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LUK.IJALLE. 
SUOTTjen v. /918 [/Jokkosotaa ei ole vielä kunnollisesti tutkittu työväen-

Luokan kannalta. ' Siihen on syynä se, että suomalaiset kommunistit, jolka 
tämän lyön vain voivat slIorittaa, ovat kuluneen vuosikymmenen ajan olleel 
kiinteässä vallankumoustoiminnassa Suomessa, Neuvostoliitossa ja kan-
sainvälisessä kommunisfiliikkeessä. Jotain on kuitenkin tehty. Heti val-
lankumollstappion jälkeen suorittivat vasfuunalaisef Suomen työväentiik-
keen henkilöt, joista vallankumouskokemuslen perusteella luU kommu-
nisteja, ankaran itsekritiikin. He arvioivat Suomen vanhan työväenliikkeen 
teot ja laiminlyönnit vallankumouksen kokemusten valossa. Tuloksena 
joukko kirjoituksia, jolka silloin ilmestyivät Pietarissa ilmestyneessä "Ku-
mouksessa", "Vapaudessa", tukholmalaisessa "Viestissä", osa Suomessa-
kin. Niitä julaistiin myös Amerikan suomalaisissa lehdissä, onpa siellä 
ilmestynyt kokoelmakin tov. O. W. Kuusisen ja Y. Sirolan luokkasotaa 
koskevia kirjoituksia. Osa kirjoituksia käänneltiin myös venäjän ja skan-
dinavian kielille ja fov. Q. W. Kuusisen Itsekritiikki on ilmestynyt lisäksi 
saksan, englannin, ranskan, unkarin, ehkä muillakin kielillä. 

"K i r j a" on pitänyt tärkeänä julaista uudelleen osan näistä kirjoituk-
sista, niitä kun ei enää ole kaupassa saatavissa. Suomen luokkasodan 10-
I'uotismuisfon johdosta haluavat suomenkieliset toverit Neuvostoliitossa 
tutustua Suomen luokkasodan tapauksiin ja opetuksiin. Tässä kokoel-
massa on näitä entisiä kirjoituksia vain pieni osa. Kirjaan liifetyssä luette-
lossa osotelaan, mistä harrastavat lukijat voivat saada lisää ainehisloa. 
Kirjaan liittyvissä muistutuksissa valaistaan tarkemmin kirjoituksissa kos-
keteltuja asioita. 

Kun kirjoitukset ovat tilapäisluontoisia poliittisia taistelukirjoituksia, 
joissa eri henkilöt valaisevat samoja kysymyksiä, ei vissiä kertaamista ole 
voitu välttää. Asiat eivät ole myöskään ajanmukaisessa tai muussa syste-
maattisessa järjestyksessä. Se on vasta tulevan historian asia. 

Tarkotuksena on tämän jälkeen julaista kokoelrna rintama- y.m. muis-
telmia Suomen luokkasodasta. Sitä varten kokoaa kirjoituksia Suo m e n 
V a II a n k u m 0 u s I i i k k e e n T u t k i j aku n t a, joka on tämän-
kin kokoelman toimittanut. Hyvää valmistavaa työtä on tehnyt Leningra-
dissa toiminut Suomen Luokkasodan Kerho, joka on tutkinut etupäässä 
luokkasodan rintanJakysymyksiä, tietysti myös politttisestikin SUOmen en-
tistä työväenliikettä ja luokkqsotaa arvioiden. Tämän kerhon järjestämä 
lu'okkasodan arkisto on laajennettu Tutkijakunnan arkistoksi, johon koo-



taan Suomen työväenliikettä ja vallankumouksellisia taistelua yleensä kos-
kevaa ainehisloa. 

Amerikassa on myös olemassa Suomen Luokkasodan Arkisto, jonka 
toimesta ilmestyy laaja muistoalhumi luokkasodan lO-vuotismuislon aikoi-
hin. Suomessa ovat punikit kirjoittaneet joukon muistelmia ja luokka-
solaa koskevia kirjoituksia, joita on julaistu sikäläisissä vasemmisloleh-
dissä. 

Suomen tahtorit ja niiden sosialidemo'kraaftiset apuri! ovat myös kir-
joittaneet luokkasodan "historiaa". Se -on tietysti historian väärennystä, 
jonka avulla ne koettavat edistää tarkoifusperiään. Varsinkin on vaaralli-
nen sosialidemokraattien historiankirjoitus, niiden tarka/uksena kun on ve-
tää johtopäätös, että Suomen luokkasota oli "ikävä erehdys", joka on 
unohdettava ja joka ei voi uusiintua. Osa heistä on asettunut aivan lahtari-
kannalle, osa taas koettaa lyödä mynttiä "punikkeina", siten herättääkseen 
ajatuksen, että kyllä se vallankumous oli kiertämäfön ja hekin siinä jollain 
kulmalla mukana - kuten eräät olivatkin, vaikka ovat sitten katlineef -
mutta nyt se on "molemmin puolin" unohdeltava ja rakennettava luokka-
sovinto porvariston ja työväen kesken. 

Multa lahtarit eivät ole unohtaneet. Ne jatkavat luokkasotaa yhä, 
vaikkakin tä{lä kertaa vähän "rauhaflisemmissa" muodoissa. Eikä ole 
luokkasotaa unohtanut Suomen työväki. Se ei ole tehnyt sovintoa lahtarien 
kanssa, eikä sitä tee. Sillä on luokkataisfefupohjalla toimivia järjestöjä. 
Ja sen, samoin kuin köyhien tafonpoikainkin, yhä laajemmissa joukoissa 
vahvistuu vakaumus, että Suomen yhä terävämmäksi kehittyvä yhteiskun-
nallinen ristiriita voidaan ratkaista vain uuden vallankumouksen kautta. 
Sen aika ei tietenkään riipu yksin Suomen oloista, vaan on kiinteästi kyt-
ketty kansainvälisiin seikkoihin, kuten 1918 luokkasofakin oli vain osa 
niistä järkytyksistä, joita toi mukanaan maailmans odan muuttuminen kan-
salaissodaksi Venäjällä, Saksassa, Itävallassa, Balkanin ja Itämeren-
maissa y.m. 

Viime vuosikymmen on ollut maailmassa vallankumousten aikaa~ Etu-
joukkona näistä vallankumoustaisteluissa on vallankumouksellinen prole-
tariaatti, joka liittäti faistefuunsa muiden. riistettyjen luokkien, etupäässä 
talonpoikain tais·telut, sekä sorrettujen kansojen ja kansallisuuksien va-
pausliikkeet. Näissä liikkeissä tulevat Suomen vallankumoukselliset työ-
fiiisel ja talonpojat täyttämään tehtävänsä omalla rintamaosaIlaan Kommu-
nistisen lnternatsionalen ja sen osaston, Suomen Kommunistipuolueen joh-
dolla. Sen taistelun aatteellisen asevaraston avuksi on tämäkin kokoelma 
tarkoitettu . 

Leningradissa joulukuulla 1927. 

SUOMEN VALLANKUMOUSLIIKKEEN TUTKIJAKUNTA . 

• 

• 
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Suomen Kommunistisen Puolueen perustavan 
kokouksen. 

AVOIN KIRJE TOV. LENINILLE 

Toveri Lenin. 
Syvällä mielen järkylykse llä ja suuttumuksella olemme saaneet kuulla, 

että porvariston lähettämän salamurhaaj an kuula on haavoitlanut Teitä, 
Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan ensimäistä soturia ja kansainvä
lisen vallankumouksellisen työväenliikkeen johtajaa. *) 

Kokoontuessamme tänne Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan 
pääkaupunkiin perustamaan Suomalaista Kommunistisia Puoluetta - sen 
sosialidcmokratisen puolueemme sijaan, joka kaatui Suomen viimekeväi-
sen vallankumouksen myrskyihin, - me toivoimme saavamme nähdä Tei-
dät, kunnioitettu toveri ja parhain neuvonanlajamme, täällä keskuudessam
me ja päätimme jo pyytää Teitä mieskohtaisesti saapumaan kokoukseem
me. Kun nyt tämä toivomme nähdä Teitä mieskohtaisesti kokoukses
sam me on tällä kertaa sattuneen inhoittavan murhayrityksen takia rauen
nut, pyydämme tämän avoimen kirjeen kautta esiin tuoda Teille ne ajatu k
semme, jotka sydämellämme ovat, ja jotka olisimme tahtoneet Teille täällä 
suullisesti esittää. 

Vuosi sitten Te olitte meidän maassamme maanpaossa, nyt me Teidän 
luonanne. Te ol itte luonamme Venäjän porvariston väkivallan ajamana, 
joka silloin Väliaikaisen Hallituksen diktatuurin kautta ahdisti Venäjän 
taistelevaa köyhälistöä. Meidät on nyt Venäjälle ajanut Suomen ja Sak
san Jiittoutuneen porvariston väkivalta, joka paraikaa verisimmän sotilas
diktatuurin kautta kuristaa Suomen ja Saksan köyhälistöä. 

Me emme vuosi sitten jaksaneet uskoa, että Venäjällä tulee todellinen 
köyhälistön vallankumous jo sota-aikana. Me luulimme: ensin rauha, sil
ten vallankumous. Te, toveri Lenin, sanoitte silloin syvällä luottamuksella: 
ensin vallankumous, sitten rauha. 

Ja Te toimitte päättäväisesti tämän luottamuksenne mukaan. Kun 
syksy tuli , Te riensilte Helsingistä Viipuriin ja Viipurista Pietariin. Me 
lähetimme Teille mieskohtaisia terveisiä: Olkaa varovainen - Kerensk i 
uhkaa hen keänne ! Te ette varotuksistamme piitanneet, si llä Teis tä oli sil
loin aika rohkeasti hyökätä ja nostattaa köyhälistö vall ankumoukseen . 

• S.K.P;n perustava puoluekOkous oli koolla Moskovassa elok. 29 ja syysk. 5 p. 
Syysk. 30 pnä sosialistivallankumoukselliseen puolueeseen kuuluva Fanny Kaplan 
ampui toveri Leniniä. Saatuaan tiedon murhayrityksestä hyväksyi ·puoluekokous 
tämän toveri Leninille osoilelun avoimen kirjeen. 

Julkaisija. 
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Venäjän köyhälistö nousi. Lokakuussa se syöksi maahan sekä porva-
riston vallanpitäjät että niiden kätyreinä olleet sosialistit ja otti kaiken val
lan omiin käsiinsä. 

Me Suomen sosialidemokratit emme silloin selvästi tajunneet tämän 
valtavan tapauksen merkitystä. Emme uskoneet silloin, että Venäjällä on 
syyskuussa 1918 yhä oleva valta köyhälistön käsissä, köyhälistön, joka on 
hävittänyt porvarillisen valtion ja rakentaa sosialistista yhteiskuntajär
jestystä. 

Venäjän työväen vallankumouksen aattona, viime syksynä, Te toveri 
Lenin annoitte meille ' suomalaisillekin neuvon: "Nouskaa, nouskaa viivytte
lemättä ja ottakaa valta järjestyneen työväen käsiin!" Ettemme me mar
raskuussa noudattanee t tätä arvokasta neuvoanne, siinä teimme - nyt 
olemme sen huomanneet - historiallisen virheen. 

Marraskuussa syntyi näet Suomessa vallankumoukselle otollinen ti
lanne. Häikäilemättömästä nylkemisestä katkeroitunut Suomen köyhälistö 
oli viime kesän ja syksyn kuluessa joutunut luokkataistelussaan asteelle, 
josta ei enää ollut muuta kuin yksi askel avoimeen väkivaltaiseen yhteen
törmäykseen . Kun sitten Venäjältä kuului työväen vallankumouksen kut
suva merkki soitto, oli Suomen köyhälistö valmis nousemaan. Mutta so
sialidemokratinen puolueemme, maamme köyhälistön ainoa puolue, ei ollut 
valmis. Puolueem me oli porvariston luokkavallan alla halpaantunut, mu
kautunut samalle rauhallisen luokkataistelun kannalle, jolla esim. Saksan 
sosialidemok·ratia oli aina ollut: porvarillisen valtion puitteissa pysyttele
vän, eduskun nallisen ja ammatillisen työväenli ikkeen puolueeksi, jonka oh
jelmassa sosialismi oli pelkkänä koristeena, ja jonka toiminta oli pikem
min proletaarisen vall ankumouksen välttämistä kuin pyrkimistä ja valmis
tautumista tähän työväenluokan suurimpaan historialliseen tehtävään. Sen 
mukaisesti mekin marraskuussa, puolueemme johdon kautta - ensin kah
den vaiheilla epäröityämme - ohjasimme maamme köyhälistön vallanku
mouspyrkimykset pelkäksi suurlakkomielenosoitukseksi ja sillä tavalla 
saimme aikaan, että väkivaltainen yhteentörmäys työväen ja porvariston 
välillä tuli silloin vältetyksi. Emme luottaneet vallankumoukseen, emmekä 
tahtoneet panna vaaralle alttiiksi järjestöjämme eikä kansanvaltaisia saa
vutuksiamme, vaan tahdoimme niin kauvan kuin mahdollista oli, parla
menttaarisin keinoin turvata ja kartuttaa näitä saavutuksia. 

Nyt perästä päin näyttää meistä suuremmalta kuin aikanaan se mah
dollisuus, että vallankumous olisi silloin voinut johtaa jonkinlaiseen voit
toon, tosin nähtävästi parhaimmassakin tapauksessa ainoastaan väliaikai
seen ja osittaiseen voittoon, tuskin työväenluokan vOiitoon, vaan pikemmin 
kansanvaltaiseen kompromissiin porvaripuolueitfen ja mahdollisesti sosiali
demokratisen puolueemme enemmistön välillä, jonka jälkeen osa puoluet
tamme olisi epäilemättä ohjautunut kutsumaan työväkeä todellisen vallan
kumouksellisen sosialismin tielle. Vaikka siis välittömäksi tulok'seksi val
lankumouksesta marraskuussa tuskin olisi vielä tullut työväenluokan val
taanpääsy, plisi vallankumous kuitenkin voinut merkitä historiallista edis
tysaskelta proletaarisen vallankumouksen suuntaan, ja puolueemme velvol
lisuus työväenluokan taistelujärjestönä oli hyökätä sitä kohden, hyökätä 
mahdollisimman pitkälle, eikä jäädä odottamaan porvariston hyökkäystä. 
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On luultavaa, että näin menetellen maamme työväen luokkataistelu olisi 
voinut edistyä - ei suinkaan ilman uhreja - multa paljon vähemmillä uh-
reille, kuin se sittemmin vaati. 

Sillä laiminlyömällä marraskuussa puolueemme tai s teluvelvollisuuden 
emme kuitenkaan saaneet vältetyksi aseellista yhteenottoa muuta kuin ly-
hyeksi ajaksi. Kansanvallaista valtiomuotoa, lainsäädännöllisiä 8-tunnin 
työpäivää y.m. tärkeitä eduskunnallisia uudistuksia, jotka kaikki näytt ivät 
j o häämöUävän ni in lähe llä, emme voineet saada turvatuiksi parlamentlaa-
risin keinoin. Päinvastoin, kaikki kansanvaltaiset saavutukset joutuivat 
viikko viikolta yhä ihneisempään vaaraan. Sillä maam me porvaristo va
rustautui, perustamalla itselleen aseellisia taistelujärjestöjä, kansalaissotaa 
varten, väkivalloin kaappaamaan ne saavutukset. Tämän vaa ran edessä 
ryhdyttiin myös meidän puolueemme johdon taholta varustautumaan, työ
väenluokan itse puolustusta varten. Se ei kuitenkaan tapahtunut niin suu
relJa tarmoll a, innolla ei kä vakavu udella, kuin olisi va rustauduttu sellai
seen kamppailuun, johon mieli paloi, eikä setlaiseen, jonka välttämistä pi
dettiin on nena. 

Tammikuun lopulla Suomen porvaristo pani joukkonsa hyökkäämään 
työväen kimppuun. Siihen vastasi sosialidemokratinen puolueemme val
lankumou ksella. Vall ankumouksen edellytykset olivat ny t työväenl uokalle 
cpäeduJlisemmat kuin marraskuussa, niin sisäiset kuin ulkopoliitlisetkin 
edellytykset. T osin näitä oli va llankumoukseen lähdettäessä vai kea a rvata, 
mutta vaikka ne olisi kuinka selvästi nähty, mu uta ulospääsyä ei työväell ä 
e ikä työväen puol ueella nyt vali ttavana ollu t. Osa työväkeä olisi joka ta
pauksessa noussut aseelliseen vastarintaan, tuhansia olisi joka tapau ksessa 
joutunut teurastet uksi. Puolueemme kieltäytyminen taistelusta tuskin olisi 
järjes töjämmekään pelastanut, mutta työväen rintaman se olisi alunpitäen 
auttamattomasti hajoltan u! ja merkinnyt porvariston verisen diktatuurin 
avustamista. Siihen emme me eikä puolueemme alentuneet. Lähes yhtenä 
miehenä koko työväen liike, niin valtiollinen kuin ammatillinenkin , lähti 
taistel uun kaikilla seuduin , missä se vain oli mahdollista. 

Mutta me emme selvästi ymmärtäneet tämän omankaan proletaarisen 
vallankumouksemme luonnetta eikä sen tehtäviä . Kun itse aseellinen tais
'telu oli meistä varsinaisesti vain välttämätön pah'l,. emme vallankumous
liikkeen johdossa aikanaan kiinnittäneet itse taiste lu n jä rj estämiseen niin 
innokasta huomiota, kuin lainsäädäntöön ja hallinnon järjestämiseen. Jo 
lähtö sotaan tapahtui kovin järjestämätlömästi, ja koko tärkeän ensimäisen 
viikon aikana jä i iso osa työväen hyökkäysvoimaa käyttämättä, ei yksis
tään aseiden, vaan osaksi myös järjestyksen puutteessa. Että sitten va l
lankumouksen aikana kuitenkin muutamassa vi ikossa saatiin kuntoon noin 
75,000 mieheen nou seva punainen armeija - alueella, johon tuskin kuului 
puolet maan kol!TIimiljoonaisesta väestöstä, maassa, jossa ei viiteen toista 
vuoteen ollut pienintäkään joukkoa kotimaisia sotaväkeä ja jossa upsee ri
kasvatuksen saaneita tai muita solatekniikkaan perehtyneitä henkilöitä yli
päänsä ei juuri nimeksikään ollut työväen saatavissa, - tämä oli varmas ti 
enemmän todistuksena maamme työväen yleisen järjestymiskyvyn kehitty
neisyydestä, kuin meidän vallankumoushall ituksemme sot ilas-organisatoo
risesta ihmetyöstä. 
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Poliittisessa suhteessa taas vallankumoushallitukse rnme pitkän aikaa 
suorastaan koetti pikemmin pidätellä kuin edistää vallankumouksen sisäis-
tä pyrkimystä selvään köyhälistön diktatuuriin ja sosialismiin. Se mikä 
vallankumouksen välittömänä päämaalina kangasti silmissämme, ei ollut 
sosialisoiminen, vaan sosialireformi, ei porvarillisen valtion hävitys ja työ-
väenvallan pe rustaminen, vaan porvarillisen valtion korjaaminen yleisen 
kansanvallan hjlrhakuvan mukaan, ei "vallankumous pysyväisenä", johon 
Marx oli viitannut, vaan vallankumouksesta vapautuminen mahdollisimman 
pian, kuten pahasta painajaisesta. 

Tämä oli johdonmukainen seuraus juurtuneesta sosialidemokralisesta 
koulutuksestamme, $.0. prolctaarisen, sosial istisen kumouksellisuutemme 
ha lpaantumisesta pitkä-aikaisessa parlamentaa ri sessa ja ammatill isessa ~i
syfus-työssä. Kun tuli todenteoll a eleen se ratkaiseva historiallinen pro
sess i, proletaarinen vallankumous, joka myös sosialidemokratisessa ohjel
massamme oli loppukoristeena, se prosessi, johon kunnolla valm istautu
mista kaiken aikaisemman työväenliikkeen oli pitänyt tarkoittaa, ja jossa 
työväenlii kkeen vihdoinkin piti päästä pitkästä kylvöstään satoa korjaa
maan, silloin paljastuikin sosia lidemokratian " korkea kehityskanta" vaa
ralliseksi avuttomuudeksi : se oli puoleksi sokea ja puoleksi rampa. Se oli 
vallankumoukselliselle työväelle pikemmin vastus ja vaara, kuin apu ja ase 
ja voiton viiri. Se oli jonkinlaista työväen-demokratiaa, joka silloin, kun 
porvarillisessa valtiossa todella oli demokratian kukkima-aika, jota kau
niimpi siinä ei koskaan voi oll a, s.o. täydellinen luokkataistelun kehittämi
sen ja kärjistämisen vapaus, ei tätä ymmärtänyt eikä käyttänyt hyväkseen 
kunnolla varustautuakseen siihen luokkataistelun ylimpään vaiheeseen, 
aseelliseen vallankumoukseen, jossa demokratia ensimäisellä minuutilla, 
tehtävänsä loppuun täyUäneenä, on määrätty kaatumaan tieltä pois. Kun 
tämä meidän työväen demokratiamme joutui vasten tahtoaan proletaariseen 
vallankumoukseen, niin siinä kumouksen oma sisäinen logiikka sitten viik
kojen viedessä kyllä kulelti meitäkin eteenpäin, kuletti pUQliväkisin työ
väen diktatuurin ja tuotannon sosialisoimisen tielle. Multa astultuamme 
vallankumoukseen oikeastaan - vallankumouksen välttämiseksi, johtui 
juuri tästä sisä isestä ristiriidasta sitten toimintaammekin paljon vahingol
lista ri stiriitai suulta ja. vaa rallista puolinaisuutta sekä siitä taas valJanku
mousliikkeen riveihin 'hajanaisuutta ja epäluottamusta ylipäänsä johtoa 
kohtaan. Pelkkä se mahdollisuus, että tämä meidän vikamme, silloin kuin 
voiton ja tappion vaaka vaappui täperällä, olisi voinut painaa työväen asian 
tappion puolelle, tuntuu meistä nyt tragedialta. Mutta työväenluokan voi
tollekin päästessä me olisimme, noin aalloilla aje lehliessamme, olleet vaa
rassa joutua kaikkein suurimman tragedian eteen, mikä työväenliikkeen 
miestä ikinä voi kohdata, saman traged ian eteen, johon täällä Venäjällä 
menshevikit joutuivat: ase kädessä taistelemaan proletaarista vallanku
mousta vastaan. 

Meidän proletaarisen vallankumouksemme onnetonta lopputulosta ei
vät toki ratkaisseet meidän sen johdossa olleiden historialliset virheemme. 
Sen ratka isi Saksan imperialismin peto, joka tuli Suomen porvariston 
avuksi lähettäen aseita, joukkoja ja kouluuntunutta sota taitoa. Täyttikö 
Saksan sosialidemokratia kansainvälisen velvollisuutensa sen estämiseksi, 
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se jääköön Saksan työväestön arvosteltavaksi? Meille oli Saksan hallituk
sen sekaantuminen turmioksi - ja opiksi. Sen isänmaan, jonka itsenäi
syyttä - teiltä venäläisiltä tovereilta meidän hankkimaamme lahjaa - me 
suomalaiset sosialidemokratit niin innokkaasti puolustimme, sen möi Suo
men porvaristo Saksan imperialismille vallankumouksellisen köyhäJistöm
me veren hinnalla. Siten meistä sosialipatriotismi pois kylvettiin. 

Kansainvälisellä lahtarivoimalla ja kapitalistisella joukkomurhateknii-
kalla murrettiin huhtikuussa vallankumouksellisten työläistemme rintamat. 
Suomen köyhälistön miehuullisinkaan vastarinta ei kestänyt. . Pelastavaa 
apua ei tullut mistään. Saksalainen toveri ei kuullut. Venäläinen toveri 
kuuli, mutta ei jaksanut pelastaa. Se oli itsekin hädässä, mutta se auttoi 
sentään niin paljon kuin jaksoi. Kiitollisuudenvelkamme kasvoi kasvamis
taan, päivä päivältä, viikko viikolta . Tunsimme sen ja samalla häpesirnme 
aikaa, jolloin me, porvarien lietsoman nurkkaisänmaallisuuden tartuttami
na, olimme epäröineet turvautua venäläis~n sotilas toverin apuun ja pysy
telleet erossa hänen jalosta liitostaan. Pyhä verikaste Suomen lumikentillä 
rinnakkain taiste llessa liitti nyt ikuiseen toveriliiUoQn suomalaisen ja venä
läisen proletaari-aseveljen. 

Toveri Lenin. 
Se vallankumouksellinen sosialismi, jota emme Suomen työväen val

lankumouksen alkaessa lainkaan käsittäneet, on meille nyt auennut ja alka
nut se lvetä: omasta kovasta kokemuksestamme ja Venäjän voittoisan köy~ 
hälistön suuresta esimerkistä sekä Teidän opettavaisista sanoi stan ne ja 
ki r joi tu ksis tan ne. 

Täällä Venäjällä me olemme saaneet läheltä seurata tähänastisen 
maailmanhistorian suurinta vallankumousprosessia, ensim.äjstä suu rta so
sialistista vallankumousta. 

Hävitystä, pelkkää hävitystä meille Suomesta tullessamme sanottiin 
täällä olevan nähtävissä. Hävitystä, totta kyllä, olemmekin täällä paljon 
nähneet, mutta mikäli olemme nähneet vallankumouksellisen köyhälistön 
toimeenpanemaa hävitystä, on se 01lut porvarillisen luokkavaltion hävittä
mistä, riistäjäluokkain vanhan, [ahon valtiollisen sortojärjestön tietoista ja 
perinpohjaista maahansortamista. Ja tämän hävityksen keskellä olemme 
nähneet nousevan maasta jalona laihona jotain niin ihastuttavaa, ettemme 
sellaista ennen osanneet kuvitellakaan: olemme nähneet suuren kärsivän 
Venäjän synnyttävän elämän todellisuuteen maailman köyhälistön vuositu
hantista, kauneinta unelmaa, sosialismia. 

Nyt täysin käsitämme, että näin sen täytyykin syntyä, - että se ei 
koskaan voi elävänä syntyä kansanvallan utusuossa, niinkuin Suomessa 
kuvittelimme, vaan ainoastaan hävityksen, vaaran, tuskan ja taistelun to- · 
dellisuudessa. 

Voittoisan köyhälistönne luokkavalta, jonka johdossa Te, kunnioitettu 
toveri, olette, on perustettu auttamaan tätä, kauan kaivatun uuden yhteis
kunnan synnytystä: Äärettömiä ponnistuksia näemme tämän jältiläistehtä
vän joka päivä kysyvän. Tehtävänne suuret organisatooriset vaikeudet ky
syisivät vallankumoukselliselta köyhälistöItä tavaftomia ponnistuksia siinä
kin tapauksessa, ettei Venäjää olisi niin mielettömästi runnellut monivuoti-

• 
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nen maai lmansota, jonka avoimet juoksuhaudat yhä katkovat Venäjän tär-
keitä elinsuonia. Ja vielä moninkertaisia ponnistuksia kysyy Teidän työn
ne lakkaamattomain sisäisten ja ulkonaisten hyökkäysten joh\:losta. Tais-
teluase kädessä täytyy venä läisen työmiehen rakentaa, taisteluase kädessä 
täytyy vallankumouksellisen kyntäjänne kyntää. Mutta he rakentavat, 
kyntävät ja taistelevat uupumattomin voimin, ehtymättömin innoin. 
Huonoa tulee, huonoa työtä, koikkuvat karkoitetul korpit syrjästä. Ei se 
kaikki hyvää tulekaan, ei ole nyt aikaa silotclla; tulee parempaa ja tulee 
huonompaa, mutta valmista tulee joka päivä. Me olemme nähneet täällä 
yhteisestä työstänne odottamattoman paljon valmista lulosta, ja se on hy
vä todistus se. Venäjällä - taloudellisen ja sivistyksellisen kehittymättö
myyden maassa viime vuoteen asti kestäneen tsaarin vallan orjuuden ja 
lopulta saksaJaisen rautakoron polkemassa Venäjän maassa, - kun täällä 
on sosialistinen neuvostotasavalta vallin neissa vaikeuksissa pystyssä pysy
nyt yli kymmenen kuukautta, pelkkä tämä tosiasia sinänsä on meistä mitä 
suuremmoisin todistus siitä, kuinka kypsä koko kapitalistinen maailma to
della jo on sosialistiseen vallankumoukseen. 

Kypsä kommunismiin, niinkuin nyt sanomme Teidän kanssanne, toveri 
Lenin ja Teidän kehittämän ne marxilaisen opin mukaan, jonka pitäväisyy
destä Teidän proletaarisen vallankumouksenne historia niin eittämättö
mästi todistaa kaikelle maailmalle. 

Meille suomalaisille entisille sosialidemokrateille on kommunistisen 
opin selveneminen mer~innyt kerrassaan uuden maailmankatsomuksen au
kenemista. Se on tehnyt meissäkin sosialistisen vallankumouksen. Vasta 
nyt valveilla ollen näemme sosialismin päivänvalon, josta ennen korkein
taan unta näimme. 

