall~e,e~ -.vaa~iDut su,uremman mlllirän ·~1,J.oI01l· 
uhreja turvaUomleta vanleista~ Ituja mitl kgk:o kolme 



(1 .. 
, " kuukau~t.a kestnnyt ankara' luokkasota työviiehä ub· 

reja ~~i. JärJ~ste~malli~es,ti jatke \mlla. tovereitrehl me 
jou~koteura,tuk'illa I 9D .' ~uc:irr) ~,n" valkbinen .1l1ah \ ~H~ r1 
v~ltar aiva,n kuin koetianut li1ermoja jlltisyttävällä 
r~ike'y(JeUa oso~ttaa k~ikkien ma iden työvä.elle, mikä 
koston b.urj<,~telu heitäkin o i uha ta, ' jps he eiVät 
heU ~.I1taan 'p~ä'styi1än pane oman maansa porvaris~ I 
toa rau~aisen dl k , C\ ~uqrlnsa alaiseksi, vaan noudaLta~ 
vat sekä 'vapaina että vankeina olevaip luokkaviBol-
lislensa . su~tf\!enj aamalJaista! hcrkkätuntoista ibmiael· 
lisyyttä, kuin n)~ldäq . vallanku\noushallit.uksdmme' 
Suomessa noudatti: Pa~tsr joUnoteurastdksi~ , otli 
Spomen porvaristo alun p itäen kostokeinonaan käy-
t~Dtööo mY~1 vankien t.åppamiten näfldHin . Se on 
nähtävästi ju,mal .. ta pelkäävän Iq arkistisen osak~
yhtiö -pääoman liekumaJljsinta joukkokostoa . kUIl t yö -
l:Uset, jotka, ovat ylpeinä tunteneet oleyansa kailcen 
rfkk,audcq luojia ja oiktila omistajia, Dit ,-angittuina 
n.Alaa k9uri,ruk;si.ssa "ään~elel"ätt sinerty\"ät ]'a loinen 
toisensa jälkeen henkensä hc .ttl:ltät. niin sitä nähdea-
saan h~eno osak~paaoman ''3lti<lS parh"ite :i lultit'c· 
le'c ra,T'ojaan, ~ib~~taa 'ruokahaluLan ja na~tlJi yli .. 
io~imillises"tä vallastaan. _: N<lutUi . niin liiakllkiD, 
c/ltä liksi keda8 rililtei unqhtaa - kuten ~aikki hui· 
jarit ~ eua ~}ih'aä ' työvoimaa) enää Vnitåankaan" 
~u~"." joku . yksit'H,kapiulU,UJ, ku'tdn lS "apaaheria 
t.:Uiaer hafahtu\( bumatpst~ nähljEssään ·'tilojcnla j'a , 
tehtB~ttens~ jM'I'!o lyövol.mista lIi 'l'an kylmillc, sanoo 
kohmeloisen JtQluuden : Ttämä on kunnialonta», aek:t 
kehottaa. jlYlOhuvudilaisia ummattivelJiä1\il luurem· 
paaQr k.ohtuulliluuteen koston utinnossa. ; 
• K~pitajia~in paratIisi...on ::)uomessa nyt jota kuin· 

kif. ~4lmis ,ja täydellinen . • Ei enliä puutu m,uuta .kuin 
IluAtainen krliunu. Ja Sr Kin on jo tilattu, tavallista! 
t~ettua .lieksalaista 'rvalmiSte tta1. .. Hoh'enZ'oJlernien 
baaraliikeeatä Hellenil t3, wnhe1m·mestarfn osoiftJk·1 

sen .nukaan. J ~ I 



~ I " I 
• • l'ifutta päivää ' enrien kuin Suomen Iahtarien.. 

valtiopäivät itseJleen ')l.un'iri)(aan ,valitsivat, nplti histo~ 
I ,ria !), kbs'ion jumala sormensa.'O'kBuJgariaasll ja Rans-

I Uarl' rint amalla soitettiin S8ks~an imperiall~miU,e 'l kolk. 
r>ko)a kelloja' l Suo!D en mO!larkistiser höl~öt ,ei~ät 
, vieläkään ålY Dne'et perääntyä. He tahtoivat juosta 
,t.päänså - s~ iI;lään. 8atl. Sitä s'urkeamm3n 'näköi.inä' saa-
Jnemme' kphta nähda beiC:läh lank'eevan polvilleen 

: e D g'l ,8 'n t i 1 a i sen imperialismin i edeasä. ~UDqe. 
,työvälh ajaa englantilaisenk-in rasvon pois. Jap.ahtu-
koon se niin j outUUII, e,ttä Suomeil ,ianpäät p..elä~ty~ .. 

. ,Iesti' : putoavat persuuk.iIl~en .'-·d ja1r piru korjaa 
(, omansa, narht ja narrien kuninkaan, ! iiltnk~ikki8een 
>fnonarkiaansa. ' * >II' I 'tjimr' II, 

• . II Jt ' 
. U) VÖYf" .. 

If , Suomen ty~väeDlii~e ~ime lieväänä· .hajosi, eikä J 
se enää entiseslä muodoslian maasta nouse , Tylsycyt 

.,. kir~!;~ heitettiin ,historian ahjoon uudestaan.)!\sulatet· 
, tayallsli}a ,nyt ntl.hdää~ aiitä" tulevan xir1fas~,\ kom-

Muni'sminterästä. Ruoatetti 'ja kUO}1aaI DD U!pqt IPin. 
1l..nkJle, niill \ SUAni"essa! kuin Venäjälläkin, 'SuQme!sjl ron 

;s'osjalidemoKrlati8te~ J;leuu'trcffl joukkio:eoti{fen sfenaat-
.!~t~fI Jannedn ~oliaoHa astunutll näyttämöllei p.l~s~· 
.. mana j,a, ujosteI.ema~toin!lna ·Jl:auppa·aniaanH;kutun.~ita 

hyveitään »edistysmielisen~'1t p·okalis.ton ·' t»y;q~~yk
. ~e;ui. »:rove~» : r e.koi o~ r yhdessä näy~~el j'H~" qr. 
_ Jatsalon Ja 91dutan\ren mUlaen hns'ta lah"teilyt VIe-

r~ilunä}:tänoöl~e _~~kangelin m~rkk,i~oiUe~· ·rni,s,~j,t~mä 
k!!ertuell nyt' d'rttää I s\lrkeaa farslla py'sy!latik8e~n 

weka.ytettyä suomalålsta legionaa ' entglantilai~e~n ' iJll-
"peTialismln r~y~iss'äo XParantumattoniista' .tlo.sii(lid~mo& 
kr4,teista ja y~nhan lam!ltil.lisen o liikkeen J ~irkl\ilijoil~at 

n jht]{a '~ivät 'olleet Verläjälläkään ioppineet :mj,Viän, tqh-
I tiio" 19 \I~inTp. p'esäl;l(e~o Möskov8Il netiv:otte..lu.k~ ~p~~ • 
...s ,~~§e ~ime eloIluuQ Iopulla :itsenläl~eeQ''Pftrli$~ttt~lD 
' 'S U'ö rfl. ,( airi eri> ' K 0 m m u1(ll ~iltJ. n e 'D~rft:Uto-1 A\l e 
tIeuravain periaatteellisten ohjeiden pohjalle: . 

\ 



1. Työväen on tarmokkaasti vtllmietaudulttlV4 
.u 8~eelli~en vallankumopkseen. eikä suinkaan pyrittävä 

palaamaan siihen vaohaan eduskunDallis~ en. amma" 
tiiliseen Ja osuusloimlnnallbeen taisteluun, jonka 
kannall~ Suomenkin työväenjärjestöt l olivat ennen 
vallankumousta. . ,. ' 

2. Aino8sta.an sellainen työv~e~liike ja toiminta, 
josta on takeita, eUä se < edistää kommunismin le .. 
viämfstä sekä tyÖV1i.tD tulevan losi81i~til"n v1aUanku .. 
mouksen vo:tolle pääsyä, on byväklyttävaa ja s'el-
laista on tarmokkaasti ajettava; - toi!fll.i!lella kan" 
nalla esiintyvää toimintaa ·työTäen keskuudessa on 

t jyrkästi tuomittava, lPa1jastettava ja vll ltustetlava. 
tl 3. Vallankumouksen kautta on otettava työ-

väenluokan omiin käsiin kaikki valta 'ja perustt Uava 
rautainen työväen diktatuuri; - on dis pyrittävä 
porvarillistD valtion h,vil,tämiseen, eikä suinksan 
kansanvaltaan, ei tennen vallankumoasta, eikä vaJlan' 
kumouksen kautta. i I 

4. Työväen diktBtuurivallan kautta on luotav4 
kommaDistiuen yhtei!kuntajärjestys pakkoluovutta· 
malla kaikki maa ja kanitalistinen-omaisuus seka jär· 
jestvneen työväen omalla toiminnalla järjestettävä 
keikki tuotanto ja tuotteidt-D j dko; - ,ei siis ole, d 