Kommunistisen tietoisuutemme olemme ottaneet vastaan velkana, joka 
meidän on maksettava uskollisella työllä ja taistelulla kansainvä lisen so
sial istisen vallankumouksen hyväksi, ennen kaikkea Suomessa ja täällä Ve
näjällä. Kommunismi on valanut mieliimme kuvaamattoman lohdullisen 
tietoisuuden siitä, että nekään su uret uhrit, joita oman maamme työväen
luokka tänä vuonna on kärsinyt taisteluissaan ja tilapäisessä· tappiossaan 
sekä varsinkin senjälkeen Suomen porvariston ennenkuul umattoman pe.to
maisessa kostohurjastelussa, että nekään eivät ole hukkaan kärsityt, vaan 
kannetut kansainvälisen köyhälistön voiton hyödyksi. Sitä voittoa Suo
men köyhälistö viimekeväisellä taistel ullaan ja kaatumisellaankin edesaut
toi. Vähäisenä miesluvussa, tiedossa ja taidossa se paljon uhrasi. Ja se 
on vieläkin nouseva maasta . Kommunismin tulisana lyö synkimmänkin 
sorron yöhön kirkastavan toivon salaman. Se iskee epätoivon kah leet 
poikki ja terästää soturin murretun sielun murtumattomaksi voitonvar
muudeksi. Sinä päivänä, kun maan ääriin kuuluu kutsumus: "Tää on vii
meinen taisto!" sinä päivänä, kun kansainvälinen punainen arme ija liikkeel
le lähtee, saa maailma nähdä, että Suomenkin köyhälistö rientää riviin: 
kostoon ja voittoon! 

Saksassa ja Itävallassa, kuin myös Englannissa, Ranskassa, Yhdys
val loissa ja Japanissa, silloin langetkoon työväenluokan tuomio kaikille 
niille työväenpuolueilIe, jotka siellä nyt koettavat petollisell a tunnuslau
seella "ensin rauha, sitten vallankumous" lykätä köyhälistön vallanku-
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mouksen puhkeamisen otollisen ajan ohi, laiminlyöden siihen pyrkimisen 
jo sodan aikana sekä sen jo tällä hetkellä vaatiman vakavan valmistelun! 

Tuomio ja. häpeä niille lyöväenpuolueille ja järjestöi lle, jotka välilli
sesti tai välittömästi nyt kannattavat maansa imperialististen hallitusten 
yrityksiä Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan ahdistelemiseksi ja työ-
väen kansainvälisen vallankumouksen ehkä isemiseksi! 

Veljenkäsi kaikille niille työväenjärjestäille, jotka eri maissa ripeästi 
pyrkivät ja valmistuva1 köyhälistön aseelliseen vallankumoukseen jo sota
aikana, kukin oman maansa köyhälistön pelastamiseksi sekä samalla Ve-
näjän Sosialistisen Neuvostotasavallan avuksi ja vihdoin kaikkien maitten 
köyhälistön yhteisen, kansainvälisen sosialistisen tasavallan perustami
seksi. 

Me luotamme ja toivomme, että nykyinen maailmansota on oleva se 
hauta, johon maailman kapitalismi nurinniskoin syöstään. 

Kunnia T eille, venäläiset toverit kommunistit, jotka niin uljaasti olette 
suorittaneet vaikeimman esitaistelija-työn kansainväl isen proletaarisen 
vallankumouksen hyväksi. Varmaa on, että ankaria ponnistuksia ja mo
nia kalliita uhreja vielä vaaditaan Teiltä ja Teidän edustamaltannc köyhä
listöitä . Mutta vielä varmempaa on, että se sosialismin kansainvälinen 
voittokulku, joka Teidän aseillanne a lettu on, on taatusti tuleva loppuun-
suoritetuksi. . 

Tässä ratkaisevassa taistelussa, toveri Lenin, tarvitaan joka päivä 
Teitä jos ketään yksityistä. Tarvitaan Teidän tervettä kätfänne, kauvas
näkevää silmäänne ja koko suuren hengenvoimanne miehuutta. Uskomme _ 
ja luotamme, että Te, kunnioitettu toveri, nyt hyvin kestätte kaikki haavoi
letun soturin vaivat sekä pian täysin terveenä voitte jälleen käydä käsiksi 
Sosialistisen Neuvostotasavallan peräsimeen ja kansainvälisen vallanku
mouksellisen työväenliikkeen johtoon. 

Voitte saijoa venä lä isille tovereille meidän puolestamme: Suomalaiset
kin kommunistit lähtevät ilolla tuleen, - tahtovat olla hyökkäyksessä -mu
kana, kun kapitalismin linnat otetaan ja maan tasalle hajotetaan; suoma

, laisel kommunistit pitävät arvoaan alentavana jäädä rintaman selkäpuo
lelle, kun kaikkien maiden köyhälistö valloittaa maailman. 

MosKovassa, 3 päivänä syyskuuta 1918. 

S.K.P:n Perustava Kokous . 

• 
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Suomen vallankumouksesta 
I tsek ritiikkiä 

O. W. Kuusinen 

1. Vallankumousta pakoJlemassa. 

Köyhäli-stön vallankumoukset - sanoo Marx - arvostelevat alinomaa 
itseään. Meidän osanottajain on syytä koettaa tietoisesti auttaa tätä val
lankumouksen itsekritiikkiä, silti tietenkään pyrkirnältä pois entisen toimin-
tamme hi storiallisesta vastuunalaisuudesta. 

Suomen vallankumous alkoi tämän vuoden tammikuussa. Sen pe-
rusvirheet a lettiin jo viime vuonna. 

Samoin kuin sota yllätti Emapan suurten maiden useimmat sosialisti
puolueet ja paljasti, etteivät ne olleet historiallisen tehtävänsä tasalla, sa
Illoin Venäjän vallankumous keväällä 1917 yllätti Suomen sosialidemokra-
tian. Keväinen vapaus tuli meille kuin taivaanlahjana ja puolueemme jou
tui maaliskuun huumauksen valtaan. Puolueemme virallisena kantana oli 
ollut sama " itsenäisen luokkataistelun" kanta kuin esim. Saksan sosialide
mokratiall a oli ennen sotaa. Taantumusaikana tämä kanta oli ollut helppo 
säilyttää; se ei silloin joutunut vakavaan koett~emukseen, eikä tietoisten 
oikeistososial istien vastustus s illoin voinut saada tuulta siipiinsä. Multa 
maa liskuussa tu li puolueemme proletaarisen siveyden eteen kiusaus ja lan
keemus. Sosialidemokratiamme tosiasiassa lankesi haureuteen sekä Suo
men porvariston että,alussa myös Venäjän porvariston kanssa (houkutteli
joina olivat myös Venäjän mensheviikit). Suomen kokoomussenaatti oli 
tämän siveeltömän yhdyselämän vuoteena. Kun se maaliskuussa muodos
tettiin, oli puolueneuvostomme jäsenistä noin toinen puoli sii hen yhtymistä 
vastaan, ja ainoastaan oikeistolaiset sosialistit siihen lähtivät. Mutta mei
dän toisten vastarinta oli niin passiivista laatua, ellei se päivääkäan häirin
nyt meidän yhteistyötämme niiden sosialisten kanssa, jotka varsinaisesti 
olivat askarte lemassa suomalaisten ja venäläisten herrain kanssa. Ja hy
vin kuvaavaa oli, että puolueemme ed ustajakokouksessa kesäkuussa -
(jossa sivumennen yhdyimme myöskin zimmervaldilaiseen liittoon!) - ei 
yksikään ään i vaatinut pesäeron tekemistä kokoomushallituksen sosialis
teista. 

Se mikä meidät sokasi, oli ennen kaikkea parlamentaarisen kansan
vallan kangastus. Ellei olisi oll ut yksikamarista eduskuntaa, suhteellista 
vaalitapaa ja laajaa äänioikeutta ja ellei puolueemme olisi vaalitaistel ussa 
jo saanut enemmistöä edustajapaikoista (kesä llä 19 16), niin kenties mei
dän olisi oll ut vähän he lpompi keväisessä kiusauksessa katsoa eteemme. 
Mutta nyt näytti parlamentaarisen kansanvallan tie aukenevan odottamat
toman sileänä ja leveänä työväenliikkeemme eteen. Maamme porvaristoJla 
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ei oll ut sotaväkeä, ei edes luotettavaa poliisia, eikä se lai llisesti voinut sel
laisia saadakaan, koska siihen se olisi larvinnut valtiopäivillä sosialidemo
kraattien suostumuksen. SosialidemokratiaIla 'näytti olevan kaikki syy py
syä parlamentaarisen laillisuuden tiellä; sillä tiellä se näytti nyt pääsevän 
kiskomaan porvaristolta toisen tuloksen toisensa jälkeen. 

Tuota parlamentaarisen kansanvallan näköalaa, ollakseen kaikessa 
kauneudessaan vapaa ihailtavaksi, ei enää näyttänyt varjostavan mikään 
muu kuin Venäjän Väliaikaisen Hallituksen horjuva kämmen. Suomen 
porvaristo siihen kurotti silloin kuin hukkuva oljenkorteen. Sosialidemo
kraatit sen tahtoivat työntää pois tahi ainakin aidata sen sekaantumisva
pauden tarkkoihin laillisiin rajoi hin, niin ettei se pääsisi maan "sisä isiä 
asioita" häi ri tsemään, toisin sanoen Suomen porvariston etuja suojele
maan. Täten meidän ponn istelumme Suomen itsenäisyyden puoles ta, mei
dän isänmaallisuutemme, näytti olevan mitä kauneimmin perusteltua: se
hän oli suoranaista taistelua kansanvaltaisen vapauden puolesta, se oli 
elimelli nen osa proletaarista luokkataisteluamme. 

Pa rlamentaari sen näköhäiriön petläväisyyttä sitten vielä täydensivät 
. ne lai nsäädännölliset tulokset, joita kesällä eduskunn assa saatiin aikaan. 

Kahdeksantunn in normaal ityöpä ivästä, jota työväenjoukot työpaikoilla oli
vat useilla aloilla jo keväästä alkaen voimaan ajaneet, saatiin säädetyksi 
niin yleinen laki, ettei sen pitemmälle menev1tä liene missään parlamentissa 
säädetyksi tullu t. Kunnallishallinnon kansanvalt aistuttamiseksi saatiin 
myös säädetyksi uudistus, joka tiesi siirtym istä kapitalistien täydellisestä 
monopoolivallasta yleisen äänioikeuden järjestelmään, - sekin suurempi 
hyppäys kuin tällä alalla missään lienee lainsäädäntö yhdellä kertaa teh
nyt. Tosin nähtii n, ettei näiden lakien päätökseen saaminen sui nkaan ta
pahtunut pelkästään eduskunnallisen askartelun avulla, vaan ul koapäin pu
haltava vihu ri autioi ne tavallista joutuisammin irti parlamentaarisesta sa
lakarikosta. · Se vihuri esiintyi ed uskunnan istuntoa voimakkaasti säestä
vänä joukkomielenosoituksena, jossa tuntui tavallista rajumpi henki, ennen 

"kaikkea venäläisten sotilastoverien osanoton johdosta. Mutta itsestään 
tämä ei ollut me ille uutta; niinhän me olimme aina ennenk in parlamentaris
mia seli ttäneet, että se tuo parhaiten tuloksia silloin, ku n kansa ulkoapäin 
painostaa. . 

Huonompi merkki parlamentaarisen kansanvaltamme tul6ksellisuudes
ta oli se, että elinta rvekaupan ala lla rehoittavaa nylkemistä ei saatu rajoite
tuksi. Tämä me rkki oli omansa viittaamaan siihen, että myöskin ylempä
nä mainitut parlamentaa riset saavutuksemme olivat vain - paperi-saavu
tuksia. Sillä kyllä elintarvenylkemisenki n rajoittamiseksi tarpeellinen laki 
saatiin kirjoitetuksi ja päätetyksi, mutta siihen se rajoittaminen sitten py
säntyi. Kokoomusha11itus ei ylipäänsä tehnyt mitään. Se oli kuin laiska 
härkä, jota sosialistit näyttivät vetävän sarvista ja porvarit hännästä ja jo
ka ei paika ltaan pukahtanut. Nylkeminen sai rehoiltaa kaikessa rauhassa. 

Nälkää kärsivät työväenjoukot kadottivat pian tyyten luottam uksen 
kokoomushallituksen hommiin ja sen mukana jo nähtävästi myös osaksi so
sialidemokraattisen puolueemme johtoon. He lsingissä katkeroittuneet 
työväenjoukot pyrkivät itse voiva rastoja tarkastamaan ja jakamaan; loppu
kesällä jo kerran pääkaupungissa automaattisesti puhkesi yleislakko, jota 
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kesti kaksi päiv.ää, kunnes järjestYl)yt työväki sen lopetti. Ilmanpaine kävi 
niin korkeaksi, että se tuntui jo parlamentarismiamme häiritsevältä. Se oli 
kansanvallan todellisuutta: luokkataistelun vapaata kärjisfymislä. Mutta 
meillä sQsiaJidemokratisilla ed ustajilla ei ollut si lmissämme kansanvallan 
todellisuus, vaan sen autereinen kangastus. 

Tämä silmiimme siintyvä kangastus sai ensimäisen kolauksen Kerens-
kin Väliaikaisen hallituksen kädestä. Eduskunta oli porvarillisen vähem-
mistön kiivaasta vastarinnasta huolimatta hy.väksynyt yleisvenä läisen työ
ja sotamiesneuvostojen edustajakokouksen päätöksen mukaisen perustus-
lakisäännöksen Suomen sisäisestä kansanvaltaisesla vapaude~ta ja edus
kunnan oikeudesta maan korkeimman valtiovallan käyttöön. Pieta rista 
saapui puolivirallinen mensheviiki-Iähetystökin (Tsheidse, Lieber, Dan) . 
ehkäisemään tiimän n.s. "valtalain" hyväksymistä, mutta liian myöhään. 
Silloin, heinäkuun lopussa, Venäjän Väliaikainen hallitus määräsi edus
kunnan hajoitettavaksi ja uudet vaalit toimitettaviksi. Sosialidemokratinen 
ryhmämme koetti kahteen kertaan saada hajoitetun eduskunnan istuntoja 
jatkettaviksi. Ensi kerralla oli eduskuntatalon ovella Kerenskin lähettämät 
husaarit. Toisella kertaa ei enää ollut muuta kuin kerenskiläinen sinetti; 
eduskunnan puhemies, toveri Manner, avautti ovet ja istunto pidettiin, 
mutta siihen otti osaa ainoastaan sos.-dem. ryhmän jäsenet. 

Puolueemme ei kieltäytr'tyt ottamasta osaa uusiin vaaleihin, jotka 
toimitettiin lokakuun alussa. Niissä puolueemme menetti, huolimatta 
äänimäärämme tuntuvasta kohoamisesta, enemmistöasemansa valtiopäivil
lä. Porvaripuolueiden pääapuna näissä vaaleissa olivat ilmeisesti -
vaaliväärennykset. Jo heti vaalien jälkeen kerrottiin sanomalehdissä tieto
ja, kuinka eräissä sellaisissa äänestysalueissa, joissa äänestyslautakunnas
sa oli yksinomaan porvarillisia jäseniä, porvaripuol ueet olivat saaneet 
ääniä enemmän kuin edes äänioikeutettuja oli alueella. Ja myöhemmi n, 
vallankumouksen aikana, löydetti in siellä täällä vaalilautakuntain puheen
johtajain kätköistä joukottain sosialidemokraattien hyväksi annettuja, vir
heettömästi täytettyjä 'vaalil ippuja. Keskinäisellä liittoutumisellaan vaa
leissa porvaripuolueet myös voitfivat muutamia edustajapaikkoja. Mutta 
tämän ohella on mieJestäni myöskin pidettävä todennä köisenä, että köyhä
'listön joukoissa jo alkanut kyllästyminen parlamenta rismiin osaltaan vai
kutti vaalien tulokseen. Eduskunnan voimattomuus, eduskuntatyömme tu
losten epävarmuus, viipyminen ja raukeaminen sekä sosialidemokratian 
valtiollisen toiminnan halpaantuminen kokoomushallituksen vanavedessä, 
ne epäilemättä vaikuttivat sen, että vaali-innostus köyhälistön kesku udessa 
ei ollut läheskään niin suuri kuin vallitsevasta valtiollisesta korkeajännityk
sestä päättäen olisi odottanut. Toisen kolauksensa sai siis nähtävästi par
lamentaarisen kansanvallan kaunis näköhäiriömme, ei enään yksin ulkoa
päin tulevasta a iheesta, vaan osittain myös sisäisestä hermottort:Juudcstaan 
ja viaHisuudestaan. 

Nyt kulki histori an virta vinhaa vauhtia ensimäistä kuohuvaa pyörre
kohta ansa kohti. Porvaristo, kuten heti saattoi arvata, yritti käyttää vaa
leissa saamaansa etumatkaa anastaakseen käsiinsä diktatuurivallan ja 
a lentaakseen eduskunnan pelkäksi tämän diktatuurin viikunalehdeksi. Työ
väenluokka taas oli menettänyt kaiken välittömän toivonsa eduskunnan 
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apuun ja tietoisesti tai tiedottomasti pyrki vallankumoukseen. Kokoomus
hallitus oli jo ennen vaaleja hajonnut. Luokkataistelun kärjistymistä ei 
mikään estänyt. 

L~säksi tuntui Suomessakin jo ilmassa, että Venäjä kulki nyt nopeasti 
uutta, syvempää vallankumousta kohti, jonka puhkeaminen saattoi olla 
enään lyhyen ajan kysymys. Kerenskin Väliaikainen Hallihis vapisi kuin 
laho leppä myrskyn edellä. Bolsheviikkien voima kasvoi kuin ukkosen 
pi lvi. 

Meidän sosialidemokrafiamme, jonka tässä tilanteessa olisi pitänyt 
käyttää kaikki voimansa vallankumouksen valmisteluuJl, odotti rauhassa-
eduskunnan istuntoja. Porv~riryhmäin liitto teetti marraskuun alkupuolel-
la eduskunnan päätöksen, jolla lIlaan sisäinen korkein valta piti uskotta
maan 3-miehiselle valtionhoitajakunnalle, mutta ei uskaltanut panna täy
täntöön tätä päätöstään. Samalla se hieroi sopimusta vallan tasan jaosta 
Venäjän Väliaikaisen Hallituksen kanssa. Ja kerenskiläinen kenraaliku
vernööri Nekrasov jo lähti viemään sopimusehdotusta Pietariin allekirjoi
tettavaksi. 

Multa hän ei enään palannut Helsinkiin. Venäjän köyhälistö niinä 
päivinä, bolsheviikki-puolueensa johdolla, syöksi vallasta porvarit ja por
varien kätyrit ja otti ohjat omiin käsiinsä. 

Meilläkin silloin kulki kumouksen hengetär yli maan. Multa me em
me nousseet sen siiville, vaan kumarsimme päätämme ja annoimme sen 
lentää yli. Meille tu li siten marraskuusta aseiden maahan laskun muisto-
juhla. ' 

Olisiko vallankumous silloin voinut Suomessa johtaa minkäänlaiseen 
voittoon? Se ~on eri kysymys kuin se, olisiko silloin välittömästi voinut 
voittaa köyhälistön vallankumous, niinkuin Venäjällä? Edellinen tuntuu 
minusta nyt perästäpäin todennäköiseltä, jälkimäinen yhä, kuten silloinkin, 
epätodennäköise ltä. 

Vallankumouksen onnistumisen yleiset edellytykset eivät suinkaan ol
leet toivotlomat. Köyhälistön kiihko ja taisteluhalu oli yleisesti korkea. 
Porvaristo oli verrattain huonosti varustautun ut; se oli suuressa aseiden 
puutteessa, joskin se jo oli alkanut niitä Saksasta hankkia. Tosin köyhä
tistökin oli aseHa vailla. Muutama sata kivääriä saatiin Helsingissä lai
naksi venälä isiltä sotilas ryhmiltä, - siinä oikeastaan kaikki , mitä silloisista 
aseista edes mainita kannattaa. Mutta epäilemättä olisi venäläisillä tove
reilla kipeässä tositarpeessa jo silloin voitu saada lisääkin, ainakin jonkun 
verran. Ja mikä oli kenties paljon tärkeämpää: venäläiset sotilaat olisivat 
silloin kyenneet antamaan Suomen vallankumoukselle suoranaista sotilaal
lisia apua paljon paremmin, kuin sitfemmin talvella, jolloin hajoaminen 
venälä isessä armeijassa ja laivastossa 61i suurimmillaan. Maassamme oli 
kyllä si lloin myös sellaista venäläisiä 'sotaväen ainesta, jonka oli pelättävä 
pikemmin haluavan kuulla mustasotnialaisen upseeri johtonsa komennuksia, 
kuin proletaarisen solidarisuuden ääntä; mutta tusk inpa tämän aineksen 
puolelta sentään olisi vallankumouksen pyörteessä kehkeytynyt ainakaan 
mainitlavampaa aktiivista vastusta. 

Näiden merkkien edessä nyt me "luokkataistelun kannalla olevat so
sialidemokratit" horjuimme puoleen ja toiseen, horjuimme alussa vahvasti 
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vallankumouksen puoleen, - kunnes peräännyimme. Varsinaiset oikeis-
tososialistit, joita puolueessamme oli noin toiset puolet, jakaanluivat kah
taalle, osa vallankumousta selvästi vastustamaan ja osa vaatimaan. Sos.
dem. eduskuntaryhmässä ilmeisesti enemmistö oli niin vihamieli senä val-
l:tnkurnoukselliselle pyrkimykselle, että saattoi sanoa sen mielia lan olevan 
pikemmin porvariston kuin työväestön puolella. Ammattijärjestön oikeis-
tososialistinen johto sen sijaan tahtoi lähteä jonkinlai seen vallankumouk-
selliseen luokkataisteluun, jonka käytännöllisenä j a oikeastaan ainoana 
päämääränä he ilmeisesti pitivät enemmistöpaikkain saamista hallitukses
sa, senaatissa. Yhdessä heidän kanssaan meidän puoluetoimikuntamme 
muodosti "vall ankumouksellisen keskusneuvoston" , joka, semminkin kun 
siihen sitte vielä liitettiin al un pitäen selvällä vastustuskanna tla olevia sos.
dem. eduskuntaryhmän edustajia , kelpasi suuta soittamaan vallan kumouk
sesta, mutta,ei todelliseen vallankumoukselliseen toimintaan. Tämä komi
team me päätti al uksi kannattaa - suurlakon julistamista. Ja paraiksi sa
maan aikaan kokoontuneessa Ammattijärjestön ed ustajakokouksessa pää
tettiin koko maata käsittävä su urlakko. Merkitsikö tämä vallankumoukseen 
lähtemistä vai pelkkää mielenosoitusta suurlakkojulistuksessa esiteltyjen 
vaatimusten painostamiseksi, siitä saattoi kukin ajatella mitä tahtoi. Sillä 
se jätettiin päättämättä - koska siitä oli eri mieliä. 

Suurlakko levisi yli maan. "Vallankumouksellinen Keskusneuvostom
me" keskuste li, lähteäkö eteenpäin vai eikö. Me, joita suotta oli sanottu 
"marxilaisiksi", emme tahtoneet lähteä eteenpäin. Il man meitä taas Am
mattijärjestön silloiset "vallankumoukselliset" eivät tahtoneet lähteä. 

Että me keskustalaissosialidemokraatit emme lähteneet vallankumouk
seen, siinä me pysyimme tavatlamme aivan johdonmukaisina omalle monien 

J vuosien toiminnassa juurtuneelle kannallemme. Mehän olimme sosialide-
mokraatteja, eikä marxilaisia. Meidän sosialidemokraattinen kantamme 
oli: 1 :ksi rauhallisen ja asteettaisen, vaan ei vallankumouksellisen luokka
taistelun kanta, mutta samall a 2:ksi se oli itsenäisen luokkataistelun kanta 
eikä porvarien liittoon pyrkivä kanta. Nämä molemmat puolet yhdessä 
määräsivät menett~lymme. 

1 :ksi. Me olimme vailla uskoa vallankumoukseen; emme sii hen luot
taneet emmekä siihen pyrkineet. Tämä on sosiaJidemokratialle ylipäänsä 
ominaista. 

Sosialidemokratiahan on pääolemukseltaan juuri sellaista työväen lii
kettä, joka järjestää ja kehittää työväkeä porvarillis-Iailliseen ( parlamen
taariseen) luokkataisteluun. Sen ohjelmassa on kyllä sosialismi loppu
määränä ja joissain määrin se myös määrää so~ialidemokratian todellisen 
eli n.S. " lähimmän" ohjelman suuntaa. Mutta pääasiassa se on sen ohjel
massa vain utopistisena koristeena, syystä siitä, ettei sosiali smia voi edes 
ajatella toteutettavaksi porvarillisessa valtiossa, jonka puitteisiin sosialide
mokratian käytännölli nen toiminta on sopeutunutta. Se tie, mikä historial
lisesti on välttämätön, jotta päästään porvarillisesta valtiosta sosialistiseen 
yhteiskuntaan, köyhälistön aseellisen vallankumouksen ja di ktatuurin tie, 
se on kokonaan sosialidemokratian tietoisen ja käytännöllisen toiminnan 
ulkopuolella; se alkaa vasta si itä, mihin sosialidemokratian varsi nainen 
toim inta päättyy. 



johdonmukaiser sosialidemokratian suhde vallankumoukseen on kor
keintaan yhtä passiivista, kuin suva itsevaisen historioitsijan suhtautuminen 
menneen ajan vallankumouksiin. "Vallankumous syntyy, sitä ei tehdä", 
0V sosialidemokratian midilause, sillä se ei katso asiakseen toimia mitään 
vallankumouksen hyhksi. Pikemminkin se luonnostaan on taipuva inen 
jarruttamaan va llankumouksen syntymistä (samoi n kuin jo suurlakkoa 
y.m. puoleksi vallankumouksellisia joukkoliikkeitä). Tämä on hyvin ym
märretlävääkin sosiandemokratian va rsinaisen käytännöllisen ta rkoituksen 
kann alta katsottuna: sitä tarkoitusta vallankumouksellinen toiminta hel
posti häiritsee ja uhkaa sen keskeyttää. Kun vallan ku mouksen suhteen ei 
l/oi ennakolta ehdottomall a varmuudella päättää. että se jo ensi yrityksellä 
on päättyVä voittoon eikä tappioon, näyttää aina mahdolliselta, että vaJ
lankumouksessa uhKaa vaara sosialidemokrat ian järjestötoiminnan ja po·· 
litiikan saavutuksia, järjestöjä, taloja, kirjastoja, sanomalehtiä, uudistusla
keja, kansanvaltaisia laitoksia ja oikeuksia j.n.e. Mutta näiden pohjalle 
perustuu sosilidemokratian koko toim inta. Osaksi ne ovat käyneet sen 
elämässä itsetarkoitukse ksi; tärkeimmäks i osaksi ne ovat sen toiminnan. 
sen porvarillislaiJlisen toiminnan, jatkumiselle ja kehittymise lle korvaamat
tomana pohjana. Sen vuoksi sosialidemokratia kaikin mokom in tahtoo 
niitä sä ilyttää ja huolellisesti vaaroilla varjella, myöskin proletaarisen val
lankumouksen vaaroilta. 

Tosin sosialidemokratian tieteisopissa, Marxiin vedoten, selitetään 
järjestötoiminnan tuloksia muka kartu tettavan ja säilytettävän myöskin ja 
e ritoten proletaarisen vallankumouksen tarpeita ja menes tystä si lmällä pi
täen. - j a epäilemättä ne tässä vallankumouksessa lopulta hyödyksi koi
tuvatkin. Mutta se nähtävästi ei tapahdu sosialidemokratian ansiosta, vaan 
sosialidemokratiasta huolimatta. (Myös po rva rillisen valtion sotilaslaitok
sen järjestämistoiminta on epäilemättä koituva suureksi hyödyksi köyhä-

• Jistön vallankumoukse lle, mutia luonnollisesti aivan vastoin tämän sotilas
laitoksen tarkoitusta.) j os sosialidemokratia voisi aina Ql ielensä mukaan 
johtaa työväenjoukkojen tOimirlJaa, niin tuskinpa työväenluokka jä rjestöi
neen koskaan joutuisi sell aiseen uhkayritykseen kuin vallankumou kseen ei
kä sen vuoksi myöskään sellaiseen päämäärään kuin sosialismiin. Ainakin 
mikäli porvaristo ei ase kädessä työväen vallankumousta provoseeraisi. 
Tässä ainoassa tapauksessa näet johdonmukainen sosialidemokratiak in 
nousee - j os nousee, varmaa se ei ole - vallankumoukselliseen taiste
luun, porvarillis-Iaillisen luokka taistelunsa saavutusten ja jatkum istoivei
den puolustukseksi. Kutcn me nousimmc tammikuun lopu lla. 

Marraskuussa sitä vas toin me päätimme perääntyä vall ankumouksel
lisen ta istelun edestä, osaksi suojellaksemme kansan valtaisia saavuluk
siamme vaaroilta, osaksi toivoen voivamme parlamentaarisill a keinoilla eh
kä kiertää koko historian pyörteen, ja osaksi kai myö~ fatalistiscsti ajatel
len: jos vallankumous on tullakseen, nyt tah i myöhemmin , tu lee se meidän 
vastuslukse<;tamme huolimattakin ja sillä se itsensä vasta oikein voimaIli
seksi osoittaakin ... 

Mikä oli tämän histotiallisen virheen tuloksena? Saim mcko aseelli
sen yhteentörmäyksen vältetyksi? Ei. Se tul i a inoastaan Iykätyksi - ai
kaan, jolloin porvarit olivat jo paljon paremmin varustautu neita kuin mar-, 
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raskuussa. Porvaristo saa aina aseellisen yhteentörmäyksen työväen 
kanssa syntymään, milloi n se 'sitä tahtoo. Työväen taistelu lIe on vain vaa
raksi se, että porvaritto saa määrätä luokkasodan alkamisajan. Työväen 
alkaessa sen ei porvaristo aina kaikilla seud uin ole vielä "riittävästi varuil
laan vaJl;mkumouksen suhteen, vaan voi tulla enemmässä ta i vähemmässä 
määrin yllätetyksi: semminkin missä taantumuksellmen haliitusvalta pitem
män ajan kuluessa on tehnyt itsensä laajain kansankerrosten silmissä viha-
tuksi, voi työväen alkarna vallankumousJiike joko su~rastaan temmata mu
kaan sa tyytymättömiä vä likerroksiakin tahi ainakin hajoittaa ja herpaan-
nuttaa hallitusvallan puolustajien rivejä. Erityisesti seliaisissa oloissa, kuill 
eSim. nyt sota-aikana sotaa käyvissä maissa, missä köyhäJistöjoukoillakin 
vielä toistaiseksi on aseet käsissä, on tärkeätä tärkeämpää, ettei luokkaso
raa pääse alk.lmaan hallitus, joka jo verrattain lyhyenkin valmistusajan ku
luessa voisi riistää suurilta joukoiJI a aseet pois, vangita vall ankumoukselle 
tarpeellisia aineksia, tarkoituksenmukaisesti si joittaa luotettavimmat jouk
konsa hyökkäys- ja puolustusasemiin "sisäistä vihollista" vastaan sekä yli
päänsä koota kaikki mahdolliset voimansa ak~iiviseen tahi passiiviseen vas
tavallankumoukselliseen toimintaan. Sitäpaitsi voi olla varma, että halli
tus luokkasodan alkaessaan on koettanut järjestää ulkopoliittiset suhteet 
sitä varten itselleen mahdollisimman edulliseksi, varata, mahdolliseen ki
peimpään tarpeeseen ulkomaista apua tahi ainakin turvata selkänsä rajan
takaisilta häiritsemisiltä. Marraskuussa olisi Suomen pqrvariston ollut 
vaikeampi saada tuntuvaa Saksan hallituksen apua, kun sitten talvella, jol
loin saksalai set joukot vapautuivat Venäjän rintamalta, - jota seikkaa 
kuiten kin marraskuussa tai edes tammikuussa meidän oli hyvin vaikea 
arvata. 

2:ksi. Me keskustalais-sosialidcmokraatit emme tahtoneet pyrkiä halli
tusliittoon minkään laisten po rvarillisten "kansanvaltaisten" kanssa, jolla i
nen liitto niin vallankumousta kannattavain kui n sitä vastustavainkin oi
keistososialistien mielestä oli toivottava. Ilman sen tapaista liittoa ei ollu t 
oikcastaan ajatcltavissakaan sellaisen päämäärän toteuttaminen, mikä val
lankumousta kannattavill a oikeistososialisteilla mielessä välkkyi, s.o. kan
sanvaltaisen hallituksen ai kaansaaminen, jonka jäsenistä ainakin tuntuva 
enemmistö oli si ollut sosialisteja ja jonka ohje lmana olisi ollut elin tarve
nylkemisen rajoittaminen sekä eri nä iste~ kansanvaltai sten uudistusten to
teuttaminen eduskunnalli sta tietä. Että tuohon vallankumouksella tavoitel
tavaan "punaiseen senaattiin" tulisi mukaan ainakin muutamia maalaislii
ton ed ustajia, se tuntui noista oikeistososialisteista, kuten ymmärrettävää 
olikin , hyvin tarpeelliselta vahvistukselta. Sitä silmällä pitäen heidän puo
leltaan ja sos.-dem. eduskuntaryhmän puolelta suurlakkoviikolla neuvote l
tiin maalaisliiton ryhmän ja kaiketi joidenkin muidenkin "cdistysmielisten" 
edustajien kanssa, ja "toveri " Tokoi kävi tiedustamassa senaatin virkamie
hiltä , suostuvatko he jäämään " punaisen senaatin" palvelukseen. Sillä 
"vallankumouksellisten" sosialistien vallankumouksellisena pyrkimyksenä 
oli oikeastaan keväisen kokoomus-senaatin henkiin herättämin~n entistä 
ehommassa muodossa, s.o. sosialisti-enemmistöllä ja ehkä jättäell siitä pois 
jyrkimmät taantumukselliset. , 

Tuo tulos luultavasti marraskuun vallan kumouksesta olisikin, hyvässä 
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lykyssä, välittömäksi saavutukseksi tullut. Ei enempää. Enempään ei 
Suomen työväenliike vielä ollut valtauskykyinen. Osa järjestyneestä työ-
väestä olisi epäilemättä kyllä heti vaatinut pitempää askelta, mutta sen 
vaatimuksen ja ylipäänsä köyhälistön todellisen vallankumouksellisen 
äänen olisi kyllä työväenliikkeemme vähään tyytyvä enemmistö silloin 
kyennnyt vaimentamaan, kääntyessään heti, oman välittömän päämäärän-
sä saav~tettuaan, työväen vallankumouksellista diktatuuri pyrkimystä vas
taan. Oman päämääränsä, ainakin enimmäksi osaksi, se kyllä olisi voinut 
silloin saavuttaa. Se tuntuu nyt per~stäpä in arvioiden vielä paljon toden
näköisemmältä kuin silloin aikanaan. Sen verran suu nnilleen olisi nähtä
västi Suomen porvariston silloin, ainakin väliaikaisesti, ollu t pakko antaa 
perään vallankumousliikkeelle, pelastaakseen helpom min tärkeimmät pää
etunsa-, joita oikeistososialistien vallankumousliike ei uhannut. Marraskuun 
vallankumouksesta Suomessa olisi täten kaiken todennäkösyyden mukaan 
tosiasiassa tullut porvarillinen kansanvaltainen vallankumous. Järjesty
neen työväen riveissä siitä olisi vä littömästi seurannut täysi jakaantuminen: 
oikea puoli olisi yhtynyt "yhteiskunnallista järjestystä säilyttävään" rinta
maan porvarien kanssa, vasen puoli olisi tullu t todellisen vallankumouk
sellisen sosialismin eli kommunismin kannalle ja pyrkinyt edelleen hyök
käämään porvarillista valtiota ja kaikkia sen valtion. vallanpitäjiä ja avus
tajia vastaan . 

Suunnilleen tähän tapaan, joskaan ei aivan selvästi, me puoluetoimi
kunnan niinsanotut "marxilaiset sosia lidemokraatit" jo marraskuun 
suurlakkoviikolla käsi tim me sen välittömän tuloksen, mikä val
lankumouksesta silloin hyvässä lykyssä olisi voinut johtuil. Mutta 
juuri siksi meillä oli mielessämme kaksi painavaa lisäsyytä olla kannatta
matta vallankumoukseen ryhtymistä: 1) emme tahtoneet edistää oikeisto
sosialistin ja porvarillisten ainesten liittoutumista ja 2) tahdoimme välttää 
työväenliikkeen repeämistä 'kahteen katkerasti keskenään taistelevaan lei
riin . Tässäkin suhteessa siis ajatuksemme kulki sosialidemokratialle omi
naista rataa, eikä oikeaan marxilais~en tapaan. Me tosasiassa jarrutimme 
historiallista edistystä estäessämme sitä maamme työväenliikkeen hajoa
mista jonka edellytykset olivat jo kypsyneet välttämättömäksi ehdoksi, jot
ta työväenliike voisi päästä paikaltaan eteenpäin, tietoiseen vallankumouk
selliseen toimintaan. Keinotekoisesti koossa pysyttäen vastakkaisia pyr
kimyssuuntia tämä liike ei enää pystynyt lainkaan toimimaan. Sen repeä
minen saattoi kyllä koitua vahingoksi sosialidemokraatiseffe toiminnalle, 
toisin sanoen ed uskunnallisen. (ja ammatillisen) toiminnan välittömälle te
hoisuudelle. Vaalivoittojen toiveet siitä saattoivat vähentyä. Mutta työ
väenasian todelliselle edistymiselle, työväen luokkataistelun vahvistumiselle 
tuosta luonnollisesta hajoamisesta olisi saattanut olla ainoastaan hyötyä. 
Sehän olisi merkinnyt vain todellisen työväen rintaman vapautumista hai
tallisista ja pimittävistä aineksista, jotka porvarien rintaman puolella saat
toivat olla työväen vallankumoukselliselle luokkataistelulIe sentään vähem
män vahingollisia kuin työväen omissa riveissä. 

Totta kyllä, että välitöntä vallankumouksen tulosta emme olisi kai kii
vaimmallakaan ponn istelull amme voineet mielemme mukaan sanella. His
toria itse sen olisi sanellut. Mutta meidän olisi ollut yritettävä, taisteltava 
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ja hyökättävä mahdollisimman pitkälle - historiallisen edistyksen avuksi. 
Eihän historiakaan voinut tyhj illä rukkasilla työtään teHdä - taistelevia 
kouria se tarvitsi. Ja vaikka suuri jään lähtö Suomen luokkataistelujen 
historian vi rrassa ei silloin vielä olisikaan voinut tapahtua, vaan silloinen 
repeäminen olisi todennäköisesti pysähtynyt porvarillis-kansanvaltaiseen 
ruuhkaantumiseen, niin se repeäm inel\ki n olisi toki ollut askel eteenpäin. 
Sen kautta olisi jääkuoren vastustusvoima heikontunut; vapaaksi pyrkivän 
virran painovoiman 'ei olisi sitten enään tarvinnut ponnistella yhtenäistä laa-
jaa jääkattoa vastaan, vaan se ol isi voinut keskittää kaiken väkevän voi
mansa painamaan syntynyttä Tuhkaa, siksi kunnes tämä olisi murtunut. 
Tällainen m~no on virrassa jään lähdön luonnolIisin ja nopein vaihesarj a. 
Sitä tietä se kävi Venäjälläkin. Sitä tietä on hyvään alkuun pääsy helpoin. 
Iso osa kahlehtivan porvarillisen valtion vastusvoimaa jää tällöin ratkai-
sussa tehottomaksi. Sitävastoin jäänlähtö voi viipyä viikkoja yli aikansa, 
jos kuori kestää tasaisesti joka paikasta viimeiseen asti, eikä missään synny 
ryöppyä ja repeämistä ennen y leistä murtumista. 

Me sotkimme alku ryöpyn syntymisen puhaltamalla suurlakon lopetet-
tavaksi viikon lopussa sekä vaUankumouskysymyksen Iykättäväksi - puo-
luekokouksen ratkaistavaksi! Tyytymättömyys, jopa katkera suuttumus 
työväenjoukoissa oli sen johdosta sangen y leinen. Se ei tosin puhjennut 
ilmikapinaksi puoluejohtoa vastaan, mutta se vaikutti tavalla, joka kuka-
ties oli turmiollisempi vastaiselle työväen luokkataistelulIe: se poltti työ-
väenliikkeen johdolta pois parhaimman osan työväen luottamusta. Johto, 
joka olisi tulta tarvinnut rohkaistunutta työväen vihollisia vastaan, jäi pu-
haItamaan epäluuloa kylmään hi illokseen. Tällöin synnytetty epäluulo 
ja karsaus tuntui sittemmin painajaisena koko vallankumouksenkin ajan. 
Marraskuussa si llä kylvettiin jo huhtikuun hajaannusta. - Puoluekokous 
kun se jonkun vi ikon päästä kokoontui, tunsi yleisessä mielialassa sillä 
kertaa jo ohimenneen korkeimman harjan vallankumoukselliselta hyöky-
aa llolta - aalto oli ristituulten hämmentämänä laskeutumassa. Puolue-
kokouksen edustajat olivat valitut jo kevää llä, toisenlaisissa oloissa. Suun-
nilleen puolet heistä tuntui olevan enemmän tai vähemmän selvän vallan-
kumouksellisen toiminnan puole lla; toiset vastaan. Me keskustalaiset tah-
doimme kaikin mokomin pitää puolueen koossa ja "onnistuimme". Kokoa-
vassa päätöslauselmassa ei ollut vallankumouksesta selvää sanaa puoleen 
eikä vastaan, vaan kyllä entisen itsenäisen luokkataistelun henki: lisäksi 
joukko hurskaita reformivaatimuksia porvaristolIe sekä työväelle kehotus 
aseelliseen varustautumiseen - ei tosin vallankumouksellista hyökkäystä, 
vaan tarpeellista itsepuolustusta varten. 

Itsepuolustuksen tarve nyt tuntuikin käyvän työväen luokan kipeim-
mäksi hetken ta rpeeksi. Sillä porvaristo, joka näki siksi kertaa vapautu-
lIeensa vallankumouksen vaarasta, valmistautui nyt tietoisesti hyökkäyk-
seen. Se ylläpiti julkisuudessa hurjaa sosialistivastaista ajojahtia, ja vä-
hemmän näkyvässä muodossa se kehitti sotasuunnitelmaansa, hankki 
aseita, järjesteli ja harjoitti lahtariarmeijaa sekä lähetti agenttejaan ulko-
maille kiiree llisissä tehtävissä. Myöskin työväen kaartia järjestettiin ja 
puoluejohtokin otti tähän työhön osaa. Mutta se edistyi hitaasti, ilman 
riittävää tarmoa ja tarkoitukSl!:nmukaisuutta. Siellä !.'iä llä uhkasi auto-
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maattisesti puhjeta hajanaisia paikallis-vallankumouksellisia purkauksia 
anarkislisine syrjäilmiön een; Turussa sellainen puhkesikin. 

Eduskuntatyöstä ei nyt enään ollut eikä voinutkaan olla työväenluo-
kan asialle muuta kuin vahinkoa. Se' vain kiinnitti voimiamme turhaan, 
jotka kaikki olisi tarvittu tulossa olevan vallankumoustaistelun valmiste
luun. Se vain petti ja eksytti näkemästä sitä, mikä tuleva oli, mitä porva
ristp valmisteli ja mitä työväen olisi pitänyt valmistella. Vallankumouk
sen uhatessa marraskuussa oli eduskunnassa saatu aikaan kansanvaltainen 
enemmistöpäätös, että eduskunta - eikä mikään hallituskopla - oli tois
taiseksi oleva maan korkeimman valtiovallan kåyttäjänä. Tämä näytti jo 
todelliselta, joskin heikolta askeleelta oikein moitteettomaan "kansanval
taan". Perustuslakivaliokunnassa me koetettiin piirtää paperille tarkem
paa pohjapiirustusta tuota kaunista valtiorakennelmaa varten sekä päätet
tiin jo julistaa kilpailu ihanimmasta lipun mallista Suomen kansanvaltaisen 
valtion katon harjalle. 

Silloin kuultiin herra Svinhufvudin Suusta pääoman valtiosääntö, jossa 
oli ainoastaan yksi pykälä: " Luja järjestysvalta!" 

Se oli sikamainen ja verenhimoinen valtiosääntö. Mutta se vetosi 
luokkataistelujen historian todellisuuteen, joukkoväkivaltaan, silloin kuin 
moni sosialidemokraatti vielä näki unta äänestysvoittojen kautta syntyvästä 
kansanvaltaisesta' valtiosäännöstä. 

II. Kysymys valtiosta Suomen vallankumouksessa. 

1. 

Suomen s,l?sialidemokratia ei viime talvisessa vallankumouksessa pyr
kinyt pois yleisen kansanedustusjärjestelmän puitteista. Päinvastoin se 
pyrki juuri mahdollisimman yleiseen kansanedustusjärjestelmään, mahdol
Jisimman kansanvaltaiseen valtiomuotoon. Tätä tarkoitti Kansanvaltuus
kunnan' valtiosääntöehdotus, jonka piti heti keväällä kansanäänestyksellä 
hyväksyttämän. Sen mukaan piti kansanvaltaisesti valittavalla eduskun
nalla tulla olemaan kaikki korkein valta; hallitus vain sen toimeenpanevana 
valiokuntana, ilman itsenäisellä toiminnalla varustettua presidenttiä, edus
kunnan säännöllisen ja yksityiskohtaisen valvonnan alaisena; kansan aIote
oikeus piti olla laaja, kansan referendum vain valtiosääntökysymyksissä; 
virkamiehet määräajaksi asetettavia, ylimmät eduskunnan valittavia. 

Luonnollisesti tällainen valtiomuoto ei Kansanvaltuuskunnallekaan ol
lut mikään itsetarkoitus, vaan valtiollinen puite taloudellis-yhteiskunnallis
ten pyrintöjen toteuttamiseksi. Sen puitteissa piti päästämän kehittämään 
oloja sosialismia kohti, toteuttamaan uudistuksia, joista lopulta syntyisi 
sosialistinen yhteiskunta. . 

Tällainen aate näytti silloin Suomen oloissa, hyvin luonnolliselta. 
Kansanvaltainen valtiomuoto näytti Suomessa voivan taata kansaned us
kuntaan enemmistön , josta ainakin iso osa olisi suorastaan vaatinut so~ia
listista järjestystä, eikä todennäköisesti jälellä olevakaan osa sitä eQ.em
mistöä olisi vastustanut sitä kohti johtavia, ainakaan vähittäisiä ja varovai
sia uudistuksia. Sosialismin vastustajat olisivat plleet tuomitut olemaan 
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eduskunnassa vähemmistönä ja niinollen voimattomina. halvattuina. Niin 
ajateltii n. . 

Suomen talouselämän rakenteeseen katsoen ei tuollainen ajatus näyt
tänyt suinkaan mahdottomalta. Huolimatta siitä, ette i kapitalistinen kehi-
tys Suomessa ole pitkällä, on pääosa maan tuotanto-olojen rakennetta yk-
sinkertaisuutensa takia suhteellisen helposti soveltuva ainakin otettavaksi 
valtion haltuun, helpommin kuin monen kehiUyneem'män maan kansanta-
lous. Puutavara- ja paperiteollisuus on Suomessa tuotantoarvoltaan ker
rassaan halli tsevana osana kapitalistisessa teollisuudessa. Verrattomasti 
suurin osa (noin yhdeksän kymmenettä osaa) metsistä kuuluu jo ennes-
tään valtiolle . Paperiteollisuus on hyvin keskiUynyUä: muutama kymme
nen suu rinta liikettä pakkoluovutettuina merkitsee ilmeisesti jo miltei koko 
tämän teollisuuden pakkoluovultamista. Sahateollisuudessa On myöskin 
enin osa tuotantoa ve rrattain harvain suurten yhtiöiden käsissä, jotka 
lisäksi olivat karsain katsottuja talonpoikaisten maanomistajainkin kes
kuudessa. Yhteensä pari sen-sataa liikettä val tiolle pakkoluovutettuina 
näytti hyvällä syyllä j~ voivan merkitä valtion täydellistä hallitsevaa ase
maa näillä aloilla sekä sen kautta tavatonta välillistä vaikutusvaltaa muil
lakin kapital ismin a loi ll a. Lisäksi valtiopankin muuttaminen ainoaksi tahi 
ainakin hallitsevaksi Iiikepankiksi ja ulkomaan kaupan keskittäminen koko
naan valtion välityksellä tapahtuvaksi, mikä sota-ajan olojen johdosta oli 
tullut yksi nkertaiseksi tehtäväksi, olisivat ratkaisevasti täydentäneet val
tion kohottamista maan koko kansantalouden hallitsevaksi mahdiksi. Val
tio olisi tällöin ollut hallitsevana kapitalisti na, multa ei enää yksityiskapi
fa listien ja porvariston hallitsema valtio, ei niiden luokkajärjestö, vaan 
" kansan valtio", jossa ne vähemmistönä eivät voisi saada määräävää val
taa. Määräysvalta olisi oleva taatusti työtä tekevän kansanenemmistön 
käsissä, joka etujelJsa mukaan käyttäisi sitä muuttaakseen valtion talou
dellisen toim innan työväenluokalle yhä edullisemmaksi ja sitä tietä vähi
tellen muuttaakseen valtion sosialistiseksi yhteiskunnaksi. 

Tämänsu untainen talouspolitiikka oli ilmeisesti Suomen Kansanval
tuuskunnan silmämääränä. Ainakin osa sen jäsenistä odotti kansanvaltai
sen eduskunnan enemmistön voivan hyväksyä suurimpain puutavara- ja 
paperiliikkeiden pakkoluovuluksen siinä laajuudessa kuin edellä on viitattu 
sekä maan ulkomaisen kauppavaihdon alistamisen valtion ohjausvaltaan, 
joista t.oimenpiteistä olisi myös seurannut valtiopankin aseman muuttumi
nen. Miten olisi käynyt, jos Saksan imperialismi ei olisi tullut Suomen kapi
talistien avuksi, vaan työväki o lisi taistelussa voittanut, siitä on nyt sekä 
vaikea että turha lausua arveluja. Mutta ilman sell aisia epävarmoja arve
lujakin voidaan nyt nähdä, että joka tapauksessa oli Kansanvaltuuskunnan 
ajama valtiollisen kansanva llan aate epähistoriallinen ajatus, sii s historial-
linen virhe. 

Se tahtoi luoda sillan, väli asteen kapitalismista sosiali smiin. Mutta 
sellaiseksi kansanvalta ei voinut kelvata. 

Sen epähistoriallisuu s tuntui jo vallankumouksen kestäessä. Se ei 
kelvannut porvareille eikä se kelvannut työväelle, - tuntui niin , vaikka 
kumpikaan ei puhunut sitä vastaan. Porvarit eivät pitäneet viisaana pu
hua kansanvaltaa vastaan, ja työväki taas, sama työväki, joka vuosina 
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1904,1905 ja 1906 oli korkean innostuksen vallassa taistellut kansanvallan 
puolesta, p~syi sen suhteen nyt sangen välinpitämättömänä. Kummallekin 
kelpasi nyt ainoastaan diktatuuri, porvareille valkoinen, työväelle punai
nen. Kumpikin lienee tuntenut tunnossaan, että kansanvallan ehdotus oli 
nyt itse asiassa kompromissiehdotus. Mutta kumpikaan ei tahtonut 
kompromissia, sovittelua. Oma valta oli kummastakin parempi kuin mi
kään kansanvalta. 

Kansanvalta oli Suomess~ ~ollut edellisen vuoden, viime vuoden valtio
muotona. Se oli saatu maaliskuussa Venäjän porvarilliselta vallanku
moukselta. Sitä ei ollut paperilla, ei yleisesti tunnustettuna perustuslakina, 
mutta tosiasiassa se kyllä oli olemassa. Ei se ollut mikään täydellinen 
kansanvalta, - ei läheskään niin hyvä kuin sittemm in Kansanvaltuuskun
nan ehdotuksessa, - mutta se oli niin hyvä, kuin kansanvalta porvarilli
sessa valtiossa konsanaan voi olla. Pitemmälle kansanva llan tiellä, toisin 
sanoen "rauha llisen", väkivallattoman luokkaraistelun tiellä, pääseminen 
oli historiallisesti mahdotonta. 

Nyt perästäpäin on tämä tärkeä huomio helppo tehdä. Viime vuon na 
Suomessa se oli paljon vaikeampi. Suomen porvariston suhteelli nen heik
kous, sen heikkous parlamentarisessa taistelussa ja sotaväen puuttuminen 
siltä, saattoi houkutella meitä sosialidemokraatteja kansanvaltaisuuden 
näköhäiriöön, pyrkimään sosialismiin eduskuntataistelun, kansanvaltaisen 
ed uskun talaitoksen kautta, siis tietä, jota historian todellisuus ei sii hen 
voinut kulkea, - vä lttämään sosialistisen vallankumouksen sekä välttä
mään kapitalismin ja sosialismin välisen väli asteen, köyhälistön di ktatuu
rin, jota historian todellisuus ei välttää voi. 

Meistä näytti se viime vuoden kansanvalta ei a inoastaan menneen, 
vaan tulevankin historian oikealta ohjelmalta. Se näytli vain vaillinaiselfa 
ja heikolta sopiakseen sosialismin luomiseen. Sitä varten piti sitä täyden
tää ja vahvistaa. - Se olikin heikko, kovin heikko. Emme huomanneet, 
että se todellisuudessa oli niin heikko, ettei sitä edes vahvistaa voinut. 
Heikkous oli sen pääominaisuus, kuten se on aina oll ut kansanvallan pää
omina isuus porvarillisessa valtiossa. Se oli tosin heikko porvaristonkin 
pohjaksi, mutia vielä heikompi työväen avuksi. Sen ainoa historiallisesti 
arvokas etu - etu molemmille puolille, siis risti riitainen etu - oli sama 
kuin kansanvaltaisuuden etuna on aina oll ut, nim. että se salli luokkatais
telun kehittyä verrattain vapaasti. Se salli sen kehittyä sille jännityksen 
asteelle, jolloin enää vain aseellinen r:atkaisu oli edessä, si is jolloin sen 
kansanvallan itsensä historiallisena ll.1ääränä oli oleva: cnsimäiscnä kaatua 
maahan, tarpeettomana, tehtävänsä täyitäneenä, vanhana lahoaitana 
hyökkääväin rintamain välillä. 

2. 

Kun Suomen porvaristo tammikuun lopulla komensi lahtarinsa hyök
käämään, niin sosialidemokratia raivostui - kansanvallan puolesta. Por
varisto ryöstää, hävittää kansanvallan, huudettiin sosialidemokratian puo
lelta: tuli on irti! kansanvalta on hengenvaarassa! Niin olikin. Pbrva
(isto tahtoi kertakaikkiaan päästä heikkoustilastaan, vapautua kaikesta 

, 
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ic"ansanvallan aituuksesta, josta sille oli ainakin vastusta, joskaan ei vaa
raa; se tahtoi panna pystyyn alastoman luokkavallan, vapaan ryöstövallan, 
" lujan järjeslysvallan", niinkuin sitä silloin sanottiin, - lahtaritasavallan 
tai lahtarimonarkian, niinkuin nyt nähdään. 

Niin tahtoi porvaristo. Sosialidemokratia vastasi siihen vallankumouk-
sella. Mutta minkä tunnussanan puolesta? Työväenval1anko puolesta? 
Ei, vaan kansanvallan puoles ta . Sellaisen kansanvall an puolesta, jota ei 
voita isi ryöstää. .. 

Tämä meidän kantamme ei oll ut sosialistisesti selvä ja historiallisesti 
se oli utopia. Sellainen kansanvalta, jota ei voitaisi ryöstää, saattoi syn
tyä vain paperilla. Sellaista ei luokkayhteiskunnassa ole koskaan ollut 
etkä voi siinä olla. Aina on kansanvallassa riistäjä luokka ryöslänyl vallan 
kansalla. Jqs nyt kapitalistien riistojärjestelmän talouselämässä piti edel
leen jäädä voimaan, oli sellainen kansanvalta mahdoton, jossa köyhälistö 
voisi olla valtiota hallitsevalta luokkana sekä valtion kautta kajota kapita
listisen riistämisen juuriin. Jos taas kapitalistinen talousjärjestelmä saat
toi tulla kukistetuksi oli kansanvalta si ihen teht'ivään tarpeeton, kelvcton 
ja mahdoton. Edellisessä tapauksessa kansanvaltainen valtiomuoto, jos 
se sittenkin olisi tu llut paperilla säädetyksi, olisi vain oll ut porvariston 
luokkavallan verho ja lisäksi ehkä sille jonkinlainen haitta ja vastus; jäl
kimäi sessä tapauksessa se olisi ollut työväen luokkavallan verho ja vastus. 
Laita-kansanvaltaa ei olisi syntynyt kummassakaan tapauksessa. Luokka
yhteiskunnassa voi olla olemassa ainostaan kaksi luokkainvälisten voima
suhteiden tilaa: toinen on väkivallalla (asevoiman, lakien, tuomioistuinten 
y.m. väkivall all a) ylläpidetty sortolifa, jossa sorrettujen luokkain taistelu 
on tukahutettu hiljaiseksi (maan alaiseksi tai julkiseksi, anarkiseksi tai par
Jamentlariseksi ja ammatilliseksi j.o.e.); ja toinen ti la on sortotilain välillä 
esiintyvä luokkainvälisen avoimen taistel un tila, vallankumous, jossa väki
valtaisella yhteentörmäyksellä ratkaistaan, mikä luokka siitä lähtien on 
oleva sortajana, mikä sorretluna. 