• vallankumouksen kautta, eikä ennen .itl1, pyriWlvä 
Tilin korjailemaan kapitalidista riistoj ärjestemlU siedet· 
tävämmäkli. r1 • 

t Työväen kansainvälisen nUankumo'uksen synty" 
mistä ja voittoa on edistettävä mahdolJi.imman tar· 
mokkaasti, sekä kaikin voimin luettt v Venlljän prole-
tariaatin Sosialistista Neuvostotas.:f::l taa. 

o Me käsitämme· nyt:. mn~x:I"' i,! ,1' meneUelyfanD 
,f,perustan olevan, e.ttä kullakin het "-ellä on välltämi1-

,tonla arvioda oikein historiallinen tilanne ia- si!ten 
sen Ibsoittamlasa puittehaa hyOk,ättävl mahdollisimman 

i pitkälle releeDpäil). Ai)can"J joIlQio vallankumouksell 
lUttoriallitla edcUytr~~ ~ C}l~ olemaap., on ",:lIaq· 

'in"","'" -.... .J) !ld .1, 



u 

kumouk.en yrittftmioen marxilaisen menettelytavoIlD 
vastaista E ritoten maan pakolaiset tap piolle joutu-
neen vallankumoustais!e1un jälkeen ovat monta ker-
taa maailmassa langenneet siihen erehdykseen, että 
ovat lilmät UmmeS!8 hommanneet uutta val1an~ 
kumousyritystä aikana, jolloin historia on siltä. poista-
nut edeU, tykse t. Tällaisia vallankumouksen improvi-
saattoreita ja tällaista vallankumoushullutelua Marx 
kirjoituksissaan ruaski ankarasti. Mutta ,illoin taas, 
kun historiassa on jouduttu vallankumoukst"Jlise :;>n 
kauteen, !iIloin kun näyttää olevan mahdollisuuksia 
vallankumouksen puhkeamiseen, kun se näytUill 
»Iähestyvän», - kuten nykyänn Europalsa, .yleensä 
ilmeisesti niLy ttäil - silloin jarrulus tai toimelto-
muus tulevan vallankumouksen suht een on marxilai-
selta kannalta jyrkästi tuomi ttavaa. Silloin on t yö' 
vä.enliikkeen pyrittävä ,'.llankumoukseen, vaka~'asti 
,'a l.mi!tuttan siihen, eikä pyrittavä !itä muulla hom-
mailulla välttämään. 

Tämän mukaisesti tahdomme toimia niin Suo-
messa kuin Venäjälläkin ja kaikkialla, miuä nu oria 
yoimif mme roid6 an t arvih kansainvälisen vallanku-
mouksen hyödyksi. Venäjil.llä on puolueemme lähim-
pänä ja tär ~. eimpänä tehtävänä järjestuä hyvään kun-
toon luoteltavia ja tietoisia punaisen armeijbn suoma-
laisia osastoja. Tässä suhteena ovatkin meidän 
pojat jo reippaa5ti toimessa. 

Toyeri Len i n i lJ .e osoitelussa avoimessa kir-
jeessä puoluekokouksemme läusui, että Mn voi SboOa 
venäHlisilIe tovereille: Suomala isetkin kommunistit 
lähtevät il 01la luIeen, - tahtont olla hyökkäyksessä 
mukana, kun kapitaliEmin linnat otetaan ja maan 
tasalle haj otetaan ; suomalaiset kommunistit pitävät 
arvoaan alentavana jäädä rintaman selkä puolelle, 
kun kaikkieB maiden köyhälistö va1l0ittaa maailmaa. 

0 . W .. Kuulineq. 

, 
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Kom nistista Suomalaisen kom· 
mun istisen Puolu een 
Keskuskomitsan kus-
tannuksella ilmestyy: kirjallisuutta 

N:o 1. 
N:o ,. 
N:o 3. 

N:o 4. 
N:o ,. 
N:o " 
N:o 7. 
N:o 8. 
N:o 9. 

N:o 10. 

N:o I I. 

N:o n. 
N:o 13. 

N,o 14. 
N:o IS. 
,~ ,,-
N·" 17. 