Kun Suomessa porvaristo nyt haastoi työväen avoimeen taisteluun 
luokka ylivallasta, niin työväenpuolueella oli valittavana toinen tai toinen 
selvä kanta: joko ' ottaa haaste vastaan ja nousla vaUankumoukselliseen 
taisteluun työväen luokkavallan puolesta; tah i taisielutta antautua porva
riston a rmoille, tunnustaen heikkoutensa tahi petläen luokkansa asian. 
Suomen työväenpuolue ei ottanut kannakseen kumpaakaan. Taisteluvel
vollisuutlaan se ei jättänyt täyttämällä, taisteluun se nousi, multa puolus-
tustaisteluun, ei tietoiseen vaIJankumoustaisteluun. Puhuttiin kyllä vallan
kumouksesta ja tosiasiassa kyllä otettiinkin osaa todelliseen vaIJankumous
taisteluun, multa ummessa silmin eikä tietoisina tämän yhteiskunnallisen 
vallankumouksen luonteesta. Puhuttiin näet samalla suunavaukse lla myös 
kansanv.allasta, siitä kansan vallasta, jonka käsitteeseen erottamattomasti 
kuului, että sen kautta piti aseellinen yhteiskunnallinen vallankumous väl-
letfämän! Siis noustiin vallankumoukseen oikeaslaan . - vallankumouk-
sen välllämiseksiJ' 

Tämä oli meidän taisteluohjclmassamme tavaton elimellinen vika, joka 
nyt sen tajuttuamme on avoimesti tunnustettava, multa jota aikanaan emme 
tajunneet. Emme tajunneet, että si lloin kun vallankumous taistelu puhkesi, 
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silloin fyöväkikin väkivaflallaan työnsi kansanvallan SY'laan, pyyhki sen 
arvottomana vastuksena pois ohjelmastaan. Jos Suomen työväki ei olisI 
ottanut porvariston taisteluhaastetta vastaan, vaan vastaanpanematta an- . 
tanut itseään piestä, kahIita ja teurastaa, siinä tapauksessa olisi ollut pai
kallaan kansanvallan suoje lus- ja vapausohjelma. Mutta sinä tammikuun 
päivänä, jolloin työmies nosti kätensä ve riviholli staan vastaan, se käsi repi 
tieltään pois kansanvall an rääsyt, Sen päivän jälkeen merkitsi kansan
vall an ohjelman tyrkyttäminen tiedolonta historiallista taka-askelta; ja 
juuri niin myös sellainen "työväelle ~dulliseksi" kehitetty kansanvalta, 
kui n Kansanvaltuuskunnan valtiosääntöehdolukseen sisältyi. 

Se seikka, että jonkin luokan edustajat vallankumouksessa tai muussa 
luokka taistelussa eivät ole tietoisia taistel un todellisesta päämäärästä, se 
ei suinkaan vie lä merkitse taistelu n kieltämistä t<'l:i karille johtam ista, ei siis 
siunaa kuin luokkansa asian vastustaminen ja tietoinen ja tiedoton pettä_ 
minen. Taistelu itsessään on histori all inen tosiasia, se on pääasia, .joka 
todellisen tuloksen ratkaisee ja määrää, ja jokainen, joka voimansa mukaan 
osaa oltaa nousevan luokan v:..Jlankumoustaisteluun, auttaa sillä tämän 
luokan asiaa, liikkuipa sitten hänen päässään tai huu lillaan mitä epähis
lori allisia haaveita tahansa. Niin nyt Suomen sosialidemokratiakin, kun 
se täytti taisie luvelvollisuutensa eikä siitä kieltäytymällä pettänyt luok
kansa asiaa. taislelu llaan tosiasiassa kannatti sosia listisen vallankumouk
sen ohje lmaa, vaikka se lippunaan piti van haa, ku lunutta kansanva llan 
ohje!maa. 

Ei oll ut ensimäinen kerta, kun maailman vallankumousten historiassa 
tällaista esiintyi, että kamppailevan luokan esitaistelijoilla oli tunnussana, 
joka ei lainkaan vastannut heidän taistelunsa todellista, ulkokohtaista his
toriallista tarkoitusta. Päinvastoin, tunnussanojen epäselvyys on ollut 

- sääntönä menneitten vuosisatain vallankumouksissa, sosialisen tietoisuu
den puu tteen johdosta. Useimm iten ovat vall ankumouksellisten tunnus
s,ana! . olleet satunnaisten ai heiden synnyttämiä tahi pintapuo[isimman 
nenänvarsi politii kan iskusanoja, Joihin on usein saattanut myös li ittyä eris
kummainen tai nurinkurinen kuvaannollisuus. Muistamme esim. kuinka 
Saksan ta lonpoikaiskapinassa, jossa siinäkin tosiasiassa taisteltiin mitä 
il meisimmistä taloude ll isista [uokkaeduista, oli taistelun tunnussanoissa 
etualall a riita - ehtoo[lisviin in nauttimisen mystillisestä merkityksestä, 
siitä, muuttuuko viini ehtoollisessa Kristuksen ve reksi vai eikö muutu. 
Suomen viimeta[visessa vallankumouksessa oli nyt kansanvallan ohjelma 
Suomen sosialidemokratian - ehtoo[lisviini-ohjelma~ Tämä ohjelma ei 
estänyt sosialidemokratiaa vallankumous taisteluun osaaottamasta. mutta 
tämä ohje lma ohjelmana ei myöskääl! sitä taistelua hyödyttänyt. Jos tie
tä mätön merimies pyrkii väärään su untaan, jolla suunn.alla hän, jos sin ne 
päin ku lkisi, joutuisi umpikujaan tai pitkään mutkaan, mutta kova my rsky 
hänen huomaamattaan kulettaakin hänet suoraan oikeaan suuntaan, niin 
tämä hyvä tulos ei totisesti ole merillliehen älyn ansio, vaan myrskyn 
ansio; merimies saattoi matkalla täyttää velvollisuutensa vilpittömästi ja 
uuraasti, muita karttoja ja kompassia, jotka hänelle oli annettu pysyäk
seen suunnasta selvi llä, hän ei kyennyt käyttämään. 

Nykyaikaiselle sosialidemokratiselle työväenpuolueelle, jonka polii! 
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tisen toiminnan pitäisi perustua marxilaiseen, siis tieteeltiseen koulutuk
seen, s ille kaikkein vähimmän oli kunniaksi kant.aa barrikaadeill", ehtoollis

·viini-symboolia. Ja mikä vielä pahempi: se oli flJYö:S haitaksi ja he/kkou-
ieksi taistelussa. Selvä päämäärän tietoisuus jo sinänsä lisää taistelijan 
,oimaa ja tarmoa, - tietoisuuden puute synnyttää helposti epävarmuutta, 
Ipäröimistä, heikkoutta. Juuri niin Suomessakin vallankumouksen aikana. 
Ei Notu voimaan riittävää järjestystä. Helsingissäkin jätettiin porvareille 
iJan liian suuri juonitteluvapaus. Kotitarkastuksia ja syyllisten vangitse
misia e! toimitettu riittävän tarmokkaasti. Syyll isiä vastavallankumouk-
.;eilisia rangaistiin liian ieväperäisesti. Työpakkoa ei aikanaan ruvettu 
sovelltli tamaan joutilaisiin herroihin. Tiukemmin olisi arvattavasti mene
telty, jos alun pitäen olisi vallankumouksessa ollut tietoisena tarkoitukse
namme ,työväen diktatuurin perustaminen. Kun niin ei ollut, johtui siitä 
toimintaan vaarallista puolinaisuutta, jonka huomaaminen saattoi roh
lI:aista porvarien vehkeilyä, samalla kun se toisaalta yllytti punaisen kaar
tin mukana olevia anarkistisia aineksia omin päin toimeenpanemaan yksi
tyisiä veritöitä, ryöstöjä y.m.s., jollainen kurittomuus sai aikaan sekaan
nusta vallanku mousväen omissa riveissä. 

Näistä seikoista ei kyllä Suomessa tullut riippumaan vallankumous
taistelun onneton lopputulos. Tappiota ei jaksettu välttää, kun Saksan 
hallitus yhtyi pyövelityöhön. .Mutta effei Saksan hallitus olisi yhtynyt, 
miten siinä tapauksessa? Sitä emme varmasti tiedä, mutta paljon mah
dollista, että siinä tapauksessa taistelun lopputulos olisi voinut sangen 
oleellisesti riippua siitä, sovellettlinko vallankumouksellista järjestystä an
karana ja pitempiaikaiseksi tarkoitettuna diktatuurina, vaiko humaanisena 
'Jäliasteena muka läheisen kansanvallan rauhansatamaan, siis välillisesti 
amakin osittain siitä, mitä li?pua tai symboolia vallankumousliikkeen so
si:l.lidemokratinen johto kantoi. Täperällä olist voitto ja tappio joka ta
pauksessa ollut. 

Jossain määrin epäilemättä vaikutti Kansanvaltuuskunnan ja yleensä 
Suomen sosialidemokratian sekä menettely tapaan että ohjelmaan vallan
kumouksessa myös se näkökanta, että oli otettava huomioon työväkeä lä
nellä olevain pikkuporvarillisten ja talonpoikaisten kansankerrosten SUOSIO, 
että niitä ei pitänyt karkoittaa pelottelemalla sosialismilla ja työväen dik
latuurill a, vaan rauhoittaa ja houkutella kansanvallalla ja humanisella 
menettelyllä. Tämä oli parlamentaarista vaalikalastus-taktiikkaa, ei val- . 
lankumouksellista menettelyä. Vallankumouksessa sen viisaus osoittautui 
vaaralliseksi erehdykseksi. Pikku porvarillisten ainesten rauhallisuudellå 
tai epävarmalla suopeudell a ei ollut eikä voinut olla taistelun kulkuun sa
nottavaa vaikutusta. Työväessä taistelun voima kokonaan riippuu, työväen 
mnostuksesta, tarmosta ja rohkeudesta sekä sen luottam uksesta vallanku
mousliikkeen johtoon. Mutta työväen innostusta pikemmin lamaannutti 
kuin kohotti kansanvallan tunnussana; se epäi lemättä tuntui siitä pikem
min pettymykseltä kuin siltä päämaalilta, jonka voittamiseksi työmies 
saattoi iloita vaikkapa henkensäkin uhrata. Luokkadiktaluurin ja sosia
lismin selvät tunnussanat olisivat voineet aivan toisella tavalla sytyttää 
työläisten mieliä. He olisivat selvästi tunteneet, että heitä johdetaan tais
"tel ussa todella eteenpäin, suoraan suurinta historiallista ihannetlaan kohti. 

, 
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Ja nähdessään, että porvaristoa olisi va llankumousliikkeen johto kohdellut 
juuri sillä ankaruudella, kuin veri sen luokkataistelun aikana on kohdeltav? 
vihollista ja sortajaa, joka on ansainnut joutua vuorostaan sorretuksi, olisi 
työlä isarmeijassa vahvistunut altis luottamus lohdossa olevia tovereita 
kohtaan. 

Vallankumouksen johdossa olevalle työväenpuolueelle on työväen in
nostunut luottamus kultaa ka lliimpi. Sitä ei vähääkään saa politikoida 
hukkaan, jos toivoo vallankumouksen voittoa, eikä sen turmi ota. 

111. Vallankumoukseu koulu. 

Köyhälis ',on vallan kumous on en nen kaikkea suu ri jä rJ..:stäm iste htävä. 
Halli nto on Jä rjestettävä köyhä listön luokkavallan konehHoKsi; köyhälistö
a rmeija on Jä rjestettävä tämän vall an va rmaksi , tueks., Ja luokkasödan 
käynti järjestettävä sosialismm kanna lle. . 

Monet kUI\emI.lKset, joita Suomen vallankumouKsessa ennätetti in saaäa 
nä iden järjestämistehtäväin suoritu ksessa, ta rvitsevat erikoiskäsitt-e lynsa, 
johon Iässä ei ole tarkoituksena ryhtyä. Tässä on vain todettavissamme 
se suunta, johon kokemus meille osoitti olevan pyrittävä köyhä listön vai 
lankumouksen järjestämistyössä. 

Hallinnon järjestämises...ä jouduimme käytännössä oi kealle toi alle etu
päässä yleisen virkamieslakon johdosta. Kaikesta kansanvaltaisesta har
nauskostamme huolimatl:t joutui koko va ltion ja kuntain hallinto järjesty
neen työväen käsiin, kun entiset toimitsijat miltei kauttaaltaan tekivät 
lakon. Eräillä aloilla näistä pieni osa jäi toimiinsa, mutta yleensä vain 
joko saboteeraus-tarkoituk sessa tahi sa laa avustaakseen lahtarien sodan
käyntiä, esim. rautateillä sekä posti-, sä hkösanoma- ja puhelin laitoksessa. 
Viimemainitu iltakin aloilta olisi ehkä oll ut parasta ajaa heti kaikki porvari
puoludden kannattajiksi tunnetut toimitsijat pois, vaikkapa sen Ivndosta 
liiken neyh teys olisikin tuntuvasti supistunut ja esim. sähkösanomalaitos 
joutunut toistaiseksi lähes kokonaan seisauksiin . Ainakin niin kauvan 
kuiJ' varsinaista rintamasotaa kestää, on pefluripalveluksiin altt iiden aines
ten sietäminen rautateill ä ja sähkösanomalaitoksessa hyvin vaarallista; va
paata puhelulaitosta voi taas työväen ri ntaman selkä";uolella oleva por
va risto sii nä määrin käyttää sotilaalliseen kavallus tarKoitukseen, että sen 
käyttö yleensä lienee paras avoimen taistel ukauden ajaksi rajoittaa mah
dollisimman vähään, koska täysin tehokasta kontrollia pi sen suhteen kum
minkaan voida aikaan saada. 

Tuotannon järjestämisessä niinikään liikkeiden johtajai,"! ja teknikko
jen yleinen lakko työnsi va llankumouslii kkeen elimiä työväen haluamalle 
lolalle, sosialisoimisen tielle, paljon pikemmin ja pitemmälle kuin sosia fi
demokratiamme muuten olisi o llut vielä valmis ryhtymään. Lähill?ä jou
tuivat tietysti valtion ja kuntain liikelaitokset järjestyneen työväen hoiloon, 
piar; myös usea t suuret kapitalistiyhtiöiden li ik~eet, niiden joukossa maan 
suurimman kapitalistisen liikkeen, Kymi-yhtiön paperi- ja puunjalostus
teollisu uslaitokset. Yleensä ei kapitalistien kylmi lle jättämäin liikelaitosten 
käyntiin saaminen tuottanut työväelle voittamaUom ia vai keuksia. Tosin 
teknillisesti kouluunluneiden johta javoimain tarve epä ilemättä olisi teol/i-
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suuden järjestämisessä myöhemmin tuntunut vielä kipeämmin kuin alussa; 
mutta niin riittämättömät kuin tässä suhteessa työyäen käytettävissä ole-
vat 2.puvoimat olivatkin, osoitti kokemus kuitenkin ilahuttavan selvästi, että 
Suomen työväki olisi kyllä pystynyt maan tuotannon järjestämään. 
Useimmilla työväenvallan toimesta käyntiin järjestetyillä työmailla kerrot
tiin €nnenpitkää menestyksen olevan parem man kuin ennakolta osattiin 
odottaa. 

Sitävastoin itse luokkasodan ja punaisen armeijan järjestämisessä 
esiintyi virheitä, epäjohdonmuk4isuuksia ja puutteellisuuksia, suureksi 
osaksi tosin kokemuksen ja teknillisen taidon puutteesta, mutta osaksi 
myös sen johtIosta, ettei itse taiste lun järjestämiseen kiinnitetty tarpeeksi 
vakavaa huomiota.. Valmistelu ennen taisteluun ryhtymistä ei oltut huo
lellista, tarkoituksenmukaisesti harkittua eikä tarmokasta. Ei edes porva
riston johtajain vangitsemisten suorit tamista ennakolta valmistettu, eikä 
tässä suhteessa luokkasodan aikanakaan saatu aikaan järjestelmälli
syyttä. Punaista armeijaa koottiin aluksi ainoastaan vapaaehtoisesti 
ilmoittautuvista järjestyneistä työläisistä, sitten päästettiin siihen järjesty
mäUömiäkin työläisiä paikoin heitä velvoitettiinkin siihen yhtymään, ja 
lopuksi toisin paikoin toteutettiin yleistä asevelvollisuutta, lähettäen por
vareitakin kivääri kädessä rintamalle. Tarkoituksenmukaisinta nähtävästi 
olisi ollut alunpitäin toimittaa kutsunta kaiken köyhälistön keskuudessa, 
ottamalla siitä armeijaan joko kaikki asekuntoiset tahi määrättyihin ikä
luokkiin kuuluvat asekuntoiset miehet. Pa lkka armeijassa, joka oli kes
kinkertaista paremman työpaikan veroinen, ei olisi tarvinnut olta niin kor
kean. (Yleisiä töitä ei yleensä olisi tarvinnut työttömille järjestää, niin 
kauvan kun punaiseen kaartiin piti lisää väkeä saada.) Joukkojen muoni
tus lienee yleensä ollut tyydyttävällä kannalla, mutta jalkineiden puute oli 
suuri, osaksi myös vaatteiden puute. Aseiden ja ampumavarojen kulje
tus, säi lytys ja täsmällinen perilletoimittaminen oli varsinkin alkuaikoina 
huonosti järjestetty eikä sitä tyydyttävälle kannalle ennätetty saadakaan. 
Puutteellisimmalla kannalla lienee ollut sotilaallinen tiedustelu. Erikois
ten tiedusteluosastojen perustaminen sitä varten rintaman selkäpuolella oli 
ilmeinen virhe; sellaisten osastojen homm ista ei sotatoimille voinut olla 
muuta kuin haittaa ja vaaraa. Ettei itse rintamilla olevain joukkojen 
kautta saa!u järjestetyksi kohtuullisimpiakaan vaatimuksia tyydyttäyää 
tiedustelutoimintaa, se oli ilmeisesti yhteydessä sen kaikkein tuntuvimman 
puutteen kanssa, josta punainen armeijamme kärsi. Se oli pystyväin, luo
tettavain, täsmällisten ja kouluuntuneiden päälliköiden puute. Ennestään 
ei kouluuntuneita voimia ollut saatavissa, koska maa oli jo pitkän aikaa 
olIut ilman sotaväkeä; ainoastaan pieni määrä entisiä ali upseereita löytyi 
työväen käytettäväksi. Vajanaisinkin upseeriopettis ennen vallankumousta 
olisi varmaan koitunut taistelulle suureksi hyödyksi, multa sellaista ei saatu 
järjestetyksi s illoin eikä sanottavassa määrin sitten vallankumouksen ai
kanakaan. Oli aivan arveluttavassa määrin sattuman varassa, mikä mies 
millekin päällikön paikalle tuli. Tuli kyllä hyviäkin mieh iä , useita aivan 
erinomaisia, jotka lyhyessä ajassa kokemuksen kautta kohosivat suuren 
tehtävänsä tasalle ja tekivät joukoistaan malli joukkoja. Multa tuli myös 
tehtäviinsä sopimattomia ja osaksi kelvottomia aineksia moninaisiin pääl-
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liköntoimiin ja esikuntii n, ei tosin monta petturia, mutta ,kyllä suuria suun 
soittaj ia, jotka eivät koskaan ennen kään olleet pystyneet mihinkään kun
nolliseen järjestävään tai johtavaan toimintaan ja joista ei nytkään se llai
seen ollut, vaikka yleisessä kuoh unnassa pinnalle kohosivat. Jos työväen
lii kkeemme kasvattamat kokeneet järjestäjät olisivat yleisemmin ja innok
kaammin pyrkineet osall ise ksi sotilaalliseen johtoon ja järjestämistyöhön, 
e ikä sitä väitelleet, kuten pal jon tapahtui, olisi epäilemättä luokkasodan 
johto meidän puoleltamme saatu melkois ia kunnollisemmaksL Si lloin 
o lisi myös sillä provokaattorise lla yllytystyöllä, jota porvarit synnyttivät 
riveissä mme Ralkattuj en kätyriensä kautta, paljon vähemmän voitu kylvää 
epäl uuloa sotapäällystöämme kohtaan. Tälla inen yllytystyö on luokka
sodassa sil minnähtävästi porvariston kavalampia ja vaarall isi mpia vasta
keinoja, ja mitä enemmän on vastavallank umouksessa pinnalle nousseita 
a ineksia, joiden entisyytlä ei tunneta, sitä he lpommin voivat joukot vas
toinkäymisissä ruveta epäilemään pää lliköitä pettureiksi. 

Luokkasodan yleisessä johdossa meidän puolellamme oli ilmeisesti 
myös palj on arvostelu n sijaa. Ettei a lussa päästy hyökkäämään tarmok
kaammin ja pitemmälle, se johtui tosin olee llisessa määrin aseiden puut
teesta, vaikka ei suinkaan kokonaan. Sitten kun taas aseita saatiin, ei ol
lut riittävästi harjoitettua väkeä,.; välillä olleita viikkoja ei oltu tarmokkaasti 
käytetty uusien joukkojen kokoamiseen ja harjoittamiseen, koska alussa ei 
pidetty si lmä llä varustautumista pitempia ikaiseen, useampia kuukausia 
kestävään luokkasotaan. Järkipe räistä työnjakoa joukkojen kesken ei 
saatu aikaan. Enim mäksi osaksi joukkomme kaiken aikaa taistelivat ilman 
resc rvejä, joka tietysti ennen pitkää kävi nHI,le sekä uuvuttavaksi että vaa
rallise ksi. Rintamamme yleensä kestivät hyvin viholli sen hyökkäykset, 
multa reservien ja erityisten hyökkäyspataljoonain puutteessa emme itse 
pystyneet tekemään voimakkaita hyökkäyksiä. Ku n pohjoisrintamaliamme 
pitemmän aikaa jatkettiin etenemisyrityksiämme, pääsi siellä, Tampereelta 
pohjoiseen, muodostumaan rintamaamrne iso vaarallinen mutka, jonka 
sivustat o livat miltei kokonaan suojaamattomat. Tämä mutka vaati vä
keä 5--6 kertaa enemmän kuin oikaistu, tukeva puolustusrintama olisi 
Tampe reen pohjoispuolella vaatin ut. Tällainen taktillinen virhe kosti 
pian itsensä. Valkoisten sivustahyökkäys· sai mutkan perässä olevissa, 
liiaksi väsytetyissä joukoissamme syntymään hämmingin ja pe rää ntymisen 
sellaisessa epäjärjestyksessä, että vihollisen oli pian he lppo saa rtaa Tam
pere ja sii rtää rintamansa tämän kaupungin eteläpuolelle. 

Epäi lemättä oli tällöin myös jpukkojemme mielialaa masentan ut tieto, 
että Saksan halli tus oli astunut Suomen porvari ston avuksi, lähettäen 
a luksi laivasto-osaston Ahvenanmaalle tukemaan aseiden ja apujoukkojen 
kuljetusta Suomeen. Ahvenanmaalta sitten valmistettiin myös saksalais
ten ja suomalaisten lahta rien yhteinen maihinnousuretki Hankoon, meidän 
selkäämme. Venäläinen upsee ri sto puolestaan oli pitänyt huolen, että 
Hangon ulkovarustuksilla - yhtä vähän kuin Ahvenanmaalla - ei tuli
joita vastassa ollut mitään vastarintaa. Venäläiset puolustajat oli viety 
pois ja suomalaisten va llankumouksellisten käsiin ei varustuksia oltu luo
vutetlu. Maih innousu Hangossa, jonka torj umiseen ei meillä enään jouk
KOJa tarpeeksi riittänyt, teki ilmeisesti sekä vaaranala iseksi He lsingin ase-
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man että myös koko lounais-Suomen puolustuksen toivottomaksi. Heti 
ryhdyttiinkin' tyhjentämään lounais-Suomea, tarkoituksella perääntyä 
itäänpäin, esim. Kymijoenlinjalle. Mutta tällöin osottautui, että seuduilta, 
missä vihollinen ei hyökännyt, oli vaikea saada joukkojamme pe
rääntymään. Sillä aikaa kuin meidän evakuoimisemme ja perääntymi-
semme viipyi, vihollinen keräsi voimakkaita hyökkäysjoukkoja itä-Suo-
meen ahdistamaan perääntymistietämme Venäjälle. Näiden kansainvälis-
ten lahtarijoukkojen hyökkäykset kävivät huhtikuun jälkipuolella meille 
mahdottomiksi torjua. Ja kun Karjalassa rintamamme murtui, jäi en in 
osa punaisesta armeijastamme saarroksHn. Noin neljä, vii.si tuhatta lie
nee koko vallqnkumouksellisesta joukostamme päässyt Venäjälle. 

Suomen porvaristo oli aluksi pyytänyt avukseen Ruotsin hallitusta. 
Ruotsista se saikin kaiken aikaa aseita ja ampumavaroja, mutta varsinai· 
sesta sotilaallisesta sekaantumisesta ei Ruotsin hallituksen kanssa kaup
poja syntynyt, syystä tai toisesta. Sen sijaan Ruotsin hallitus yritti val
lankumouksen aikana anastaa Suomeen kuuluvat Ahvenanmaan saaret. 
Huhtikuussa, jolloin vallankumouksellisen armeijamme tappio saattoi jo 
Ruotsistakin käsin näyttää varmalta ja ainoastaan suoranainen pyöveli työ 
oli jälellä, lähetti Ruotsikin "mustan brigaadinsa" Tampereen edustalle 
vallankumouksellisen työväen verta juomaan. Mikä seikka ei näytä lain
kaan häirinneen Ruotsin hallitussosialistien pysymistä maansa porvaripuo
lueiden ja hallituksen uskollisina lakeijoina. Ennen mustan brigaadin 
tuloa oli saapunut Helsi nkiin luoksemme Ruotsi!] hallitus-sosialistien 
puoli-virallinen lähetystö, jonka puolesta puoluesihteeri Möller selitti, että 
Suomen vallankumouksen voitto olisi suureksi vahingoksi kansainvälisen 
demokratian asialle ... Kansainväliset sosialipett.urit siis pelkäsivät jo 
meidänkin vallankumoustamme, pelkäsivät, että sen mukana leviävä tuli 
voisi kärventää porvarien heille levittämän makuupatjan höyheniä. Meistä 
tuntuu nyt perästä päin pikemmi n pelottavalta se mahdollisuus, että meidän 
vallankumouksemme voitto olisi ehkä kansanvaltaisella ohjelmallaan voi
nut aluksi sotkea naapurimaiden työläisten käsityksiä proletaarisen val
lankumouksen suurista tehtävistä. 

Mutta ' voitto lankesi vielä tällä kertaa pääoman väkivallalle. Saksan 
imperialismi kuuli Suomen porvarien rukouksen ja otti nielläkseen heidän 
isänmaansa nuoren itsenäisyyden, joka Suomen sosialistien pyynnöstä oli 
1uuri vastikään saatu lahjaksi Venäjän Sosialistiselta Neuvostotasavallalta. 
Suomen porvareita ei hetkeäkään kansallistunto soimannut eikä vieraan 
imperialismin orjanies pelottanut, kun heidän isänmaansa uhkasi muuttua 
työtätekevän kansan isänmaaksi. Ennemmin he työnsivät kaiken kan
sansa saksalaisen suurrosvon saaliiksi, pyytäen itselleen vain vaatimatto
man orjavoudin paikan. 

He saivat sen paikan ja ruoskan käteensä. Eikä koskaan maailmassa 
ole veristä orjanruoskaa sen katalammalla pedonhimoIla heilutettu, .kuin " 
Svinhufvudin voutikauden aikana Suomessa on tehty, herkeämättä, päl~ 
västä toiseen, nyt jo kuudetta kuukautta. Suomen porvariston koston 
hekuma on vallankumouksen jälkeen vaatinut suuremman määrän kuolon
uhreja turvaltomista vangeista, kuin mitä koko kolme kuukautta kestänyt 
ankara !uokkasf)la työväeltä uhreja vei. Järjestelmällisesti jatkeluilla 10-
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vereittemme joukkoteurastuksiJla on Suomen valkoinen lahtarivalta aivan 
kuin koettanutshermoja järisyttävällä räikeydellä osoittaa kaikkien maiden 
työväelle, mikä koston hurjastelu heitäkin voi uhata, jos he eivät heti vai· 
taan päästyään pane oman maansa porva ristoa rautaisen diktatuurinsa 
alaiseksi, vaan noudattavat sekä vapaina että vankeina olevain luokka
vihollistensa suhteen samallaista herkkätuntoista ihmisellisyyttä, ku in mei-
dän vallankumoushallituksemme Suomessa noudatti. Paitsi joukkoteuras-
tuksia otti Suomen porvaristo alun pitäen kostokeinonaan käytäntöön myös 
vankien tappamisen nälkään. Se on nähtävästi jumalata pelkäävän mo-
narkistisen osakeyhtiö-pääoman hekumalJisinta joukkokostoa; kun työläi
set, jotka ovat ylpeinä tunteneet olevansa kaiken rikkauden luojia ja oikeita 
omistajia, nyt vangittuina nälän kouristuksissa väänte levät, sinertyvät ja 
loinen toisensa jälkeen henkensä heittävät, niin s itä nähdessään hieno osa
kepääoman valtias parhaiten sulattelee rasvojaan, kiihoittaa ruokahaluaan 
ja nautti i yli- inhimillisestä vallastaan. . . Nauttii niin Jjiaksikin , että siksi 
kertaa miltei unohtaa - kuten kaikki huijarit - että elävää työvoimaa 
enää tarvitaankaan, kunnes joku yksityiskapitali sti , kuten vapaahe rra 
Linder, havahtuu humalasta nähdessään tilojensa ja t ehtaitte~lsa jäävän 
työvoimasta aivan kylmille, sanoo kohmeloisen totuuden: "tämä on kun
niatonta", sekä kehottaa svinhufvudilaisia ammattiveljiään su urem paan 
kohtuullisuuteen kostonautinnossa, 

Kapitalism in paratiisi on Suomessa nyt jotak ui nkin va lmis ja täyde l
linen. Ei enää puutu muuta kuin kultainen kruunu. Ja sekin on jo tilattu, 
tavallista saksalaista valmistetfa . .. Hohenzollernien haaraliikkeestä Hes
senistä, Wilhelm-mestarin osoituksen mukaan. 

Mutta päivää ennen kuin Suomen lahlarien valtiopäivät itselleen ku
ninkaan valitsivat, nosti historian koston jumala sormensa. Bulgariassa 
ja Ranskan rintamalla soitetti in Saksan imperialismille kolkkoja kelloja. 
Suomen monarkistis~t hölm öt eivät vieläkään ä lynneet perään tyä . He 
tahtoivat juosta päänsä se inään asti. Sitä surkeamman näköisinä saa
nemme kohta nähdä heidän lankeevan polvilleen englantilaisen imperia
lismin edessä. Kunnes työväk i ajaa englantilaisenkin rosvon pois. Tapah
tukoon se niin joutuun, että Suomen sian päät pelästyksestä putoavat per
suuksilleen - ja piru korjaa omansa, narrit ja narrien kuninkaan, ijan
kaikk iseen monarkiaansa. 

• 
Suomen työväen liike viime kesänä hajosi, ei kä se e,pää entisessä muo

dossaan maasta nouse. T ylsynyt kirves heitettiin historian ahjoon uudes
taan sul atettavaksi ja nyt nähdään siitä tulevan kirkasta kommunismin
terästä. Ruostetta ja kuonaa on uinu t pinnalle, niin Suomessa Kllln Venä
jälläkin. Suomessa on sosiai:r:lemokratisten petiurien joukkio entisen se
naattori Tannerin johdolla astunut näyttämölle, alastomana ja ujoste le~ 
mattomana kauppaamaan kuluneita hyveitään "edistysm ielisen" porvaris
ton tyydytykseksi. "Toveri " Tokoi on yhdessä näyttelijä A. Qrjatsalon 
ja muutamien muiden kanssa lähtenyt vierailu näytännölle Arkangelin 
markkinoille, missä tämä kiertue nyt esittää surkeaa farssia pysyitääkseen 

• 



• 

32 

eksytettyä suomalaista legionaa englantilaisen imperialismi n riveissä. Pa
ranlumattomista sosialiclemokrateista ja vanhan ammatillisen liikkeen vir
kai li joista, jotka eivät olleet Venäjälläkään oppineet mitään, tehtiin lopul
linen pesäero Moskovan neuvottelukokouksessa viime elokuun lopulla. 
Senjälkeen perustettiin Suomalainen Kommunistinen puolue seuraavain 

I p('daatteellisten ohjeiden pohjalle: 
1. Työväen on tarmokkaasti va lmistauduttava aseelliseen vallanku

\ mouksecn, eikä suinkaan pyrittävä palaamaan siihen vanhaan eduskunnal. 
t liseen, ammatilliseen ja osuustoiminnalliseen taisteluun, jonka kannalla 

Suomenkin työväenjärj~stöt olivat ennen vallankumousta . 
2. Ainoa~laan sellainen työväenliike ja toiminta, josta on takeita, että 

se edistää kommunism in leviämistä sekä työväen tulevan sosialistisen val
lankumouksen voitolle pääsyä, on hyväksyttävää ja sellaista on tarmok
kaasti ajettava; - toisellaisella kannalla esii ntyvää toimintaa työväen kes
kuudessa on jyrkästi tuomittava, paljastettava ja vastustettava. 

3. Vallankumouksen kautta on otettava työväenluoj<"an omiin käsiin 
kaikki valta ja perustettava rautainen työväen diktatuuri; - on siis py
rittävä porvarillisen valtion hävitlämiseen, eikä suinkaan kansanvalfaan, 
ei ennen vallankumousta, eikä vallaokumouksen kautta. 

4. Työväen diktatuuri va llan kautta on luotava kommunistinen yh
teiskuntajärjestys pakkoluovuttamalla kaikki maa ja kapitalistinen omai
suus sekä järjestyneen työväen omalla toiminnalla järjestettävä kaikki 
tuotanto ja tuotteiden jako; - ei siis ole, ei vallankumouksen kautta, ei kä 
ennen sitä, pyrittävä vain korjailemaan kapitalisti sta riistojärjestelmää 
siede ttävämmäksi. 

Työväen kansainvälisen vallankumouksen syntymistä ja voittoa on 
edistettävä mahdollisimman tarmokkaasti, sekä kaikin voimin tuettava Ve
näjän proletariaatin Sosialistista Neuvostotasavaltaa. 

Me käsitämme nyt, marxilaisen menettelytavan perustan olevan, että 
kullakin hetkellä on välttämätöntä arvioida oikein historiallinen tilanne ja 
sitten sen osoittamissa puitteissa hyökättävä mahdoll isimman pitkälle eteen
päin. Aikana, jolloin vallankumouksen historiallisia edellytyksiä ei ole ole
massa, on vallankumouksen yrittäm inen marxi laisen menettelytavan vas
taista. Eritolen maanpakolaise tappiolle joutuneen val lankumoustaistelun 
jälkeen ovat monta kertaa maai lmassa langenneet siihen erehdykseen, että 
ovat si lmät ummessa hommanneet uutta vallankumousyritystä aikana, jol
loin historia on sillä poistanut edellytykset. Tällaisia vallankumouksen 
improvisaattoreita ja tällaista vallankumoushulluttelua Marx kirioituksis
<;aan ruoski ankarasti. Mutta silloin taas, kun historiassa on jouduttu val
lankumoukselliseen kauteen, silloin kun näyttää olevan mahdolli~uuksia 
vallankumouksen puhkeamiseen, kun se näyttää "lähestyvän", - kuten 
nykyään Europassa, yleensä ilmeisesti näyttää - silloin jarrutus tai toi
meftomuus tulevan vallankumouksen su hteen on marxilaiselta kannalta 
\)'rkästi tuomittavaa. Silloin on työväenliikkeen pyrittävä vallank um ou k
seen, vakavasti valmistuttava siihen, eikä pyrittävä sitä muulla hommai
lulla vä lttämään . 
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Tämän mukaisesti tahdomme toimia niin Suomessa kuin Venäjä llä
kin ja kaikkialla, missä nuoria voimiamme voidaan tarvita kansan välisen 
va lla nkumouksen hyödyksi. Venäjällä on puolueemme lähimpänä ja tär
keimpänä tehtävänä järjestää hyvään kuntoon luotettavia ja tietoisia pu
naisen armeijan suomalaisia osastoja. Tässä suhteessa ovatkin meidän 
pojat jo reippaasti toimessa. 

Toveri Leninille osoitetussa avoimessa kirjeessä puoluekokouksemme 
lausui, että hän voi sanoa venäläisille tovereille: Suomalaisetkin komm u
nistit lähtevät ilolla tuleen, - tahtovat olla hyökkäyksessä mukana, kun 
kapitalismin linnat otetaan ja maan tasalle hajotetaan; suomalaiset kom
munistit pitävät arvoaan alenlavana jäädä rintaman selkäpuoJelle, kun 
kaikkien maiden köyhälistö valloittaa maailman. 

Kirjoitettu kesällä 1918. 

3 



11II1I1II~11II1I1I1I1I1I~1I11111111111~1II1I1I1I1I1I~11II1I1I1I1I1I~1II1I1II1I1II1~1II1I1I1I 
\ 

Ohjelmasta ja taktiikasta 
o. V. Kuusinen. 

Suomalaisten sosialidernokratien neuvottelukokoukselle elok . 25--29 
p. 1918 oli Suomalaisten Sosialidemokratien Ulkomaisen Järjestön Kes-
kuskomi\ean puolesta va lmistettu ohjelmaluonnos. Toinen ohjelmaehdo-
tus oli laadittu pietarilaisten tovereitten toimesta. Moskovalaisten puoles
ta a lusti kysymyksen tov. O. V. Kuusinen seuraavasti; 

Ohjelmasta ja taktiikasta - Hengellisen Seminaarin salissa ~ ko
koontuneen kolmiyhteisen s40malaisen seurakunnan edessä - tulipas mi-
nulle vielä sellainenkin tilaisuus. Mutta tunto sanoo jo, että kolmiyhtei-
senä seurakuntana olemme viimeisen kerran koolla: me emme kaikki enää 
kuulu yhteen. Suomessa ennen oli useimmiten pyrkimyksenämme pitää 
voimat koossa . Si llä oli huonot puolensa, jos ol i hyvätkin. Siinä me
nimme äärimmäise lle rajalle asti marraskuussa. Sitä on helppo ar
vostella ja minäkin arvostelen nyt mitä ankarammi n meidän marraskuu
tamme. Mutta mikäli vielä viime marraskuussakin puoluekokouksen ai
kana oli olemassa perusteita sosialidemokratisen puolueemme koossa py
syUämiseen, nyt niitä enää ei ole. Se oli koossa - ja lyötiin hajalle . Ja 
nyt riideltäköön rajat selviksi. - Maanpakolaisten keskuudessa yleensäkin 
riita hyvin rehoitfaa, se on vanhastaan tunnettua. Toisia vetää erityisesti 
puoleensa pikkumainen ja persoonallinen riita, ja sellaiseenkin on nyt mei
dän keskuudeSS'amme aivan erikoisen sopivia aiheita. Minusta on mielei
sempää jyrkkä riita periaatteista, asiasta. 

Viimetalviseen vallankumoukseen nähden On nyt sosialistien keskuu
dessa olemassa kaksi jo lähtökohdaltaan eroavaa kantaa: toinen on tuo
mitsijan tai katujan kanta, toinen se kanta, joka tunnustaa itse vallanku
mouksen oikeaksi tai välttämättömäksi , mutta silti arvostelee menettelyäm
me siinä. Molempiin näihin voi mahtua toisistaan eroavia pyrkimyssuu n
tia: edelliseen mahtuu niin oikeistososialistinen kuin johdonmukaisten kes
kustalaistenkin nykyinen suunta; jälkimäiseen taas mahtuu melkein mikä 
sosialistisuunta tahansa. Kaikkihan me nyt arvostelemme entistä menet
telyämme, mutta miltä näkö kohdalta sitä arvostelemme, mihin päin nyt 
pyrimme sekä arvostelullamme että toiminnallamme, siitä riippuu nykyi
nen suuntamme. Tässä suhteessa on mielesTäni ratkaisevana merkkinä, 
jota kukin meistä voi itseltäänkin tiedustaa, pidettävä sitä, onko olemas
sa uskoa ja halua uuteen vallankumoukseen, vai onko voimakkaampana 
usko taantumukseen ja halu pyrkiä takaisin siihen ti laan, missä ennen val
lankumousta olimme. Siis ratkaisevana su unnan merkkinä on nyt meissä 
kussakin yhteiskunnalli nen optimismi tai pessimismi, toivorikkaus tai toi
von masennus. 

Suomessakin jo vallan kumouksen oma logiikka kuletti meitä pitkän 
matkaa eteenpäin sosialistisen vallankumouksen su untaan , työväen dik-
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tatuuria, tuotannon sosialiseerausta ja porvarillisen valtion hävitystä koh
ti, siis sosialidemokratian tieltä kommunismin tielle. Se tapahtui puoli
väkisin huolimatta meidän omasta kannastamme ja ilman, että sitä silloin 
t!:iysin tietoisesti edes huomasimme. 

Vallankumouksen lopulla, kun Kansanvaltuuskuntamme oli jo siir-
tynyt Viipuriin, jouduin lukemaan Leninin kirjoituksen: "Valtio ja vallan-
kUflWIlS". Se auttoi paljon käsittämään omia kokemuksiamme. Kaik
kein enimmän hänen kirjoituksessaan kiinnittivät mieltäni siihen lainatut 
Marxin ja Engelsin lausunnot. Ne olivat kaikki - tai miltei kaikki -
minulle ennestään tunnettuja, mutta vasta nyt vallankumouksemme ko-
kemusten valossa niiden sisällys aukeni todellisuuden havainnoksL Sen 
jälkeen olen tarvinnut nahkani luomiseen vielä melko pitkän ajan sitä 
kommunistista havainto-opetusta varten, jota täällä Venäjällä on meille 
tarjuna ollut. Uuden katsantokannan' keksiminen ja tunnustaminen voi 

'olla verrattain helppoa, sen sulattaminen ja sovelluttaminen paljon vai
keampaa. Alussa on aina vaarassa eksyä vanhaan, vaikka tahtoo uutta 
[idä kulkea ja luulee sitä kulkevansa. Minulle on kommunismin omak
suminen merkinnyt todella kohoamista kokonaan uuteen maailmankatso
mukseen. Varsin\ tiheään en ole maailmassa kantaani vaihdellut. So
sialidemokratian kanta sellaisena kuin se on selvimmin Karl Kautskyn 
kirjoituksissa esiintynyt, oli kantanani kaksitoista vuotta. No, sen tiu
kemmin minun tuskin tarvinnee uudestakaan kannastani kiinni pitää, voi
dakseni nyt huoleti sanoa, että tämä riittää minulle ainakin elämäni lop
puun asti. - Jokaisella meillä on täällä nyt vastatfavana kysymys, olem
meko luoneet nahkamme? Ken täällä Venäjällä ei nyt ole nähnyt muuta 
kuin hävitystä, ken ei ole nähnyt, kuinka suuri köyhälistön Venäjä nyt 
ilolla ja tuskalla synnyttää sosialismia, ken ei ole täällä nähnyt ja oppi
hut, miten köy~älistö voi voittaa; hän on sokea? Hänelle en voi sanoa 
muuta kuin vanhan Abrahamin tavoin: - kun sinä menet oikealle, menen 
minä vasemmalle. 

Varsinaisten oikeis/ososialislien kannan selostaminen ei tässä liene 
tarpeellista. Sillä se on kaikille selvä. Sen tietää, mistä löytää: sen löy
tää sieltä, missä porvaritkin ovat. Sitä on siis helppo lyödä. Se on kyllä 
vahingollinen, mutta se ei ole työväen taistelulle sisäisesti niin vaarallinen. 
Vaarallisempi on keskusfasosialisfien nimi-marxilainen eli sosiafidemokra-
lmen kanta, jolla mekin ennen Suomessa olimme, sama, jota Saksassa 
yhä edustaa esim. Kautsky ja suomalaisista kaikkein etevimmin ja joh
donmukaisirnmin Valpas (joka nyt on tiedottanut Suomen porvareille, et
lei hän ottanut osaa "kapinaan" sekä pyrkii jälleen herrainpäiville). 

Tämän keskustalaisen eli sosialidemokratisen kannan mukaan olisi 
nyt, mikäli ymmärrän, koetettava saada Suomessa elvytetyksi jälleen pää
asiassa samallainen työväenliike kuin siellä ennenkin oli, niin valtiollinen 
kuin ammatillinen ja osuustoiminnallinen liike; olisi otettava osaa miltei 
kaikenlaiseen siellä virkoavaan työväenliikkeeseen, kannattaen ja ajaen 
työväen jokapäi\täisestä tarpeesta välittömästi johtuvia pienempiäkin vaa
timuksia, mitkä vain voivat työväkeä koota suureksi sakiksi ja edistää 
sen järjestöjen henkiin heräämistä. Tällainen julkisen työväenliikkeen 
-iviel1 kokoaminen, - jota tietenkään ei nyt voi ajatella miksikään lyhyen 

3' 
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ajan työksi, - pitäisi kai sosialidemokratisen kannan mukaan ofetlaman 
liikkeemme varsinaiseksi tehtäväksi lähivuosia varten. Sittemmin myö
hemmin työväenliike itsestään hakisi oikea"! uomansa historiallisten 010-
suhteden mukaisesti. .. 

Tuollainen kanta voi ensi silmäykseltä tuntua hyvin järkeenmene-
väitä ja aivan marxilaisen historianymmärryksen mukaiselta, ja samalla 
se tuntuu niin tutulta. Hajonnut työväenliike herä,etfäisiin taas eloon 
jotakuinkin samalla tavalla, kuin se ennen vanhaan syntyik in. Siis se 
käy esim. seuraavaan tapaan: Alkujaan on joukko työmjehiä, vaikkapa 
muurareita, nurkan takana kiroilemassa palkkojensa pienuutta. Mennään 
joukkoon, tuumitaan ja arvioidaan yksissä, onko mahdollisuutta saada 
pOllloja tai työnantajia taivutetuksi korottamaan palkkoja. Jos näyttää 
olevan mahdollisuutta, esitetään vaatimus: 10 penniä lisää tunnilta. Se 
vaatimus kokoaa joukkoa ympärilleen, ja jollei työnantaja siihen suostu, 
ja jos ovat kiireet työajat, niin kenties uskalletaan tehdä lakko. Samalla 
uskalletaan perustaa järjestö ja pian toinenkin, yksi ammatillinen, toinen 
valtiollinen jne., niille sanomalehti, kirjakauppa, osuuskauppa jne. Lo
pulta päästään niin pitkälle, että järjestöissämme äänestetään jo eduskun
taehdokkaista. Ja loppujen lopuksi ehkä lähdetään (kuten Suomessa vii
me kesänä katumielenosotuksille, kun eduskunnassa päätetään kansan
vallan perustuslaista, 8-tunnin työpäivälaista ja kunnallislakiuudistuk
sesta. 

Entä sitten? - Sitten emme enää tiedä, mitä olisi tehtävä. Sitten 
olisi ne lait saatava "vahvistetuiksi" ja. voima-an, mutta porvarit eivät 
eHkä taivukaan. Jos saataisiin edes maalaisliittolaiset pysymään var
masti noiden lakien puolella? Mutta jollei saada, mitä sitten? Jos por
varit - sen sijaan, että alistuisivat kansaqvaltaisen perustuslain alle -
hyökkäävätkin ase kädessä köyhälistön kimppuun, entä sitten? - An
taa hyökätä. Jos ne - sen sijaan, että myöntyisivät 8-tunnin työpäi
vä lakiin - ryhtyvätkin ryöstämään pois sen ja monet muut entiset saa
vutukset? - Antaa ryöstää. Antaa piestä ja teurastaa. Niinkö? p~
dettäisiin sitten taas ääntä, "kun paha päänsä on ohi mennyt", (kuten 
Nummisuutarin Martalta). Olisi siten saatu ainakin hyvä agitatsioniase, 
sellainen, joka taas kokoaisi hajalle lyötyä joukkoa. Voitaisiin taas al
kaa alusta. Niinkö? 

Vallankumousta tällä tavoin ei tulisi koskaan. Ei ainakaan omassa 
maassa. Eikä ainakaan Suomessa, ei ainakaan ennen, kuin se kaikkialla 
muualla jo olisi voittanut. Ja ehkä se si inä tapauksessa olisi turhakin. 
Ehkä maalaisliittolaiset siinä tapauksessa saataisiin uskotetuiksi, että 8-
tunnin työpäivälaki ja kansanvaltainen perustuslaki ovat heille vaaratfo
mat. Taikka ehkä saisimme vaaleissa sosialisteille riittävän enemmistön 
edustajapaikoista. Ja kun nuo lait olisi onnellisesti saatu voimaan, otet
taisiin sitten jokin kolmas lakiehdotus esi lle. Ehkä porvarit nyt eivät 
uskaltaisi hajottaa eduskuntaa eikä hyökätä ase kädessä kansanvaltamme 
kimppuun, vaan voisimme jatkaa rauhassa lakien säätiimistä aina sosia
lismiin saakka. Siten kauniisti vältettä isiin vallankumous. Joka oli to
distettava. 
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Koko tuon vi isaan taktiikan perusohjeena on se näkökohta, että 
kullakin hetkellä ajetaan työväen lähimpiä, pienempiä vaatimuksia, sel
laisia, jotka 1 :ksi ovat su urten työläisjoukkojen lähimmän käytännöllisen 
tarpeen herättämiä ja sen vuoksi näyttävät voivan koota ympärilleen mah
dollisimman suuria joukkoja, sekä 2:ksi ovat sellai sia, että joltisellakin var
muudella voi laskea ne saatavan läpiajetuiksi eduskunnassa ja työnanta
jan konttorissa. Vallankumous, koko valtiollisen vallan anastaminen por
varistolta, se ei tietenkään sovi tuollaiseksi vaatimukseksi, ja sen vuoksi 
se jää sosialidemokratian ohjelmassa ja taktiikassa me rkityksettömäksi 
seinäkoristeeksi tai vaaraksi, jota aina koetetaan välttää. 

Tuo keskustalais-sosialidemokratinen kanta on kyllä itsessään luok
kataistelukanta. Ei sen varsinaisena tarkoituksena ole, kuten oikeisloso
sialisteilla, pyrkiminen yhteistyöhön tai kompromissiin porvarien kanssa. 
Ainoastaan poikkeustapauksessa, avuttomuutensa hetkellä, se sellaiseen 
turvautuu, silloin kuin sen muussa tapauksessa olisi valittava pelätty val
lankumouksen tie, ja silloinkin se tuota hätäkeinoaan toki häpce ja ujos
telee. Tällainen kautskylainen sosialidemokrati voi vihata porvaristoa yh
tä vilpittömästi, kuin porvaristokin hä'ntä vihaa . Hän tahtoo kyllä todel
la ajaa työväen asiaa, mutla aina, mahdollisimman vaarattomalla ja tasai
sella tavalla, aina asteettain elenemä llä arviolaskujen mukaan. Se tah
too olla varmaa yhteen laskua ykkösillä, joista lopulta pitäisi ke rtyä his
torialliseksi summaksi työväenl uokan täysi voitto. Mutta todellisuudessa 
se ei olekaan muuta kuin sellaista penninnakkia porvarien kanssa, jossa 
työväelle ei lopulliseksi voitoksi voisi koskaan jäädä muut!> kuin tyhjä kä
teen. Sillä paljon enemmän kuin ne muut.:amat pennit, jotka työmies eh
kä pelissä voittaa, porvari vai la Ilaan ja voimallaan ryöstää häneltä pois. 

Vallankumous ei sui nkaan aina pääty voitolla .. Oikea työväen val
lankumous ei oikeastaan onnistu muuta kuin yhden ainoan kerran. Muul
loin se aina enemmän tai vähemmän epäonnistuu, tahi päättyy täydelli
sellä tappiolla; ja silloin, kun se tappiolla päättyy, on se työväelle kau

' hea tapaus. Eikä koskaan siitä voi ennakolta tietää varmasti, miten se 
päättyy. Mutta yksi On jo ennakolta varma: ellei voimain takaa taistella 
ja hurjasti yritetä, ilman ei ainakaan voittoa tule. Tämän tärkeän seikan 
jättää historiallisen matematiikan sosialisti- syrjään. Ja siitä' johtuu hä
nen suuri lasku virheensä, se ettei hän käytännössä koskaan saa laskuis-' 
taan tulokseksi työväen va ll ankumousta eikä työväen todellista voittoa, 
ei yhteenlaskemalla eikä vähentämällä, ei kertomalla eikä jakamalla. 

Olisin puolestani toivon ut, että erityisesti Valpas olisi tull ut tähän 
väittelykokoukseemme. Meidän kesken sanoen, hän käsittääkseni on yk
si kaikkein etevimpiä arvioitsijoita, mitä nykyajan työväen liikkeessä on 
olemassa missään maassa, yksi niitä, jotka näkevät porvarien kortit lä
vitse, ja jotka ymmärtävät katsoa asemaa yht'aikaa monelta eri puolelta. 
Mutta hänen taktiikka-kantansa on nyt osoittautunut vää räksi. Se On 
osoittautunut kerrassaan halpaantuneeksi työväenl uokan tärkeimmässä ja 
vakavimmassa· taistelussa, vallankumouksessa. Se on erehdyttävästi 
marxi laisen näköinen. Voipa se näyttää oltavan vallankumouksenkin las
kuissaan huomioonsa ja ajatella historioitsijan tavoin: kyllä työväenliike 
hakee aina lopulta oikeat toimintamuotonsa. Multa tuollaisesta kannas-
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ta johtuva toimettomuus, taisteluvelvollisuudesta syrjään vetäytyminen juu-
ri ratkaisevim mall a hetkellä, sen on työväenluokan taistel ulle mitä vaaral
lisinta. Se voi vaikuttaa vallankumouksen puhkeamisen lykkäytymiseen, 
silloin kun lykkääminen on mahdollinen, ja silloin kun siitä Iykkäämisesfä 
on porva ristolJe hyötyä, kuten meidän sosialidemokratisen taktiikkamme 
johdosta tapahtui . viime marraskuussa. Se on tosiasiassa vallankumouk-
sen vas tainen työväenliikkeen kanta, sellainen menettelytapa , joka on luu
tunut porvarillisen sortokauden jaloissa, tukah utelussa luokka taiste lussa 
ja joka on työväenliikkeelle esteeksi silloin, kun historia vaatii sitä taiste
luun koko porvarivallan kukistamiseksi. Se oli käytännössä edistyksel
linen kanta, työväen liikkeen alkuaikoin a. Suomessa vielä neljännes vuo
sisata sitten; vieläpä kauan aikaa myöhemminkin se saattoi ilman haittaa 
käydä päinsä. Mutta sen pohja on kerrassaan vanhettunut työnantajaliit
tojen, renkaiden, trustien ja finanssipääoman kehityskaudell a. Nyt on 
pääoma keskittänyt voimansa. Nyt on porvaristo järjestynyt :dinteäksi 
rin tamaksi. Nyt ei enää penninnakki vctele. Porvari ei enää ali stu kun
nia llisiin pel isääntöihin , se ei enää tee "viisaita myönnytyksiä", vaan tah
too pelaamatta ryöstää kaikk i. Kun pääoma on muuttunut, on porvari
kin muuttunut. Jos Se ennen oli sika, on sii tä nyt tullut rasvoittunut sika , 
eikä sen ahneus ole vähentynyt, vaan yllynyt hirvittävän villiksi. Sen po
litiikka on nyt imperi ali stisen orjuutuksen ja avoimen luokkad iktatuurin 
politiikkaa. Toisin sanoen, nyt on luokkatai stelussa tullut eteen taistelu 
koko vallasta. Nyt ei enää auta hätkähtää, kun porvari ryäs täessään 
karjasee: "panepas vastaan, ni in minä haastan sinut oikeuteen ja panetan 
linnaan!" Ei sittenkään, vaikka se karkaa kurkkuun kiinni. Nyt on pan
tava kova kovaa vastaan. Muutoin joudutaan hajalle ja hukkaan. Se ha
jottaa, kun ei panna kovaa kovaa vastaan . Se hajottaa pa rhaimman osan 
työväenluokasta anarkian 'polui lle, se hajottaa työväen taistelemaan työ
väkeä vastaan. Siis sosia lidemokratian taktiikka, vai kka se luulee pitä
vänsä työväenjoukkoja koossa, tosiasiassa hajottaakin ne. Sen sijaan mi
kään ei niin kokoa jouk koj a, kuin todellinen vall ankumoukselli nen luok
kataistelu, s.o. kaiken kapifali stisen jä rjeste lmän kuki staminen, kokI) po rva
rivallan hävitys, kaiken vallan o ttaminen työväen omiin käsiin ja sosialisti
sen järjestyksen luom inen. Näissä selvissä, kumouksellisissa tunnussanoissa 
-=---- ja ainoastaan näissä - on nyt työväen toivo ja pelastus, työväen hen
ki ja elämä, voitto ja tu levaisuu s. - Harki ttava ja a rvioitava on tietysti 
vall ankumousta, ennenkuin siihen ryhdytään . Sitä jos mitään onkin ta r
koin harkittava ja punnittava ja ennen kaikkea valmisteltava vakavasti, 
koetettava ta rmokkaasti vaikuttaa, ettei se lykkääntyisi sopivan ajan oh i, 
mutta ettei se myöskään puhkeaisi kesken aikojaan. Näi n on punnittava 
ja tietoisesti toimittava en nen vallankumousta, multa sitten kun se puh
keaa, va rsinkin silloin on kaikki toimettom uus ja epäröiminen ke lvotonta. 
Silloin on rynnättävä päälle kaikella tarmolla ja toimella, kaikella väellä 
ja voi malla, horjumatlomalla kiivaudella. Nii n pitkälle kuin suinkin voi 
eteenpäin päästä. -

Tä lle kokoukselle esitetyssä ohjelmakomiteamme ehdotuksessa ovat 
va llankumoukse llisen sosialismin eli kommunismin periaatteet oikein esite
tyt. Myös kin pieta ril aisen komitean ehdotuksessa on lausuUu kommunismin . . 
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tie ja päämäärä , multa sen ohella siinä on sellaista ristiriitaisuutta ja se-
kavuutla, jota ei voi hyväksyä. . 

Ensiksikin ohjelma sii nä on sekavasti esitelty. Siinä sanotaan kyl
lä, että " porvarillis-demokratisen parlamentaarisen tasavallan ' si jaan, mi
hin van ha sosialidemokratinen puol ue pyrk i ( kommunistinen) puolue hy
väksyy köyhäli stön diktatuuri vallan" ; mutta samalla kertaa siinä sitten
kin es itetään ylcisiä porvarillis-kansanvaltaisia vaatimuksia, kuten äänioi
keus rajoitusten poistaminen sekä yhd istys-, kokoontumis- ja sananvapaus. 
Siinä sanotaan myös, että "puolue tunnustaa periaatteessa maan , teolli
suuden, pankkien, kaupan ym. kansallis tullam isen", multa samassa suun
avauksessa sii nä vaaditaan sosialireformatoriseen ohjelmaan kuuluvia uu
distuksia, kuten työväen suojeluslainsäädäntöä, sairas-, tapaturma-, van
h ll US-, ansio-kyvyttömyys-, äiteysvakuutusta j.n.e. Siis samoin kuin so
sialidemokratian ohjelmassa olivat sekä " lähimmät" reformivaatimukse t 
että vallankumouksellinen " loppupäämää rä", samoin myös tässä kommu
nistiseksi tarkoitetussa ohjelmaehdotuksessa, ainoastaan rinnakkai n eli se
kasino 

Sellainen ei käy. Kommunistinen ohjelma ei voi olla muuta kuin val
lankumoukse lli nen. Sen rinnall a esitettynä kansanvaltainen tai sosiali re
fo rmatorinen ohjelma tuntuu samalta kuin vapauteUujen orjain vaatimus 
orju uden lieventämisestä. Asia on tässä samantapainen, kuin jos esim. 
täydellistä torpparivapautusta vaadittaessa olisi ohjelmassamme samalla 
jO(lkin pikku helpoituksen vaatim us torpparien päivätyöorjuuteen. Paavo 
Varen kuvauksessaan "Torpparioloista Suomessa" kertoo kysyneensä 
erään kartanon torppareilta, millainen uudistuslaki heille olisi kaikkein tär
kein. - No, se lla inen olisi kaikkein ta.rpeellisin laki, - vastasivat torp
parit, - joka kieltäisi, ettei täyden sontakuorman kanssa tp, rvitse juosten 
ajaa. .. Tuoll aisista vaati muk_sista emme voi panna kokoon kommunis
tisen puolueen ohjelmaa. 