Suomalaisten Kommunistien sarj a! -rlkalsu: 
Kommunismin periaate ja käytäntö. H inta 15 kap. 
N. Bucharin: Kommunistien (bolshevi~je n) ohje lma 
Hinta 1 rpl. 
A ukuati: Suomen Sosialidemokratia Ja valtan· 
kumous. 20 kop. 
Talonpojille (ilm8i5ek~i jaettava lentoJehtinen). 
Mitä tahtoo Suomalainen Kommunist inen Puolu e? 
(Moskovan kokouktct). l-imla 50 kop. 
1. StepIP'w, Työväen kontrollista - työväen hal-
linlaan teollisuudessa ja maanviljeJyks88sä. 
Avoin kirje toveri Leninille. lIinla 15 kop. 
Maatalouskommunit Venäjallä. Hinta 10 kop. 
L Trotski: Neuvostova!ta ja yloismaail mallinen 
vallankumous. Hillla 50 kop.: 
K. Radek: K ansa;nvä.linen asema ja Neuvostoval. 
lan ulkopolit:i kka. Hinta 50 kop. 
A.N.5. j .. O.J.P. Porvarillinen hirmuvalta Suomessa 
Hinta I rpl. 
Sotilaan tehtävät ketjussa· H inta 10 kop. 
C. Sino'jev: Kansainvälinen vallan kumous on 
tu lossa. Hint. 20 kop. 
K. Manner: Onko vallankumous kuollut? Hinta 50 kop. 
K. Radc~ : Sosialismin kehitys tie teestä t eoksi. 
Hinla 50 kap, 
Yrj;; Sirola: <Isänmaa on vaarassa, ase's'!n], 25 kop 
Karl Marx ja Friedrich Enge!s: Kommunist inen Ma~ 
nifesti. .) 



1':0 18. 

N:o 19. 
N:o 20. 
N:o 21. 

N:o 22. 

N:o 23. 

N:o 24. 

N:o 2S. 
N:o 26. 

N:o 27. 
~:o 28. 

N:o 29. 
N:o 3U. 
»:0 31. 

N:o 32. 
N:o 33. 
N:o 34. 

Q . V. KUII,:nen: Suomen vallankumouksest a. Itse· 
arvo. elu:'! H inta 60 kop. 
Lenin: Valtio ja vallankumous .• ) 
Karl Maa: KanS3.1aissota Ranskassa. "') 
Arnold Struthalm: Venäjän Sosialistisen Federatiivi. 
sen Neuvostotasavallan Perustuslaki. H:ntl. 50 kop. 
l- Trois!..; : Työ, kuri, lärJestys. pelastavat Neuvos-
t otasavallan. H:ota SO ~~q ... 
Yrjö Sirola: t<unn:1 Lokakuu' vallankumouksen 
sankareille. Hinta 2S klop, 
Jastrshembski; Kuinka työmiehet luovat uuden jär. 
Jest yksen. Hinta 25 kop. 
Lenin: Taistelu le ivästä. 
N. Buchario: Tsaarivalll1n kuklstu misesta porva· 
riston kukistumiseen. "') 
G. Sinovjev: Len'n. 
K. M. Evii: .:<osto Suomen köyhälistön pyöveleille 
H inta 2S kop. 
Friedrich Ealfels: Kommunismin periaatteet. ~) 

K.Samoilova: Elintarvekysymys ja Neuvostovalta. "') 
K. SamoilovII: Mitä antoi lolo:akuun vallankumous 
työmiehil'e ja talonpojille. ~J 

N. Buch~rin: Alas imparialistiset rosvot. ", 
Lenin: Maalaisköyhälistö Ja vallankumous. ") 
Auku, t i: Val koinen sosia lidemokratia - punainen-
kommumsmi. • 

Merkillä "') varustetut O\'at (tämiin kirjasen ilmestyessä) vasa 
valmisteilla. 

S. K. Puolueen toimesta on ilmulyoyt lentolehtiset: " Kirje 
Maalaisköyhäli stöl ie" , " Alas bolsheV ikit' · j a "Älä tapa", joita 
jaehall ilmaiseksi, samoin kuto puoleen Perustus'auluntoakin. 

Tilatkaa! Lukekaal 


	1616685_00
	1616685_01
	1616685_02
	1616685_03
	1616685_04
	1616685_05
	1616685_06
	1616685_07
	1616685_08
	1616685_09
	1616685_10
	1616685_11
	1616685_12
	1616685_13
	1616685_14
	1616685_15
	1616685_16
	1616685_17
	1616685_18
	1616685_19
	1616685_20
	1616685_21
	1616685_22
	1616685_23
	1616685_24
	1616685_25
	1616685_26
	1616685_27
	1616685_28
	1616685_29
	1616685_30
	1616685_31
	1616685_32
	1616685_33
	1616685_34
	1616685_35
	1616685_36
	1616685_37
	1616685_38
	1616685_39
	1616685_40
	1616685_41
	1616685_42
	1616685_43
	1616685_44