Jos Venäjällä olisi työväenvalta kukistunut viime keväänä, kutcn Suo
messakin kävi, näinköhän luu lisitIe, että bolshevikit täällä nyt ajasivat kan
sanvaltaisten paikkausten ja äiteysvaku utuksen ohjelmaa? Eivätköhän he 
pikemm ink in valmistelisi uutta vallankumousta? · 

Menettelytapaa niinikään ei sovi määritellä siten, että samalla kuin 
kehoitetaan pyrkimään proletaariseen vallankumoukseen, selitetään ole
van "välttämätöntä,"että työväestö toimii tänä aikana parlamentaarisessa, 
ammatillisessa, osuustoiminnallisessa, kunnallisessa y.m. työssä. " 

Miksei sovi? Eikö riitä , kun lisäksi vain sanotaan, kJ.lten pieta ri lai
sen komitean ehdotuks~ss!'l, että samalla on selitettävä joukoille, että tuol
laisella toiminnall a porvaristolta puserretut uudistukset eivät kuitenkaan 

• johda sosialismiin, vaan että siihen johtaa vasta yhteiskunnallinen vallan
kumous? Ei, pe lkkä selittäminen ei riitä, jos toimitaan entiseen tapaan. 
Kyllä kautskylaiset sosialidemokratitkin noin selittävät, noinhan mekin en
nen aina puhuimme. Multa nyt täytyy toimia tulevan vallankumouksen 
hyväksi. Ja toisaalta: nyt emme saa toimia se!laisen työväen liikkeen hy
väksi, josta voi tulla köyhäli stön vallankumouspyrinnöille vastus ja jarru. 

Emme saa meneltelyssämme ajatella historioitsijan tavoin, että kaik
ki työväen liike, olipa se minkälaista tahansa, vie eteenpäin ja on siis kan-
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nalettava. Si llä vaaraan suuntaan kulkeva liike on vahingollista ja siis 
vastusteUavaa. Se ll ainen työväen liike kuin esim. Gompersin ammatilli nen 
liike Amerikassa on julkea porvariston kätyrL Tosin siitäkin työväki voi 
loppujen lopuksi joulua vallankumoukselliseen toimintaan, mutta se tapah-
tuu silloin vastoin luon liikkeen suuntaa ja tarkoitusta, hylkäämällä ja 
luomitsemalla sen. "Sakin suuru us", järjestöjen laajuus si nänsä, ei saa 
o lla pyrinnössämme nii n sokeasti vallitsevana silmämääränä, että se joh
taisi vahingolliseen työväenliikkeeseen. Mitä suu remmat järjestöt menshe
vikeillä olisi Venäjällä oll ut, sitä pahempi vastus niistä olisi ollut köyhä-
listön vall ankumoukselle. Suomessa parlamentfaarinen työväenliike ei ny
kyään mitenkäfin voisi oll a muuta kuin vahingoksi köyhälistön tulevalle 
vallanku moukselle. Samoin myös sellainen ammatil li nen lii ke kuin· meillä 
oli. Entisen työväen liikkeen "elvyttäminen" siellä veisi vallankumouksep 
vastaiseen toimintaan. Jo entinen työväenliikkeemme työnjako: toisaalta 
parlamenttaarisena eli "valtiollisena" ja toisaalta "ammatillisena" erikois
liikkeenä määrä isi suunnan kerrassaan vääräksi, veisi syntyvän uuden 
li ikkeen entiselle väärälle toi alle. Joukkojen kokoontuminen olisi huono 
lohdufus, kun pääasia lii kkeessä olisi vää räll ä tolalla. 

Pää näkökohtana menettelyssämme tulee oll a se, hyötyykö siitä tuleva 
köyhälistön vallankumous, edistääkö se tämän vallankumouksen menes
tystä. T arkasti on varottava tekemästä sosialistisen vallankumouksen tu n
nussanaa kommunistisessa liikkeessämme samallaiseksi hedelmättömän 
porvarillisen reformiaskartelun aisankannaltajaksi, kuin se sosia lidemok ra
tisessa työväenliikkeessä on. 

Marxilaisen menettelytavan pääsääntönä on käsittääkseni se, että on 
oikein arvioitava historialli nen til anne ja sitten sen osoittamissa puitteissa 
rynnistettävä mahdoll isimman pitkä lle eteenpäin. Aikana, jolloin vall an
kumouksen historiallisia edellytyksiä ei ole olemassa, on vallankumouk
sen yrittäminen marxnaisen menettelytavan vastaista. Eritoten maanpa
kolaiset tappiolle joutuneen va llankumoustaiste lun jälkeen ovat monia ker
taa maailmassa langenneet siihen erehdykseen, että ovat si lmät ummessa 
hommanneet uutta vallankumousyritystä aikana, jolloin historia on siltä 
poistanut ede llytykset. Tällaisia vallankumouksen improvisaattoreita ja 
tällaista vallankumoushullulte lua Marx ki rjoituksissaan ruoskii ankarasti. 
Mu lta siltoin taas, kun historiassa on jouduttu vallankumoukselliseen kau
teen, silloin kun näyttää olevan mahdoll isuuksia vallankumouksen puh
keamiseen, kun se näyttää " lähestyvän", - kuten nykyään Europassa il-
meisesti näyttää - silloin jarrutus tai toimettomuus ,tulevan vallankumouk
sen suhteen on marxilaiselta kannalta jyrkästi tuomittavaa. Si lloin on 
työväenliikkeen pyrittävä vall ankumoukseen, vakavasti valmistuttava sii
hen, eikä pyrittävä sitä muulla hOl11l11ail ulla välttämään. Ehdottoman var
maa ennakkotietoa vallankumouksen tulosta eivät historian merkit anna. 
Paljon varmemmin ne voivat toisinå aikoina osoittaa sen, että vallanku
mousta ei ole tu lossa. Vallankumouksen lähestyessä sen sijaan nähdään 
kahdell aisia me rkkejä, hyviä ja huonoja, puolesta ja vastaan; se on juuri 
luonteenomaista vallankumouksellisen tilanteen a lkamiselle historiassa. Sil
loin kun siis arvioitsi.ia näkee, että va llankumous voi olla tulossa, silloin 

• 
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on hänen meqeteltävä, niin kuin se vissisti olisi tulossa, ja vieläpä niin kuin 
se jo mahdollisimman pian olisi tulossa, koska se voi tulla pian. 

" Vallan ku mous syntyy, sitä ei tehdä", niin sanottiin alinomaa juuri 
me idän sosialidemokratien taholta. Se on viisas sääntö ja hyvin marx i
la isen näköinen, mutla tämäkin viisaus voi liialla yksipuolisella käyttämi
sellä tuJla pi latuksi. Ih miset vallankumouksenkin tekevät eivätkä luon
nonvoimat. Ei mielivaltansa mukaan eikä milloin tahansa, mutia ei myös
kään katselemalla kuten sunnuntaista teatterinäytäntöä. Ei ilman jär
jestävää ja Iyövää kättä, vaan työllä ja tuskalla, vaara ll a ja julmalla voi
mall a. 

Suomen köyhäl istö on nyt tällä hetkellä yön pimeydessä ja raskaim
ma~sa orj uudessa. Elämän ja kuoleman vaiheilla. Toivon ja epätoivon 
vaiheilla. Nyt on kysymyksessä, mikä tunn ussana si lle annetaan. 

Uusi vallankumousko? Vaiko sellainen rauhallinen taistel u, jota käy-
tiin ennen viime vallankumousta? 

Työväen valtako vai kansanvalta? 
Sosialismiko vai "edistys- ja uudistustyö" kapitalismin puitteissa? 
Siis pyritäänkö eteenpäin siitä, mihin jo päästiin, vai astutaanko en-

sin neljännesvuosisata taaksepäin, voidaksemme ehkä jälleen neljännes
vuosisadan päästä joutua si ihen, missä oltiin viime vuoden kesällä? 

Tämä on työväelle selvästi sanottava. Ei sillä tavalla, että se voisi 
käsittää sanamme päinvastoinen, kuin tarkoitamme. Jos nyt sanoisimme 
Suomen työväelle: Tu limme elvyttämään ammatillista liikeItä, tu limme he
rättämään kuolleista sos.-dem. puoluetta, eduskuntaryhmäämme, vaalitais
te luamme, vanhoja tuttujanne, jotka vallankumouksessa kaatuivat, - sil
loin työväki tuskin voisi saada muuta kuin sen käsityksen, että vallanku
mous on hyljäfty, että sitä emme tulleet kuolleista herättämään. Me el
vyttäisimme köyhälistössä sellaista väärää käsitystä, että vallankumous on 
jokin onnettomuuden syy, että se ylipäänsä vie tu rmioon, ja että muka 
rauhallisen työväenliikkeen siipien alla sittenkin on aina siedettävämpi elää. 
Siksi on meidän sanottava päinvastoin: Vall ankumous on kuoll ut, eläköön 
vallankumous! Rintama on väliaikaisesti vain siirtynyt etäämmälle. Mut
ta se on lyötävä takaisi n ! 

On vietävä sana mökistä mökkiin: Apu lähenee! Uusi vallankumous 
voi syttyä! Se voi pelastaa! - On selitettävä epätoivoisille, miten se voi 
tulla, miten se voi pelastaa, ja mitä on tehtävä sen hyväksi. Tällä tavalla 
on palautettava luottamus vallankumoukseen ja sytytettävä mieliin sitä 
tulta sekä valettava käsivars iin sitä terästä, jota tarvitaan val!TIistautuessa 
uutta vallankumousta vastaanottamaan. 

Suomen kommun istisen työväenliikkeen tehtävien ja mahdollisuuksien 
lähempi tarkastelu ja määrittely ei käsittääkseni kuu lu tähän yle iseen so
sialistiseen neuvottelu kokoukseen, vaan kommunistisen puolueen kokouk
seen. Siksi en siihen tässä ryhdy. 

Lopuksi huomautus toverillisen neuvon johdosta, joka oli "Vapaus"
lehdessä erään taktiikkakirjoituksen lopussa. Siinä neuvottiin: "Lukekaa 
hyviä kirjoja, sillä hyvä oppi ja joukkoliike sen tukena, niistä pesee puh
dasta jä lkeä kerran." Ei ole hullumrnaksi. Mutta ei tämä aika ole myös
kään sitä varten, että nyt hautaudutaan kirjoihin . 

• 

• 
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Täällä joukossamme on esi m. kaksi veljestä, joista toinen kyllä jo 
vallankumouksen alkupäivinä joutui kuukausien ajaksi lukemaan hyviä 
kirjoj a, kun lahtarit ampuivat häntä jalkaan. Ei hän siitä lahtareita kiit-
tää mahda, vaikka hän lieneekin saanut kirjoista hyvää oppia. Toinen 
veli sen sijaan ei tietääkseni ole pitkään aikaan joutunut lukemaan hyviä 
eikä edes huonoja ki rjoja. Mutta hän teki vallankumouksessa työnsä sel-
laisella voimalla, että siitä voivat toiset perästä päin, vaik kapa - kirjoittaa 
hyviä kirjoj a. 

Hyvä oppi on se oppi, josta oppii hyvi n tekemään. Hyvä historia se, 
josta oppii hyvää historiaa tekemään, se on hyvin taistelemaan. Hyvä 
kirj a on se, jossa ainakin loppu on hyvä. , 

Kirjasesta " Mitä tahtoo 
tari , 1918. 

Suomala inen Kommunistinen Puolue?" Pie-

• 

, 
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Suomen luokkasota. 
Piirteitä sodankäynnistltmme .. 

Kullervo Manner. 

Vuosi on jo vierähtänyt siitä kuin Suomen proletariaatti yhtyi siihen 
vallankumouksen rintamaan, minkä Venäjän työväki mainehikkaalla lo-
kakuun vallankumouksellaan loi.-

Venäjän proletaarinen vallankumous kulkee voittoisana eteenpäin. Se 
kasvaa ja lujenee sisä isesti, laajenee ulkonaisesti. Se saa uusia apujouk
koja. -

Mutta Suomen proletariaatin osa lle langennut kan sainvä lisen vallan
kumouksen rintamaosa murtui. Meidän tammikuunkumouksemme kuk is-
lettiin. Tuli raskas tappio. -

Se ei varmaankaan oll ut tappio yksin Suomen työväelle. Kan sain
välisen va llankumouksen yhteinen rintama siitä myöskin kärsi. -

Toveri Bucharin lausuukin "Kommunistien ( bolshevikkien) ohjelman" 
suomalaisen painoksen esipuheessa 01.01.: "Niinä kauhun päivinä ja tun-
teina, j olloin suomalaiset työläiset verta vuotaen torjuivat yhtyneen suo-
malaisen ja saksalaisen porvariston rynnistystä, jolloin toinen toisensa 
jälkeen sor tui vat Suomen proletariaatin kaikkein rohkeimmat, ka~kkein us-
kollisimmat, kaikkein jaloimmat taistelijat, me täällä (Venäjällä) tunsim-
me nämä häviö! kirvelevinä haavoina omassa ruumjjssamme." Tuskin voi 
selvemmin osoittaa Suomen vallankumousrintaman merkitystä yhteiselle 
suurelle taistelulle, kuin mitä tov. Bucharin, Venäjän suuren vallankumouk-
sen yhtenä edustajana, tässä lausunnossa esittää. -

Mutta nousevan proletariaatin tilapäinen tappiokin täytyy muodos-
tua. sen lopu llisen voiton valmis tajaksi. Siksi se muuttuu vain sen kaut-
ta, että koetetaan se lvittää tappion syytä. Jotta vasta isissa, vä ittämällä 
uudestaan puhkeavissa taisteluissa ja koko suuressa vapaussodassamme 
voitaisiin välttää aikaisempia mahdollisia virheitä ja erehdyksiä. Suomen 
työväen viimetalvisen vallankumoussodan vaiheet ja itse sodan käynti saat-
tavat antaa niin yhdelle kuin toiselle hyödyllisiä viittauksia. Ainakin ne 
voivat monessa suhteessa sanoa: !'älä ' tee niin". Mutta samalla ne herät-
tävät harkittavaksi: "kuinka sillen tulee tehdä ja menetellä ?" 

Kaikki suomalaiset kumousmiehet ovat nyt jo yksimielisiä tästä: Suo-
men vallankumous oli valmistamaton suuressa määrin. - Työväen jou-
koissa oli kyllä hamasta Venäjän maaliskuun-vall ankumouksen pl!ivistä 
alkaen vireä kumouksellinen taisteluhalu. Vaikka Suomen työväki ei jou-
tunutkaan kärsimään imperialistisen rosvosodan kaikkia hirvitlävimpiä 
seurauksia, niin se sama sota kuitenkin kypsytti sen melialan vallanku-
mousta va rten. Bolshevikien lokakuunkumous silten oli kirkkaana joh-
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totähtenä. - Mutta Suomen virallinen työväe nliike, sosialidemokratia ei 
ollut jaksanut nousta kautskyläisyyden suosia, missä se rämpL Ja sen 
vuoksi ei Suomen proletariaatin aalleellista vall ankumoukseen valmista
mista tapahtunut työväen viralli sen liikkeen johdolla. -

Siitä huolimatta kotoiset olot, maailman tapahtumat, kansainvälinen 
tilanne tekivät jatkuvasti sitä aineellistakin valmistustyötä joukoissa, mi
hin parlamenttarismin j a nurkkaisänmaallisuuden halpaannuttama sosia-
lidemokratia ei pystynyt. - Ja melkoinen osa työväkeä kulkikin yhä eteen
päin henkisen kumouksen tiellä. - Mutta se kaipasi myöskin käytännöl-
listä, käsivaraislakin valmistumista ja varuslaumisla. 

Mutta viralli sen työväenliikkeen oma aatteellinen va lmistumattom uus 
aiheutti johdonmukaisesti erään toisen seikan, - käytännöllisen toimin
nan alalla - mikä tulevassa taistelu toim innassa sitten osotiautu i varsin 
haita lliseksi. Puuttui myöskin riittävää vallankumous-sotilaallista valmis
tunei suutta. - Osittain liian myöhään, liian hitaasti ja osittain myöskin 
ilman riittävää asiantuntemusta käytiin käsiksi puhtaasti sotilaa llisiin val
misteluihin. - Sekin tapahtui vasta, kun selvisi, että mitään rrfuuta ulos
pääsyä ei enään ollut. - Työväen joukkojen oman väli ttömän harrastuk
sen nojalla ja toki vi ra llisen työväenliikkeen avulla syntyi joukko-osastoja, 
tulevan vallankumouksellisen a rmeijan kantajoukkoja. -

Punaista kaartia niin o llen luoti in piikin maata. Sitä järjestetti in ja 
harjoitettiin vähin - sikäli kuin enää ehd ittiin. - Tällöin kuitenkin jäi 
verrattain sivulle eräs tärkeimpiä seikkoja: kun nollisen, poliittisesti ja so
filaallisesti läys.ipainoisen päällikkökunnan kokoominen ja valmistaminen 
- sikäli kuin se sellaisessa maassa, Illissä enemmän kuin kymmeneen vuo
teen ei edes "omaa k<l{lsallista sotaväkeä" ole ollut, olisi ollut mahdollista. 

Kaartin joukkoja syntyi ensin. Sitten vasta niille saatiin päälliköitä. 
- Nyt jälkeenpäin huomaa siviilimieskin, että ensin olisi pitänyt kehiUää
tai keksiä hyviä päällikkötovereita. Ja niille sitten uskoa va llankumouk
seljisen laistelulTalun kokoamain joukkojen järjestäminen, opettaminen ja 
ohj aaminen. Se järjestäminen ja ha rjoittaminen olisi va rmaan tuonut no
peaan hyviä tuloksia, sillä melkoinen osa suomalaisista Iyö[äisistä on saa
nut voimisteluopetusta joko kansakou luissa tai voimisteluseuroissa . -

Sotilaallisessa valmi udessa oli toinenkin kardinaaliheikkous. Puut
tui aseita. - Aschan vasta tekee sotil aallisesti järjestetyn joukon ope rat
sionikykyiseksi. Palavinkaan vallankumouksellinen mieli ei ilman teräk
sen, lyijyn ja räjähdysaineen apua saa proletarin lu ista nyrkkiä todella 
toimintatehoiseksi. Epäilemättä ol i aseiden hankinnassa monia vakavia 
vaikeuksiakin voiteftavana. - On muistettava, että aseistauturninen -
samoin ku in kaikki muukin sotilaallinen vallankumoukseen vahni slautu
minen - oli suoritettava porvarill isen valtion ja sen luokkajärjestyksen 
puitteissa. Myöskin pidettäköön mielessä, että Suomen proletariaatin oli 
kaikkia vallankumouksen vaiheita varten luotava vallan uusi asee llinen 
voima. SiUä, kuten jo huomautettiin, ei ollut edes porvarillista armeijaa, 
jon ka proletaarise t ainekset olisivat voineet ensi iskun antaa po rvariva l
lalle, ja sittemmin tavalla tai toisella tukea hyökkäävää proletariaattia, 
niinkuin esimerkiksi Venäjällä. -
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• 
Venä lä isiä proletarisol ilaita Suomessa vallankumouksen alkuai koina 

kyllä oli aseissa. Melkoinen osa niistä il meisellä myötätunnolla suhtau
tui taisle luum mc. Osa teossaki n osoitti vall ankumoukse llista soli darisuut
ta. Enempää tuskin saattoi odottaakaan. Sillä tunnettuahan oli, että van
ha tsaarin armeija, si ttemmin porvarill is-kerenskiläinen armeija, jonka jät-
teitä nämäkin olivat, oli jo syvässä rappeutumistilassa: sotaan väsyneenä, 
kärsimys ten uuvultamana, moraalisesti repaleisena se oli toimintaan hal u
ton, kurista välinpitämätön, kaipauksen vallassa. Se tunsi suorittaneen-
5a suurimman työnsä, kuk istettuaan Isari smin ja auteftuaan ke renskilä i
syyden kumoamisessa. Sitä ei joukkona innostuHan ut vall ankumoukselli
nen sota ulkopuole lla synnyinmaan rajoja. -

Ki,ln tuli jo oli nurkissa, saatii n tok i jonkun verran kiväärejä työläi
sille. Venä läiset toverit Suomessa siinä tekivät ikimuisteHavia palveluk
sia. Ja taase n jatkuvassa kaartimme aseistamisessa suorittivat veljekset 
Eino ja Jukka Rallia, nytkin venäläisten tove rien avulla, tehtävän, jota ei 
kyllin su ureksi voi arvostella. - Kun luokkasota puhkesi, se on: kun pa r
lamenttaarinen jaariHelu ja kompromissien hakeminen loppui, ja kumman 
kin leirin taistelu haluiset voimat vetäytyivät omal le taholtensa, oli me illä 
jo toki muutamia satoja kivääreitä eri pa ikoissa maata. -

Porvaristo kuvitteli jo silloin ja On myöhemm ink in väittänyt, että pu
naisilta tammiku un lopussa olisi ollut 15,000 miestä aseissa. Se ei va li
tettavasti pidä pa ikkaansa. Helsingissä, Kotkassa ja muua lla Kym inlaak
sossa, Viipurissa ja Turussa oli kussakin muutamia satoja kiväärejä. Kuo
piossa ja ehkä Ou lussa myöskin jonkun verran. Mutta monet muut tär
keät pa ikat, kuten Tam pere, Pori, Lahti, Jyväskylä, sekä sadat maaseu
dun voimakkaat proletaarikesku kset olivat joko kokonaan tai melkein il-
man aseita. -

Porvaristo oli va rmaan paljon paremmin aseelliseen taisteluun varus
tautunu t. - O livathan sen "aktivistiset" a inekset imperialistisen rosvoso
dan keskivaiheilta alkaen aseistautuneet yleensä Venäjää vastaan. Maa
liskuun vallankumou ksen ja vars inkin lokaku un vallankumouksen jälkeen 
sc porvaril li sen valtion auktoriteetin ja raha llisen avustuksen turvissa jat
koi sitä. Silloin porva risto jo tietoisest i varustautui vall ankumousta vas
taan -

Porvarie n ase istettu - tosin he ikosti järjestetty - 'voima oli tamm i
kuu n lopulla otaksuttavasti melkeisesti suurempi meidän aseissa olevaa 
voimaamme, sekä sitäpaitsi jakaantu neena tasaisem min yli koko maan 
kuin meidän. Niiltä puuttu i kummi nkin ensialussa sitä päättäväisyyttä ja 
rohkeutta, mikä työväen puolella oli vallalla tammiku un lopu ll a vihdoin. 
Porvarien ~kuus alkuaikoina on selitettävissä ainoastaan siten, että ne 
pelkäsivät Venäjän van han armcijan Suomessa olevia osia sekä toista i
seksi olivat epätiCtoisia esim. talonpoikaisväestön suhtautumisesta ja ul 
kolaisen avun mahdollisuuksista. Lisäksi ne valmislautuivat lujaan ottee
seen. -

Edell ä ku vatussa asekunnossa lähdettiin kui tenkin lii kkeelle. Aseita 
tuovat junat eivät silloin vielä olleet tehokasta sisältöään Iyöväclle ehtiueet 
jakaa. -

Luok kasota siis alkoi. - Multa miten se alkoi? 
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Sota-asiain ammattituntijat sanovat, että sodassa on se, jolla käsis
sään on alote, vastustajansak in toiminnan määrääjä. Ja Suvorov taas neu-
voo hyökkäämään sekä iskemään nopeasti. ("Nopeus, tempaus ja isku"). 
Me emme valitettavasti riittävästi käsittäneet voimakkaan a[otteen ja no
pean hyökkäyksen merkitystä, varsinkin vallankumouksen alkuasteella. So-
taan lähtevä porvaristo sitä vastoin alunpitäcn oli tietoisempi siitä. 

Sitä paitsi emme puutteellisen aseistautumisen j a muun sotilaallisen 
valmiuden heikkouden vuoksi voineetkaan koko maassa heti alussa häikäi-
lemättä hyökätä ja iskeä, sekä siten temmala aloitetta käsiimme. - Etelä
Suomessa oli meillä edut puolellamme. Pohjois-Suomessa porvarei lla. 
Pohjoisen Suomen oli porvaristo jo varemm in alueekseen ja selkänojak
seen katsonut. Sen sij aan siis, että yli maan kaikissa tärkeimmi~sä pai
koissa oli voi malla ja väellä isketty porvarillisen vall an elimii n ja sen ase
joukkoihin, saaliin Ete lä-Suomessakin tyytyä verrattain lieviin hyökkäys
iskuihin. Pohjois-, Keski- ja Itä-Suomessa porva risto sitä vastoin piti 
siitä kyllä huolen. -

Jatkuvan taistelumme edun kannalla olivat seuraukset merkit yk selli
Sla. Valtaamatla jäivät siten esim. monet, taistelun kaikille muodoille ja 
vai heille ylen tärkeät solmukohdat ja liikennelinjat. Esim Pohjanmaan 
radan varrella saivat lahtarit haltuunsa Haapamäen tärkeän rautatiesol
mun. Juuri sen omistamisesta, sitten kun aseita saimme, sukeutui Vi lp
pu lan rintama ja sen eri kohdilla viikkokausia kestävät taistelut, jotka 
vihdoin päättyivät musertavaan katastroofiin: rintamamurtoon hirvittävine 
paniikkeineen, jota seurasi Tampereen saarroksiin JOI/luminen ja menet-
täminen, mikä oli alkuna tappiollemme. 

Karjal an radan varrell a myöskin joutui vaikutuspiirimme ulkopuolelle 
Elisenvaaran rautatiesolmu. Sen omistamiseen taas tähtäsivät sitten 
Vuoksen yli vievän 'Antrean rautatiesi llan seudu ill a käydyt koko sodan ajan 
sitkeät taistelut, jotka samalla suuntautuivat Vuoksen vesi linjan haltuumme 
saamiseen - ilman lulosta. Elisenvaara ja Haapamäki oli valkoisten ar
meijalle tavattoman tärkeät. Niitten Välillä kulkevaa poikki rataa myöten 
saattoi vi hollisemrne selkänsä takana rauhassa suorittaa joukkosiirtoja ja 
sijoittaa ulkomailta saatuj a apuj oukkoja sekä kaikin tavoin käyttää hyö
dykseen. 

Monia muitakaan sekä sotilaallisesti sekä poliittisesti tärkeitä paik
koja emme voineet heti ensi sysäyksessä yri ttää vallata. Sikäli kuin por
varilliset eivät tämmöisissä paikoissa pystyneet valtausta tekemään , pon
nistivat ne voimansa ainakin häiritäkseen meikäläisten suunnitelmia. Ja 
menestyivätkin monin paikoin. Näin kului kolvån aikaa. Sa.!l0ttavia ka
hakoita ei vielä oJ1ut. Meillä ei oll ut kahakoimisväJinei täkää'ff riittävästi. 
Halua jo kyllä olisi ollut. Porvareilla taas ei vielä ollut halua. Ne tarvit
sivat aikaa. Ja saamansa ajan ne käyttivät hyvin. Ne keräsivät joukkoja. 
Panivat pystyyn lahtariarmeijan. Järjestivät alkuun päällikköjen kouluut
lamisen. Opettivat ja harjoittivat armeijansa miehistöä. Hieroivat sopi
muksia saksalais-ruotsalaisesta avusta, rahasta, aseista ja miehisiä. Ja 
samaan aikaan löivät valkoisen terrorin hirveillä aseilla vallassaaf!, olevan 
a lueen työväen maahan . 

• Punainen Suomikin kyllä koetti parhaansa tehdä. Jatkettiin , minkä 
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ehd ittiin ja osattiin Punaisen kaartin taistelu kuntoon saattamista. Kaik
kiaan noin 70,0fXJ miestä luokkasodan aikana siihen kuu lui. Varusleina 
oli, paitsi kivääreitä, myöskin kuularuiskuja, tykkejä, panssarijunia ja muu
lama lentokonekin. Organisatsionin ja lujan keskityksen puutteen vuoksi 
ei melkoista osaa tästä arilleijasta milloinkaan kuitenkaan saatu varsinai
seen taistelutoimintaan. 

Multa piiällikkökysymys ei meidän puolella vieläkään saan ut tyydyt
tävää ratkaisua. Suurimmaksi osaksi saivat päälliköt itse oppia tehUf
vänsä tai oppimatta hapuiJIa. Ei näet oll'ttt edes porvarillisen a rmeijan 
solakoulun käyneitä läheskään kaikkien plutoonain, komppaniain , puhu
mattakaan pataljoonain tai rykmenltien päälliköiksi. Eikä kouluutlami
nen eht inyt tarvella tyydyttää. Ylimpään päällystöön ja esikuntiin tuli 
myöskin samanlaisia ei-ammattimiehiä. 

Epäkohtana - sotilaallisen tarkoituksenmukaisuuden kannalta - on 
pidettävä myös sitä, että kaarli valitsi itse kokouksissaan välittömän 
kansanvallan avu ll a pää ll ikkönsä. Tuskinpa silloin aina tuli valituksi pa
ras mahdollinen: rohkein, asiantuntevin ja muuten sopivin. Ei sen vuoksi, 
ettei usein juuri sellaista tahdoltu valita, vaan sen vuoksi, ettei osattu eikä 
tiedetty valita. Meidän käyteltävissäm me oleva sotajoukko olikin va r
maan Illonin verroin heikompi kuin valkoisten, joilla oli kokeneita suoma
laisia , venäläisiä, ruotsalaisia ja sa ksa laisia päälliköitä aivan riittävästi. 

Olihan meilläkin toki jon kun verran suomalaisia ja venäläisiä aliup
see reita, sekä eräitä upseereitakin aktiivisissa rintamatoimissa. (Esim. 
Medvedskij, Kiselev. Aleksandrov. Rosnatovskij. Golubtsov j. Lisäksi oli 
neuvonantajina esikunnissa ja opetustoimissa eräitä (Nikulifs, Sudakov. 
Eic/Je, Ebergard J ja 2, Svetsnikov ja Peresvefj. 

Ei ole tiedossa, että nämä venäläiset, joista useimmat tehtäviin tul
lessaan avoimesti ilmoittivat, e ttä eivät ole bolshevikeja, multa sitoutuvat 
sotilaina velvollisuutensa täyttämään, oli sivat koettaneet meitä harhaan 
neuvoa. Pä in vastoin on useita esimerkkejä, joista käy ilmi , että tunnol
lisesti on koetettu tehtävät suorit taa. Toiset venä lä isistä apulaisistamme 
kaatuivatkin san kareina Suomen punaisten sankarien vieressä. Niinpä 
Rosnatovski, tykkispesialisti, otti Tampereella tyynenä vastaan lahtarien 
teloituskuulan. Golublsov taas kaatui Lahden taistelu issa. 

Multa siirlykäämme taas va rsi naisten tapal:ttumien kulkua seuraa
maan. Porvaristo oli saanut tarvitsemansa ajan. Se rintama, jonka hah
Illoviiva jo heti a lussa syntyi, kehittyi selväksi. Tu li pitkä, ha lki maan 
Polljanlalldes..la Laatokkaan ulollllva talvinen rintama, joka kiemurteli pää
suunnaltaan luoteesta kaakkoon. 

Tällaisen rin taman kehittyminen tiesi asemasofaa. AseIllasota on in
toa lamau Itava, huonoissa tamine issa talvisaikana vaikeasti kestettävä, 
sekä vississä suhteessa ehkä erikoista sotataitoakin kysyvä. Vallanku
mouksellista hyökkayshalu a juoksu haudassa, hangella ja asem issa ma
kaaminen varmaan kuoletlaa enemmän kuin virkistää. Nopea liikehtimi
nen, luj a isku , äkäinen hyökkäys tuonne ja sinne sitä taas yhä elvyftä isi. 

Vielä senkin jälkeen kun jo oli si irtynyt kiinteä rintama, ol isivat sota
toimet mahdollisesti voineet kehittyä meille edullisemmiksi, jos pää llystö 
ylimmästä alimpaan, nyt vi hdoin kaikkialla oli häikäilemättä pyrkinyt 



48 

ottamaan aloitteen käsiinsä hyökäläkseen. Olihan näet sentään jo jouk-
koja. Ascistuskin oli melko hyvä. AseiHen käyttämistaito tosin oli -
esim. tykkiväen puutteen vuoksi - vielä vaillinaincll. Mutta niin paljon 
olimme toki tammikuusta edistyneet, että olisi voitu ainakin yrittää hakea 
vihollisen heikot kohdat ja iskeä niistä - pohjoista kohti. 

Olisi kai silloin pitänyt rohkeasti turvautua osittain sissisodan tapoi
hin. Sitä ei tehty; ei ainakaan riittävällä tarmolla yr itetty. Se johtui 
osittain ylim mässä sotilaallisessa johdos,sa olevain toverien ymmärtärnät
tömyydestä, ne kun eivät olleet saaneet sotilaallisia kasvatusta ollenkaan. 
Osittain siihen, lienee vaikuttanut myöskin neuvonantajin a olleitten venä
läi sten upseerien mielipide. Ne näet olivat Suhomlinovien sota kouluissa ja 
akademioissa opiskelleet, saaneet käytännöllisen opetuksensa imperialist i
sissa sodissa, ja vaistomaisesti pyrkivät lu okkasodassa kin käyttämään 
imperialisti sen sodan taistelumetoodeja. 

Suomen valkoiset jou kot olivat tässä joustavampia. Ne jo ennen 
meitä hyökkäilivät sieltä ja täältä itse rintama linjalla. Ne kokoilivat lisäksi 
Punaisen Suomen a lueilla eri paikkoihin (Kirkkonummelle, Porvooseen, 
S ipooseen, Uuteenkaupunkiin y.m.) aseistettuja vastava ll ankumoukse ll isia 
pesäkkeitä, joitten hävittämiseen meiltä vaadittiin melkoisia voimia. Sillä 
tavalla porvarit jatkuvasti pitivät a loitetta käsissään, estivät meitä sitä 
saamasta ja valmistivat itselleen ti laisuutta suurempiin yrit)'ksiinsä kiin
nittämällä meidän huomiomme toisarvoisiin seikkoihin. 

Punaisen sotajoukkomme oli nyt mukauduttava asemasodan kuolel
tavaan yksitoikkoisuuteen. Mutta asemasodassakin tietysti voi siirtyä 
e lävämpään toimintaan, jopa siitä siirtyä sissisotaankin. Mutta asemaso
dan pohjalla siirryttäessä virkeisiin toimiin ja valmistaud uttaessa uus·iin 
tehtäviin, on sitä huolella va lmisteltava. Asemasodassakin on vihollisen 
si lmälläpito ja omaifl' joukkojensa turvallisuuden huollaminen ensimäinen 
järkevän ja edesvastuullisen sodankäynnin velvollisuus. Niinpä onkin tar
kasti valvottava yhteyden säilyttämistä, vartioimisen huolellisuutta ja tie-
dllstelun tarkkuutta. Mutta meidän kaartissamme ei osattu antaa niille 
sitä merkitystä kuin olisi tullut. . 

Yhteys joukko-osastoj en kesken ja joukoissa itsessään rintamilla oli 
usein ylen hei kko. Monasti ei tiedetty lähemmästä naapurista niin mitään. 
Keskuksien ja rintaman yhteys oli niinikään perin puutteellinen ja epä
tarkka. Mutta sitä vilkkaampi oli epävirall inen yhteys rintamilla ja rin
laman ja selkäpuolen välillä. juttuja kerrottiin tapahtuneista ja tapahtu
maltomista asioista. Niitä levisi pitk in ja poikin. Siten oma toiminta 
kärsi vahinkoa, vihollisen toiminta hyötyi. 

Suojelus ja tiedustelu samoin olivat monin paikoin alkeellisella kan
na ll a. On paljon tapauksia, jolloin suojelus kokonaan laiminlyö tiin. Tie
dustelua taas ei koko luok kasotamme aikana saatu yleisesti edes sellai
seen alkuunkaan kuin sola-armeijassa on välttämätöntä. Tiedustelupuu
hissa oli kyllä kokonainen virasto, jonka lähettien piti toimittaa tiedustelu. 
Mutta nämä lähetit eivät olleet toimivassa a rmcijassa rintamalla. Kulki
vat viraston ja rintaman väliä ja "toivat tietoja". Kencnkä keräämiä ja 
minkä arvoisia on epätietoista. 
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Oikeata taistelevien jou kkojen omaa säännöllistä tiedustelua ei sanot
tavasti, ei ainakaan riittävästi toimitettu. Mainitsen kuvaavana esimerk
kinä että eräällä kokonaisella rintama-osalla, jolla nyt myöhemmin on sel
vinnyt olleen 9,000 miestä aseissa, es ikunnan taholta kerrotaan olleen ko
konaista 70 joukoista otettua tiedustelijaa. Luulisin, että viisikc rtainen
kaan lukumäärä ei olisi liikaa, joten seitsemästäkymmenestä ei vielä kan
nata ke rskailla. Ellei ehkä sen vuoksi, että eräillä toisilla rintamaosilla ei 
ollut edes scllaistakaan tiedustelujoukkoa. 

Yhteyden, tiedustelun ja suojeluksen vaillinaisuus johtikin si ihen, että 
vihollinen pääsi usein äkkiarvaamatta milloin minkäkin joukon kimppuun. 
Todellisia saartoja sattui usein. Luuloteltuja ehkä vielä useammin. Var
sinkin yöaikaan niin kävi. Sillä yötä ja pimeää, hämärää metsää ja var
joja pelättiin. Ei sen vuoksi, että kaarlilaisemme olisivat olleet erikoisen 
arkoja ja pelkureita, vaan sen vuoksi, että yhteyden, suojeluksen ja tied us
te lun vai llinaisuuden vuoksi oltiin kuin sokkosilla ja pimeässä - joskus 
keskellä päivääkin. 

Luonnollista oli näissä oloissa, että myös ylimmällä sotajohdolla oli 
sangen vailIinaiset tiedot asemasta ja sen yksityiskohdista. Esim. niin 
merkityksellinen uusi tekijä kuin saksalaisten ilmestyminen Hankoon tuli 
vallan yllätyksenä. Heti ei tiedetty, paljonko tulijoita oli, olivatko ne sak
salaisia vaiko saksalaispukuihin vaatetettuja lahtareita, vai molempiako, 
kuinka suuri tykistö niillä oli j.n.e. 

Tarpeellista salaisuutta tärkeissäkään seikoissa ei noudatettu. 
Ei voitukaan aina noudattaa. Kun joukkoja esim. lähetettiin teh
täviin, niin tiedettiin yleensä minne on lähdettävä. Ja kun joukot asui
vat kotipaikoillaan, kotonaan, ja lähtö oli - - lähtevien vitkastelujenkin 
vuoksi - tunteja ja päiviä tiedossa lähtijöillä ja heidän tutu iliaan, niin oli 
maailman yksinkertaisin ;:tsia, että se oli myöskin yleisessä tiedossa. Pie
nissä oloissa oli viholli sen mitä helpointa seurata meidän operatiivisiakin 
·puuhiamme. Si\lä niillä oli hyvä yhteys punaisesta Suomesta valkoiseen 
m.m. teleg raafi la itokscn kautta pitkän aikaa ja muitakin teitä, kuten on sel
vi lle käynyt. 

Että näin saattoi olla asian laita, johtui suurimmaksi osaksi taita
mattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä punaisten puolella. Mutta se 
taitamatlomuus ja ymmärlämältömyys se oli pääasiassa ja ennen kaikkea 
päällyslön ja esikuntain heikkoutta, sikäli kuin se ei johtunut koko orga
n isa tsi oonin epä tar koi tuksenm u kaisuudes ta. 

Sodan käynnissämme pistää silmään li säksi kurittomuus. Kaarti oli 
vapaaehtoisesti kokoonpantu. Joukot o livat itse, välittömästi , valinneet 
päällikkönsä. Välittömän kansanvallan ajatustapa pyrki vastustamatto
masti esiin ulkopuolella rauhallistakin toimintaa, s.otatoimissakin. Vallan 
yleistä olikin rintamilla, että pidettiin kokouksia esi intyvistä kysymyk
sistä. Muistan, että Helsingin "portun komppania", tultuaan Vilppulan ~ 
rintamalle, päättikin jostain tähdellisestä syystä lähteä Helsinkiin takaisin. 
Toisinaan keskusteltiin ja päätettiin, totellaanko itse valitsemia päälliköitä 
vai eikö. Päällikköjen va li nnasta myöskin pidettiin kokouksia, sotatoimien 
ai kana niitä joukon vaihtaessa. 

Suoranaisista operatiivisistakin asioista sukeutui keskusteluja siinä 
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mielessä, että noudatetaanko annettuja operatiivisia määräyksiä vai ei, 
sekä mitä operatiivisia tehtäviä otetaan eteen. Varsin suurissakin asioissa 
sotilaallinen kuri horjahti. Länsi-Suomen joukoille · annettiin maalis-
huhtikuun vaihteessa - aseman jo l;iVattomasti kä rj istytfyä - määräys 
ryhtyä perääntymään itäänpä ill . Tarkoitus oli m.Ol. , että mahdollisim
man suuri osa vallankumouksellisia elävää voi maamme sä ilytettäisiin 
edessäolevia taistel uita varten. 

Vain niin vilkaillen ja vastenmielisesti noudatettiin määräystä, että 
asiallisesti myöhästyttiin. Läntiscltä rintamalta tuli vartavasten mies Vij
puriin otlamaarf selvää, onko heillä syytä pe räytyä, koska heidä n asema 
oli hyvän puoleinen ja onko tarpeen lähettää itäänpäin pyydeUyjä apujouk
koja. N.s. keski sen rintaman esikunta - joka rintama muuten oli pa
raimmin hoidettuja, väh immin tappioita kä rsineitä ja melko oivallisessa 
ulkonaisessa taistel u kunnossa vielä huhtikuulla, sekä missä vihollisen pa i
nostus oli huhtikuun lopu lla lievem pi - suvaitsi ottaa harkitlavakseen, 
kun ylipäällikkö määräsi antamaan apujoukkoja Viipurin rintamalle, kum
piko, keskinen vai Viipurin rintamako on suurimmassa voiman tarpeessa ja 
kumpaanko sillä hetkellä on kiinnitettävä päähuomio. Vilppulan rinta
malla samaten anne ttujen määräysten noudattamatta jättäminen, vastuun

. alaisten päällikköjen operatiivisten käskyjen la imea täytäntöönpano ja 
niistä poikkeaminen aiheutti vakavia vaurioita. 

Erinäisten joukkojen omintakeinen - si nänsä kyllä urhea ja pelkää
mätön - toiminta vaikutti myöskin osaltaan Vilppulan rintamalla siihen 
vaikeaan pulmaan, jonka tuloksesta edellä on jo mainittu. Karjal an rin
taman itäisen osan päällikkö taas ei tahtonut a listua lähimmän käskijänsä, 
viipurilaisen esikunnan alle. Kuitenkin hänen komen nuksessaan oleva 
rintamaosa oli elimellisessä yhteydessä rintaman läntisen sivustan kanssa. 
Siitä huolimatta hän tahtoi määräyksiä - ~uoraan ylipäälliköltä, eikä lä
himmältä päälliköltään, niin kuin olisi pitänyt. Vain yl ipäällikön itsepin
taisuudella saatii n Viipurin itäinen rintama vi hdoin sodan jo ollessa ihan 
lopussa muodollisesti mukaulumaan oikeaan jä rjestykseen. Kysymyksen 
alaiseksi kuiten kin jää, seurasiko se muutosta silti asiallisesti. 

On tarpeellista huomauttaa, että moinen menettely ei tietenkään ylei
sesti johtunut pahasta ja hUOllosta tarkoituksesta. Vaikuttavana teki jänä 
oli se, että kaikki katsoivat olevansa yhteisessä asiassa yhtä oikeutettuj a 
ja yhtä hyviä auktoriteettejä. Mu tta tu loksena oli se, että sodassa vä lttä
mättä tarvittavaa päällikköauktoriteettia ei tällaisessa tapauksessa ollut 
- kellään. Tämä haittasi sodankäyntiä tavattomasti. Se olikin repa
leista ja hapuilevaa. Jos " itsenäiset" päälliköt ja vä littömän kansanva llan 
metoodeja noudattavat osastot olisivat olleet korkealla sotataidon asteella, 
ei haitta olisi niin tuntunut. Mutta niin ei asianlaita ollut. Puuttuipa toi
sinaan vallankumouksellista ul juuttakin, sittenkin pitää paikkansa se uraava 
erään strategi n lausunto: " Jos sodassa monien ihmisten voima su unn ataan 
yhteen päämäärään, ja niiden toiminta on sopusoinnussa keskenänsä, on 
tulos suurempi - kuin jos tavoitellaan erillisiä tarkoitusperiä tahi ilman 
yhteyttä samaa tarkoitusperää. 

Meidän sodankäynnillemme oli ominaista myöskin se, että reservi 
ylipäänsä kaikilla asteilla oli ve rrattain outo voimatekijä. Rintamilla ei 
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joukko-osasto joutanut olemaan reservissä. Kun sota alkoi vähäisillä voi-
milla, täytyi aina lähettää kaikki kokoon saadut valmistuneet joukot lin-
jalle, sillä sitä vaadittiin. Kun yhteys, suoje lus ja tiedustelu rintamilla oli 
heikko, herätti se · turvattomuuden tuntoa. Luonnollinen seuraus siitä oli, 
että herkeämättä pyydettiin yhä uusia apu voimia, jopa silläkin uhalla, että 
avunpyytäjät lähtevät rintamalta pois. Ja niinpä sitten joukko, joka ker-
ran oli ketjuun joutunut, ei enään hevillä päässyt lepäämään. Kaikki sai
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Selvää on myösG, että näin ollen ei ylimmälle päällystöllekään jää
nyt käytettäväksi mitään reserviä, joka hädän tullen ja ratkaiseVall a het
kellä olisi voittJ heittää tuleen. Kuinka vaikeaan asemaan reservin puut
teen vuoksi saattaa joutua, kävi ilmi m.m. si lloin, kun ensimäise.en suu
reen hyökkäykseemme ryhdyttiin. Ylimmällä päällystöllä ei ollutkaan 
tarpeellista reserviä vaikka hyökkäyssuunnitelma oli tehty juuri sillä ede l
lytyksellä, että reservissä olisi 10,000 miestä. Seuraus: - hyökkäystä ei 
voitu jatkaa järjestelmällisesti. 

Vielä vaikeampaan asemaan samasta syystä jouduttiin saksalaisen 
retkikunnan Hangossa maihin noustessa. Sitä vastaan saatiin haalituksi 

.sieltä täältä vain vähäisiä ja osittain a rkoja sekä tottelemattomia jouk
koja. Parhaimpainkaan päällikköjen suu rimmatkaan pon nistukset eivät 
pystyneet enää ihmeitä tekemään. .. Saksalaiset saattoivat suorittaa mai
hinnousun vastuksetta, sekä jatkaa etenemistään Helsinkiä ja Riihimäkeä 
kohti tunnetulla tuloksella. 

Kaikkein avuttomimmalta tuntui ylimmän päällystön asema ilman re
serviä ja riittävää aukto riteettia kuitenkin silloin, kun huhtikuun puolivä
Hssä ja loppupuolella kansainvälisen imperialismin rauta rengas joka suun
nalla yhä kiristyi. Olisi silloin vaadittu, että luj a lla otteella olisi käyty hyök
käävään viholliseen käsiksi. Silloin jos koskaan olisi ylipäällikön käytet
tävissä oll ut tuntuva reservi merkinnyt tavattomasti. Taitavasti käytettynä 
olisi se kaikesta huolimatta ehkä voinut pelastaa ainakin me lkoisen mää
rän elävää vallankumouksellista taisteluvoimaa mme. Mutta sitä rese rviä 
ei oll ut. Oli siko ollut sen taitavaa käyttäjääkään, en mene sanomaan. 

Sodassa merkitsee myöslcin paljon se, että sekä miehistö että pääl
lystö osaavat oikein arvioida käytettävänä olevain voimien ja taisteluväli
neitten merkitystä, sekä niitä oikeil.1 käyttää. Liian suuri yhden ta i toisen 
arvossa pitäminen helposti johtaa toisen väheksymiseen. Hyvänkin väli
neen taitamaton käyttäminen taas vaikuttaa tulokseen ja sitä tietä väli
neen käyttökelpoisuuden väärin arvioimiseen asiantuntematlomain puo
lelta. Meillä oli va rsin huomattavana ilmiönä, että eräisiin mekaanisiin 
apuneuvoihin luotettiin liikaa. Tykit ja panssarijunat olivat varsin suuren 
joukon mielestä paljon enemmän kuin suuriki n kivääreillä ja kuula ruis
kuiUa varustettu kaartilaisosasto. Ja niinpä seurauksena olikin, että jou
koilla toisinaan ei ollut halua siirtyä panssarijunan ja kenttä tykki en lähet
tyviltä, niitten ammunnan kantomatkan ulkopuolelle. Ja kuitenkin olisi 
pitänyt käyttää hyväksi niiden työtä sillä ai noalla tavalla, millä sitä todella 
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tehokkaasti voidaan hyväksi käyttää: nimittäin hyökätä eteenpäin siitä, 
missä tykki vihollisen möyhensi tai sen tukemana. 

Tämmöinen liika-arviointi johtui tietenkin asian tuntemattomuudesta 
. ja oikean sotil aallisen tiedon puutteesta. Huvittava esimerkki tältä alalta 

on seuraava: Lohjan pitäjän miehiä tuli Helsinkiin hakemaan " kättä pi
tempää" puhkaistaksecn Kirkkonummen lah taripesän. Halusivat myös 
tykkiä . Esittivät, että kun tykki kulkee edellä ja tekee puhdasta ja he ki-
vääreincen kulkevat perässä, niin ei jää lahlareista edes siemeniä: Tove
rimme tosissaan luulivat, että nykyaikainen tykki on samaa tarkoitusta 
varten kuin rpomalaisaikainen muurinmurtaja. Harhakäsityksen tykistön 
merkityksestä lienee sotilaallisesti koul i intumatto~a vaikuttanut myös
kin kertomukset imperiali stisen suursodan " Pak_ta Bertois ta", " tuli
verhoisla" y.m. saman suuntaiset jutut. 

Samall a kun tykistö oli yleisessä käsityksessä korke'åssa kurssissa, 
oli kivääri huonommassa huudossa. j a tosiasia kuitenkin lienee, että jal
kaväki kivääreineen se on pää tekijä vallankumoussodassakin. Ki vääri
tulen vähäksi arvioin ti taas johtui osin sii tä, että ei osattu kivääriä oikein 
käyttää. Olen saanut sen käsityksen, että kaartilaisemme sa ivat melkoi
se lta osaltaan itse, omin päinsä määrätä esim. maalin ja ampumam atka n. 
Se on: amm uttii n ilman asiantuntevaa johtoa. Ihmekö, että tulos oli laiha 
ja että luottamu s kiväärin merkitykseen oli vä häisempi kuin oi kein ja koh
tuullista on. Mutta meillä ei ollut riittävästi voimia, kykyjä ei kä aikaa
kaan hälventääksemme harhakäsityksiä. j a ha rhakäsitykset kuitenkin lä
hes joka askeleella olivat vastassa. 

Myöskin venäläisten tovereiden veljesavllsta oli eräissä suhteissa er
heellisiä käsityksiä osalla suomalaisia työläisiä. Saamamme apu oli tosi
asiallisesti monessa suhteessa ko rvaa maton ja tavattoman a rvokas. Mutta 
s iitä huolimatta sellarset, jotka eivät rii ttävästi ymmärtäneet Venäjän nuo
ren p roletarivall an si lloista ulko- ja sisäpoli ittista ti laa, luulivat tulleensa 
petetyiksi, varsink in mitä tulee vall ankumouksellisen ja sotataitoisen elä
vän voiman avuksi saantiin . Ne eivät käsittäneet, että Neuvostovalta s i]
loin peloitf:avan vaa ran al~isena sai selvitellä porvarillisen valtakauden 
jatkaman imperial istisen sodan ai heuttamaa mitä hirviltävintä pulaa, voi
toistaan pöyhkeän Saksan jmperialismin damokl es-miekan a lla. Vanlla 
armeij a oli rappeutumistilassa. Uutta vasta luotiin . Venäjä itse oli hä
dässä. Sen avunantomahdollisuudet olivat sijs rajoitetut. 

j os joku heittää varjonk in Venäjän vallankumouksellisen proletariaa
tin pää He syytlämistarkoituksessa edell ämainitussa su hteessa, niin hän itse 
ansaitsee tulla syytetyksi. Venäjän vall ankumouksellisell a proletariaa
lil la ja sen mainehikkailla edustajilla, sellaisilla kuin tov. Leninillä, Sinov
jevilla, Smi lgalla sekä monilla muilla, jotka erinomaisesti mei lle avuksi 
olivat teoissa ja toiminnassa, ei ole mitään tekem istä niitten vastavallan-
kumouksellisten upseerien ja muitten va lkoisten roikaleitlen kanssa, jotka 
asemaansa ja oloja hyväksi käyttä.en eräissä tapauksissa vaikeuttivat mei
dän toimintaamme ja ehkä onnistuivat estämää n meidän taistel ukykymme 
kohoa mista siihen asteeseen, mihin se kohota o lisi voinut. 

Että moi sissa vastavallankumouksellisissa venäläisissä on oll ut suo
ranaisia suomalaisten vihollisiemme kätyreitä, ei ol e ihme. Sillä luokka-
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solidarisuutensa on porvarei ll akin; vieläpä se on elävämpikin kuin sorret
tujen luokkien piire issä tähän mennessä on kaikkialla ehtinyt kehittyä. 
Pari esimerkkiä ei haitanne. Venäjän Neuvostovallan auktoriteetin kyltin 
suojassa vehkeilivät meitä vastaan sähkölen nätinl aitoksessa olevat suoma
laiset. Kun pyrimme kontrolleeraamaan. laitosta, ei se onnistunutkaan. 
Provokatsiooniakin tässä asiassa hämärät voimat harjoitti vat. Provokat
sioonilla oli tarkoitus yllyttää meitä vastaan laivaston vall ankumoukselli
sia matruuseja. Vastavallankumouksellisille oli tärkeä, että meidän kon
trollia ei ollut, saadakseen salaa käyttää laitosta - vihollistemme hyväksi. 
Si llä todistettavasti niin on tapahtunut. Venäläiset kontrollöörit taas saat
toivat valvoa ainoastaan venäjä nkielistä sähkösanomain vai htoa. 

Toinen esimerkki: Helsingin satamassa meidän hallussa olevaa jään
särkijää " Tarmoa" pyydettiin "veden hakua varten venäläisille". Annet
tiin. Mutta se men ikin lahta risaattueen kanssa, Svinhufvud mukana, me
relle. Palasi kyllä aikanaan lakaisin. Mutta lastina oli silloin pyöveleitä 
ja lyijyä Suomen vall ankumoukse llisen työväen teurastamista varten. Pe
tos oli tapahtunut. Herkkäuskoisuus oli sen tehnyt mahdolliseksi. 

Herkkäuskoisuus aiheutti lisäksi kolmannenkin mielipiteissä vallitse
van liioittelun: tavattoman saksalais-peJon. Sodan loppupuolella se kehit
tyi paikotellen panikin tapaiseksi kammoksi. Ennen kuin rintamillamme 
tavattiin vielä yhtään aif!oata saksalaista -. lukuunottamatta Saksassa 
koulunkäyneitä suomalaisia jääkäreitä - olt iin niitä näkevinään ja tietä
vinään niitä olevan siellä. Tällekin ilmiölle on selityksensä. Venäjän 
tsa rismin sortopolitiikka Suomessa antoi aihetta po rvarillis-isänmaalliselle 
yllytykstlle Venäjää ja Venäjän kansaa vastaan. Saksan imperialismin 
menestys suu ressa rosvosodassa auttoi porvariston vaikuttavaa osaa liit-
tymään Saksaan. Ne uskottelivat, että Saksan imperialismi muka vapaut
taisi Venäjän impe~ismin kou rista Suomen ja sen työväen. Siten syntyi 
maassa porvarispiireissä saksal<ii s-ihailu , joka löysi maaperää osassa työ
läisiäkin - kiitos tsarismin. 

Kun sitten Saksan imperial ismi Jöi venä läisen imperialismin eteensä 
polvilleen , kun se juuri luokkasotamme aikana kiekui kukkona rosvosodan 
tunkiolla, niin sai helposti jalansijaa käsitys, että Saksan imperialismi ja 
sotilasmahti on ylipäänsä voittamaton, mikä Suomen vallankumousta vas
taan tähdätyn saksalaisuhan edessä muuttui suoranaiseksi peloksi. Tästä 
maaperäs tä ve rsoi saksalaiskauhu . Sitäkin suurenuhalla syyllä , kun tun
nettiin oman sotavoimamme monet heikkoudet ja puutteet. Mutta kun tosi 
eteen tuli , kun saksala inen . vallankumouksen selkään hyökkääjä tavattiin, 
nii n osoittautui, ette ivät nekään miestä pa rempia ole rehellisessä tappe
lussa. Uuden kylän taistel uissa huhtikuun puolivälissä ja Lahden taiste
luissa huhti- toukokuun vaihteessa nähti in, että urhoollinen ja sitkeä Suo
men punakaartilainen, jota' elähyttää vallankumouksellinen taistelullalu , 
pystyy kaatamaan saksalaisten imperia listien kätyrijoukkoja yhtä hyvin 
kuin suomalaisia lahtarilaumoja. Mutta saksalaiskauhu oli kuiten kin ha
joittavan työnsä tehnyt. 

Sitä, että Venäjän vallankumouksell inen proleta riaat.ti ei jaksanut 
meitä auttaa niinkuin olisi tahtonut, sekä ilmassa liikkuvaa saksa laiskam
moa käyttivät sitten vastavaJlankumouksen yJlytläjäf hyväkseen. Lisäksi 
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oli päälliköitä kohtaan suunnatun epäluottamuksen salaisia lietsojia, vai k
ka pettureita päälliköissåmme on ollu t niin vähän, että siitä ei kannata pu-
hua. On voitu todeta, että yksinpä vihollisen sotajoukoista oli pujahlanut 
meidän joukkoihimme tällaisia mustan työn tekijöitä, provokaattoreita. 
Mitä vaikeammaksi vallankumoustaisle lumme kävi, sitä parempi oli maa
perä provokatoriselle myrkyn kylvölIe. Vaikeuksissa ja vastoinkäymisis-
sähän viriää helposti erimielisyys. Ja erimielisyyden kumppanina on epäi-
lys - aiheetlakin - ellei varma tietoisuus ole kompassina. 

Proyokatsionin ja epäilyksen myrkkyä vastaan on paras vastarnyrkky 
valistus ja oikea tieto. Työväen liikkeemme oli kyllä valtiollisen ja amma
tillisen toimintansa larkoitusten hyväksi pystynyt aikanaan kehittämään 
oloihin näh~en toimi ntakykyisen valistus- ja agitatsionikoneiston. Mutta 
luokkasotamme tarkoituksia varten se ei nyt pystynyt saamaan aikaan 
vallan suuria. Voimakas selvittelevä vallankumouksellinen valistus- ja 
yllytystyö rintamalla ja selkäpuolella olisi varmaan voinut nostaa ja kohot
taa taistelu intoa. Se olisi voinut hälventää vää rinkäsityksiä ja perusteet
tornia epäilyksiä. Se olisi myöskin voinut ai nakin osittain täydentaä sitä, 
mitä esime rkiksi sotilaallisessa suhteessa puuttui. Li säksi se olisi poliitti
sesti pakosta vienyt su urempaan selvyyteen. 

Mutta me olimme heikkoja tässäkin. Ja sen vuoksi oli rintam an ja 
selkäpuolen poliittinen vuorovaikutus heikompi kuin olla olisi saanut. 
Mutta meidän vanha agitatsionikoneistomme olikin luotu toisissa oloissa 
ja toisia tarkoituksia varten: porvarillis-demokraattisessa valtiossa elä
mistä sekä parlamenttaarisessa suossa ja ammattiyhdistysliikkeen tariffi
sokkeloissa kulkemista varten. Sitä paitsi me panimme liian paljo,\ huolta 
ja voimaa puhtaasti siviili hallinnollisiin tehtäviin. Käyttökelpoiset agitat
sion ivoimat sitoutuivat siten virastoihin. Kun havaittiin muutoksen olevan 
tarpeen, oli aikaa jo kulunut. Meillä ei näet silloin vielä ollut riittävästi 
selvillä se strategian ja kaiken taistelun yksi pääsääntö, että taistelun ai
kana on kaikki muu toiminta ja työ alistettava starategisen päämäärän ja 
taistelun tarkoitusperän ja vaatimusten alaiseksi. Toisin sanoen: ensin on 
viholli nen lyötävä, sen vastustus voima tuhottava, sen varustukset hävitet
tävä. Sitten vasta levollisina rakennetaan, kynnetään ja kylvetälin. 

Lukija on varmaankin kirjoittajan kanssa samaa mieltä siitä, että 
taislelutoiminnassammc on nähtävästi ollut paljon puutteita. Mujta 
myönnettänee - suur; ja raskas oli meillä työkin kolmen kuukauden a i
kana niillä edellytyksillä, jotka meillä oli. Sen ajan kuluessa luotiin ar
meija. tosin vapaaehtoinen, saatiin sille varust~ita, tehtiin puolue- ja am
maltiyhdistysmiehistä sotapäälliköitä käden sivall uksella, käytiin solaa pa
remmilla sotilaallisilla edellytyksillä varustettua vihollista vastaan, torjut
tiin imperialistisen rosvosodan kiihoittamaa nälkää, pidettiin taloudel lista 
elämää käynnissä ja hoidettiin valtion ja kuntain hallintoa - että kaikkea 
tätä yritettiin, osoittaa ainakin, että oli toki sitkeyttä ja innostustakin. -
Mutta samalla selviää , että syvällisempää vallankumouksellista tietoisuutta 
ja olojen vaatimaa taitoa puuttui melkolai ll a. 

Vaikutlivatko sitten heikkoutemme tappiomme ratkaisevasti. Suurin 
toiminnallinen virhe vallankumouksessamme - kuten on jo esitetty - on 
siinä, ettei käyty. heti alussa hyökkäämään ja siten hankittu käsiimme a[oil-
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teen tehoisaa voimaa. Niillä vapaaehtoisilla joukoilla, jotka punaisen 
kaartimme muodostivat, olisi puutteistaan huolimatta varmaan voinut 
enemmänkin tehdä kuin mitä tehtiin. Siinä oli myöskin uljaita, kuria ra-
kastavia, hyvin järjestettyjä ja vallankumouksellisen innon läpitunkemia 
joukkoja. Oli kelpo päälliköitäkin. En malta olla erikoisesti mainitse
matta esim. Helsin gin A-komppaniaa, Helsingin tyäv. yhd. voimisteluseura 
"Jyryn", Helsingin miliisien ja kivimieslen komppanioita, joista c.räiften 
Lahden taisleluissakin erikoisesti mainitaan kunnoslautuneen. Viipurin 
hiihtokomppania myöskin teki itäisellä rintamalla hyvää työtä. Monia mui-
takin saattaa kiitoksella mainita. 

Jos punaista arrneijaamme, jossa oli tällaisiakin aineksia, olisi jo alus
sa päässyt hyökkäystoiminnan ja sen tuottamain ryJenestysten elävöittämä 
ja kohotiama innostus johtamaan, niin olisi varmaan vallankumoussoti
laallinen järjestys ja kuri sekä muutkin sotilaallista kuntoa lisäävät omi
naisuudet päässeet siinä hallitsemaan. ja se olisi merkinnyt punaisen 
armeijamme operatiivisen kunnon su urta kasvamista. Mutta otisiko sitten
kään meidän vallankumoussotamme päättynyt voittoon? Siitä voi lausua 
otaksumisia. Allekirjoittanut on sitä . mieltä, että saksalaisen imperialis
min esiintyminen Suomen luokkasodan tanhuvilla olisi viimekeväisissä 
oloissa yleensä ollut sangen merkityksellinen, etten sanoisi ratkaiseva, 
vaikka joukoissamme ei olisi ollut hivenenkään vertaa saksalaispelkoa. 

Näyttää näet sillä, että Saksan imperialismin tarkoitusperät kevät
talvella 1918 vaativat Brest-Litovskin rau hånneuvottelujen katkeamisen 
jälkeen sen sotilaallisen voiman ilmestymistä Suomen niemimaalle - jo
tain tekemään. Muuan Suomen porvarillinen politikoitsija, prot Hj elt, 
joka Saksassa Suomen lahtarien asioita ajoi, on eräässä haastattelussa 
viime kesänä lausunut, että ne esitykset, joita Suomen porvarien taholta 
saksalaIsille tehtiin, saivat kyllä osakseen suurta myötätuntoa Saksassa, 
multa sa ksa laisten joukkojen lähcttäminen Suomeen - hän esittää - ei 
olisi voinut tulla kysymykseenkään , elleivät Brest-Litovskin rau hanncuvot
telut olisi katken neet tunnetulla tavalla; jatkunut saksalaisten hyökkäys -
lisää Hjelt - loi mukanaan silloin apu retkikunnan Suomen lahtareille, 
josta asiasta Saksan päämajassa myös päätös tehtiin. Tämän lausunnon 
sisältö ei ole arvoton. 
. jos Saksan imperialismi - hyökätäkseen Venäjän Neuvostovaltaa 
vastaan sekä ympärysvaltoja vastaan - siis tarvitsi Suomea, niin olisi se 
kai siinäkin tapauksessa, että meidän sotilaallinen kuu tom me olisi ollut 
parempi, leikin uskaltanut. Sitäkin suuremmalla syyllä kun Suomen por
varisto sitä kutsui ja tarjosi sille enemmän kuin mikään vallankumouksel
linen proletaarivaltio olisi voinut tarjota rauhasta. Jos sen taas olisi tar
vinnut Suomen työväen voiman ja vallan kukistaa, niin kai se olisi par
haansa pannut kaikissa tapauksissa. 

Mutta siitäkin huolimatta, vaikka olisimme muissakin mahdollisissa 
tapauksissa tulleet voitetuiksi, ei taistelumme kuiten kaan käytettävissä ole
villa VOimilla olisi tarvinnut päättyä niin kuin se päättyi. jos suuri peräy
Iymissuunnitelmamrne olisi onnistunut edes osapuilleen, olisi elävää voi
maaIIlme pel"astunut paljon enemmän kuin nyt. jos vielä - järjestetyn 
peräytymisen epäonnistuttua - Lahden taisteluissa lännestä päin tulevat 
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joukkomme olisivat jaksaneet murtaa läpi saksalais-suomalaisen lahtari-
renkaan, joka seksalaisen kenraali 0012in lausuntojen mukaan erittäin mei
käläisten osastojen osoittaman sankaruuden ja sitkeyden johdosta ja oli 
vaarassa murtua, olisi Viipurin rintamalla valkoisten saavuttama voitto 
yoinut vaihtua tappioksi niille. Vihollinen olisi kyllä epäilemättä uudes
taan kokoontunut. Tappelu olisi siis jatkunut. Meidän rintamamme olisi 
silloin luultavasti ainakin Kaakkois-Suomesta käsin voinut jatkaa toimin-
taansa, joskin heikontuneena. Mutta elävää voimaa siinäkin tapauksessa 
olisi säilynyt jatkuvalJe vallankumoukselle enemmän kuin nyt. 

Arvelujenkin pohjalla keskustelu on kyllä huvittava kun luulee om33-
vansa perusteita. Mutta tässä yhteydessä riittäköön jo. Sen sijaan on 
syytä vastata lukij an mielessä ehkä olevaan kysymykseen, olemmeko me 
suomalaiset punakaartilaiset saamas lamme läksystä myös oppineet. Monet 
seikat viittaavat siihen, että myöntävä vastaus on oikein. Muutamalla sa
nalla sallittanee selittää. Bolshevismi, kommunismi, on nostanut meidät 
lujalle proletaariselle ' maaperälle. Meillä on hyvä kompassi siis. Venä
jällä ja Venäjältä sen opimme omien kokemuksiemme avulla. Vallanku
mouksellinen järjestys ja kuri on meille nyt selvinnyt. Tiedämme nyt, 
mitä siihen kuuluu, mitä se vaatii ja mitä se on. Suomalaisissa Venäjän 
puna-armeijan osastoissa sitä käytännössä harjoittelemme. Ilman pa
hempaa napinaa sen ·teemme. Sillä nyt käsitämme, että niin pitää ollakin. 

Suomesta taas kuulemm.e, että punakaartilaistoverimme eivät kuole
man kentillä, vankilakauhuissa, eikä porvarillisen diktatuurin kynsissä
kään ole menettäneet vallankumouksellista mieltänsä. Päin vastoin se On 
kirkastunut ja terästynyl. Sellaisetkin, jotka viimekeväisessä luokkaso
dassamme syystä tai toisesta karkasivat ketjusta pois, sanovat: kyllä nyt 
pysyn ketjussa. Venäläisten toveriemme avulla ja opastuksella .me nyt 
valmistamme punaisia päälliköitäkin Suomen tulevaa vallankumouksellista 
armeijaa varten. Käytännössä harjoittelemme siten täällä Venäjällä sota
taitoa , vallankumouk!iellista so la taitoa. 

Ja Suomessakin toverimme saavat äsken luodussa porvarillisessa ar
meijassa nyt sotilaallista opastusta, joka ei ole haitaksi heille, kun hetki 
tulee. Näillä perusteilla uskallan olettaa, että opittu on. Kun sitten Suo
men luokkasodan viimeinen jakso on edessä, saamme osoittaa käytännössä, 
paljonko ja mitä opetti meille sotamme ja tappiomme. Suomen proleta
riaatti osoitti viime keväisessä taistelussa paljon urhokkuutta ja sitkeyttä. 
Kun siihen yhtyy va llankumoukse llinen selvä tietoisuus, taito ja kuri , niin 
eiköhän !ulle parempaa soti laallisestikin. 

" Kumous" N:o 25 1919. 
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Vuoden 1918 vallankumouksen tappion syitä. 
Tov. K.~ Mannerin kirjasesta 

Talonpoikaiskysymyksestä Suomessa 

Punakaartin soti1aal1inen heikkous ja aseman vaikeudet. 

Suomen työväen vallankumouksen sotilaallinen murskaaminen huhti_ 
kuussa 1918 tapahtui suomalaisten, ruotsalaisten ja saksalaisten valko-
kaartilaisten yhteisillä voimilla. Ne olivat yhdessä - varsinkin Saksan 
imperialistien lähettämien apuvoimien kautta - tehokkaammat kuin työ
väen Punakaarti, voipa sanoa, melkein kaikissa suhteissa, kun katselee· 
asiaa puhtaasti sotilaalliselta kannalta. Siitä huolimatta, että meidän pu-
nakaa(tilaisemmc olivat parempaa: uhrautuvampaa, rohkeampaa ja innos
tuneempaa taistelija-ainesta kuin lahtarien rykmentit, niin porvarit kouluu-
tetun upseeristol1sa avulla - josta me olimme ylen köyhät - pystyivät 
hyötymään meidän sotilaallisista puutteistamme ja vaikeuksistammc. 
Nämä heikkoudet ja vaikeudet määrittelee venäläinen sotilasasian tuntija, 
kokenut ent. upseeri, tai stelussamme koko ajan mukana ollut toveri Svet
shnikov näin: " 1) lii an aikainen venäläisten sotajoukkojen maasta pois
vienti, 2) Suomen punakaartin muodostamisen valmistamiseen tarvittavan 
ajan puute, 3) anarkia itse joukkomuodostumissa ja operatsionien suorit
tamisessa, 4) 'laaja rintama (noin 400 km.) ja syvä selkäpuoli ' (noin 200' 
km.) , 5) strateegisten ja yksityisreservien puute, 6) Puna isen Kaartin ma
növreerauskyvyn puute, 7) yhteyden, hankinnan ja ylipäänsä selkäpuolen· 
heikko järjestäminen, 8) talvi-aika ja 9) Saksan sekaantuminen !" 

Työväellä ei ollut kommunistista puoluetta. 

Monet näistä heikkouksista, jotka esiintyivät varsinaisessa vallanku~'. 
moussodan käynnissä, olivat kuitenkin vain kuvastuksia ja ilmauksia val-. 
lankumoustaistelua johtavan puolueen heikkollksista. Se puolue ei ollut 
mikään kommunistinen puolue, vaan katsantokannaltaan vasemmisto
sosialidemokraattinen "jy rkän" luokkataistelun puolue, Puolue tunsikin 
enemmän tai vähemmän olosuhteitten pakosta joutuneensa taisteluun ja se 
antoi kamppailu lIe alun pitäen puolustuksen leiman ja heikkoudet. Seu
rauksena olikin, että ei riittävän ajoissa ja tarmokkaasti suunniteltu vallan-
kumous-strategiaa eikä päättäväisyydellä, mikä varsinkin taistelun alussa 
on tuiki välttämätön, vallattu stratcegisesti tärkeitä kohtia, Puolue oli 
suuressa määrin demokraattisten harhoj en vallassa. Tämä koskee puo-
lueen vasemmistoaineksiakin, jotka olivat liikkeen johdossa. Oikeistoai-, 
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neshan suoranaisesti saboteerasi vall ankumousta ja vehkeiii porvariston 
kanssa taistelevaa työväkeä vastaan. Demokratian harhat myöskin pidät
tivät päättävästi toimeenpanemasta vallankumouksellista komentoa, mikä 
antoi vastustajille hengähdysaikaa ja ulkokohtaisesti katsottuna helpotti 
niiden vehkeilyjä vallankumousvaltaa vastaan. Voipa lisäksi sanoa, että 
puolue melkein lakkasi toimirnasta puolueena, muuttuen sensijaan muodol-
liseksi valtiokoneistoksi, mikä paraiten osoittaa, että puolueella ei ollut 
käsitystä proletaarisen puolueen roolista proletaarisessa vallan kumouk
sessa. 

Talonpojat porvarien puolella. 

Edellämainittuih in seikkoihi n on vielä lisättävä se, että puolue ei en
nakoita ollut varannut itselleen maan yhden tärkeimmän väestöryhmän, 
lalonpoikain kannatusta tai puolueettomuutta. Kuinka tärkeä juuri tämä 
seikka oli, kuten nyt näemme, käy ilmi, kun tarkastaa väestön kokoonpa
noa. Suomen noin 3,400,000 asukkaasta on 65, I % maatalousväestöä. 
Tästä väestöstä oli kyllä 315,000 varsinaista maaseudun palkka työläistä, 
joukossa 80,000 vuosipalvelijaa. Mutta varsin",isen maatalousväestön 
muodostavat viljelysväes lö, vuokramiehet ja itsenäiset viljelijät. Näitä 
oli v. 1910 ti laston mukaan yhteensä 221,000 viljelijää, joilla on ""peltoa 
enemmän kuin 0,5 hehtaaria. Vuokramiehiä näistä taas oli yli 96,000 ja 
itsenäisiä yli 125,000. Sama ti lasto ilmoittaa, että 76,6 % viljelyksistä oli 
pikkuvil jelmiä (0,5-10 11a peltoa), 21,7 % taas keskisuuria (10--50 ha 
peltoa) ja 1,7 suurvil jelmiä (yli 50 ha peltoa). Sitten on vielä otettava 
lukuun noin 62,000 "viljelmää", joilla on peltoa vähemmän kuin 0,5 ha., 
vuok ralaisia. • 

Teollisuuden ja maaseudun proletaarit ja puoliprolctaarit (työläi
set, mäkitupalaiset ja vuokramiehet - torpparit) olivat meidän mukanam
me, multa talonpoikaistosta, aina pientalon poikia myöten, oli valtava osa 
porvariston puolella. Talonpoikaiston asettuminen porvariston puolelle 
vapaaehtoisesti tai suy.remmasta tai pienemmästä pakotuksesta (pakko
mobilisoinn it lahtarien armeijaan), vaikutti ratkaisellasti asian kulkuun. 
Elleivät porvarit olisi vottaneet puolelleen talonpoikaistoa, eivät ne myös
kään olisi pystyneet luomaan lIalkoista armeijaansa. Ja silloin olisivat 
punaiset helpommin - huolimatta monista heikkouksistaan - voineet 
ulottaa valtansa koko maahan, en nenkuin vieras apu tu li lahlareille. To
dennäköisesti ei Saksan imperialismin tunkeutumista Suomeen olisi sitten
kään voitu estää, sillä Saksan imperialismihan silloin useita tejtä myöten 
tähtäsi Neuvosto-Venäjään ja_saneli sille Brest-Litovskin. Multa yhtä 
helppoa kuin nyt ei VilheImin pyövelijoukoille olisi ollut saavuttaa tarkoH 
tama:msa tulosta, ellei sillä olisi ollut tukenaan Suomen porva rien · äsken 
luoma talonpoikais-arme ija. -

Syynä siihen, että työtä tekevän talonpoikaiston su uret joukot näin 
joutuivat palvelemaan todellista lIihollistaan, porvaristoa, taistelevaa työ
väen luokkaa vastaan, oli taas se, että silloinen työväen vasemmisfososiali
demokraattinen puolue, jyrkäslä luokkataistelu kannastaan huolimatta, oli 
enemmän taikka vähemmän vanhain sosialidemokraattisten puol ueitten 
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malliin o ll ut politiikassaan paljaastaan työväen ja maaseudun puoli prole
taarien asianajaja ja pysyi tä llä "ylhäisellä" pohjalla melkein horjumatla, 
unohtaen talonpojat muka oikeaoppisen marxilaisuuden nimessä. 

Vakava opetus työväelle ja talonpojille. 

Suomen vallankumouksen kokemus on täten antanut kansainvä lise lle 
köyhälistölie ja sen vallankumouksellisille etu joukoille havai nnollisen esi
merkin siitä, mitä merkitsee proletariaatin asialle kaupungin ja maaseudun 
välisen elävän yhteyden puuttuminen. Se merkitsee työväen tappiota. Se 
käy sitä selvemmäksi, kun näemme Venäjän esimerkin valossa, kuinka his
toriallisten tehtäviensä tasolla oleva kommun istinen puolue, joka on tur
vannut ja turvaa itselleen työtätekevien talonpoi kien valtavien joukkojen 
kannatuksen ja on neulralisoinut varakkaamman talonpoikaiston, pystyy 
mitä vaikeimmissa oloissa viemään proletaarisen vallankumouksen voitosta 
voittoon. 

Multa myöskin talonpoj ille On vuosi 1918 Suomessa antanut ankaran 
opetuksen: porvari en kanssa lii tossa talonpoika häviää; vaikka se opetus 
vasta vallankumouksen "jä lkeisten vuosien kautta on todell a havainnoIIi
seksi ta lonpoji lle tullut. 

.. 
Sosialidemokratian suhtautuminen torppareihln Ja maaseudun 

puoliproletaarlsiln ryhmiin. 

Edellä sanottiin, että paitsi maaseudun työlä iset, myöskin vuokramie
hei - torpparil ja mäkitupa laiset olivat suasiollisia työväen vallan ku
moukselle. Oikeastaan se oli ta iste luliitto, jolla oli noin puolentoista vuo
sikymmenen varsinainen yhteinen taisleluhisloria takanaan. 

Torpparlailos Suomessa on feodaalinen jäte niiltä ajoilta, jolloin 
kartanoherrat ryöstiväl talonpoikain ma<!1. Torpparil - ent. itsenäisiä 
talonpoikia tai niiden jä lkeläisiä - ovat vuokra\li ljelijöitä, jotka he rras
tiloilla ja suuremmilta ta lonpoikaisliloi lta saivat maata viljeltäväkseen, 
korvausta, vuokramaksua vastaan. Vuokramaksu suoritettiin a ikaisemmin 
jotenkin yksinomaan työssä ja tuotteissa, myöhemmin myös rahassa. Torp
parien oikeude llinen asema ol i ylipäänsä kokonaan maanomistajasta, isän
nästä riippuvainen. Voi sanoa: torpparii olivat isännän täydellisen mieli
vallan alaisia. 

Mäkitupalaise t taas ovat edellisiä vieläkin pienempiä vuokramiehiä. 
Useimmiten niillä ei ole maata enempää kuin mitä ta rvitaan mökin ton
tiksi ja pientä peruna-istutusta va rten. Mäkitupalainen elää pääasiallisesti 
suurviljelijän palkkalaisena ja muulla ti lapäistyöllä. Näitten yksityisten 
tilanom istajain vuokralaisina olevain torpparien ja mäkitupalaisten lisäksi 
oli sitten vielä valtion ja papiston virka ta lojen torppari t ja mäkitupalaiset, 
joiden asema oli pääasiassa samallainen kuin yksityisten al ueilla vuokra
miehinä eläväin . V. 1912 laskettiin torppareita olevan yli 55,000 ja 'mäki
tupalaisia yli 95,000 taloilskunlaa; vuonna 1901 vuokravi ljelmiä yhteensä 
150,000 talouskuntaa. 

Osoituksena siitä, mimmoisla työvoiman riistämistä 'näitä vuokra- , 
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mieh iä kohtaan harjoitetti in , mainittakoon m.lI1. että vielä ennen v. 1920 
vuokramiesten laskettii n suorittavan yhteensä noin 600,000 hevospäi vä
työtä ja 1,800,000 jalkapäivätyötä vuosittain maanomistajille - lukuun-
ottamatta muita velvollisuuksia - siitä hyvästä, että saivat niukan leipänsä 
raataa karuista kivikoista ja hallaisista korvista Ta muokata suurti lalli selle 
taa'at maat kuohkeiksi . Torppa ri t ovatkin maapääornan rikastumisen 
raa'a! maat kuohkciksL Torppa rit ovat kin olleet varsin aiset korpien raa
tajat ja samalla maapää.oman rikastumisen välineet. 

Torpparit rupeavat joukkona lIikehtimään. 
Näitten vuqkraviljelij äin talpudellisessa, oikeudellisessa ja sivistyk

sellisessä kurjuudessa olikin syvät syyt jäytävälle tyytymättömyydelle nii
den keskuudessa. Se tuli näkyvi in jo 19OQ-luvun alussa laajana lakko-
liikkeenä työpä ivän rajotuksen puolesta. Mutta kun torpparien tilassa 
olevat epäkohdat eivät niin vaan poistuneet, niin olik in luonnollista, että 
torppariväcslön keskuudessa tyytymättömyys alkoi kehittyä yhäkin le
veämmäksi ja syvemmäksi liikkeeksi, si tä enemmän kun maanomistajat a I
koivat käyttää " laillista hää töoikeullaan" , mikä merkitsi vuokraviljelijän 
perheen, joka useita sukupolvia oli vuokratilalla raatanut ja isäntää rikas
tuttanut, mieron tielle heittämistä ilman mitään korvausta tehdystä työstä. 
Es ii ntyi jo en nen 1905 äänekkäitä vaatimuksia, paisi työajan lyhen tämi
sestä, myöskin kirjallisista vuokrasopimuksista, häätöj en estämisestä, vero
taakan huojentamisesta, paremmasta kohtelu sta. Venäjän vallankumous 
v. 1905, joka Suomessakin esiintyi valtavana koko maata käsittävänä 
suurlakkona, antoi tuulta myöskin torppariväestön tyytymättömyyden pur
jeisiin. Torpparit a lkoivat järjestyä. V. 1906 oli ensimäinen suuri torp-
part t?n edustajakokous, missä 400 vuokramiestä edusti 50,000 raatajato
ve riaan. Toisessa torppa rikokouksessa v. '908 oli jo edustettuna 61,000 
vuokraviljelijää. Mutta torpparit eivät rajoittu neet nytkään vain tällaisiin 
keinoihin asiansa ajamiseksi. Suurlakon jälkeisinä aikoina puhkesi myös
kin valtavia forpparilakkoja maan tärkeimmillä torpparialueilla. Näitten 
murskaamiseksi hallitus mobilisoi polisivoimaa ja muun va ltioaparaatlin sa, 
aina luokkaoi keuksiaan myöten. Vaatimuksina niin hyvi n torpparikokouk
sissa kuin lakoissakin oli uudet paremmat vuokralait, vä hintäin 50 vuoden 
vuokra-aika, häädöt pois, korvausta vuokratilalla tehdyn työn kautta ta
pahtuneesta arvon noususta, vuokram aksujen määrääminen kansanvaltai
ses ti valittujen lautak untien kalltta, työpäivä kesällä 10-tuntiscksi, talvella 
7-tuntiseksi j.n.c. Mutta yli näiltenkin vaatimusten tähtäsivät torppariI. 
Vaadittiin vil jelyspakon säätä mistä s.o. käyttämlntöminä ja viljelemätlömi
nä makaa vien suuromi stajain maitten ha[u JlisilJe vuokraviljeJijöiJle luovut-

. tamista, torpparivapautusta perinnölli sen vuokraoikeuclen pohjalla. Siis 
pakkol uovu tusa ja tu s. 

Sos.·dem. työväenpuolue torpparllilkkeen johdossa. 
Tämän torpparien liikkeen johtoon asettui sosialidemokraattinen puo

lue ja rupesi si tä järjestämään liikkeen alku-ajoista lähtien . Varsinkin v. 
1905 tapah tumat lähensivät sos.-dem. puoluetta ja torppareja. Puolue olli 
ajaakseen sen·liikkeen tärkeimmät vaatimukset. 
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V. 1905 vallankumouksellisen suurlakon kautta Venäjä llä ja Suomessa 
saatiin Suomessa aika.an melkoisen pitkälle menevä parlamentfireformi ja 
y leinen äänioikeus. Sosialidemokraattiselle puolueelle, joka nyt astui par-
lamenttaariselle areenalle, lIluodostuikin tyytymättömistä ja vaat ivaisista 
torppari joukoista sen va rsinainen kannattajajoukko, mikä hankki sosialide-
mokratialIe ulkonaisesti suhteellisesti mahtavan aseman: yli 40 % ka ikista 
yleisissä vaaleissa annetu ista äänistä ja 80 edustajapaikkaa 200:sta. 

Yhteisin voimin painoivat työläiset ja torpparit sos.-dem. puolueen 
johdolla porvaristoa seinää vastaan '- joukkotoiminnan lisäksi - parla-
mentti tietä. Porva risto, pelästyneenä tästä alkuvoimaiseen kansanliikkee-
seen noj autuvasta puserruksesta teki lupauksia, laati ohjelmia, päästäk-
seen pulasta. Paine kuitenkin lisääntyi, sikäli kun tyytymättömät torppari-
joukot näkivät, että heitä porvaristo aikoi pettää. Porvaristo j a maakapi-
talistit turvautuivat nyt Venäjän tsaari n apuun. Hajotuttalllalla tuon luosta-
kin eduskunnan, ne pyrkivät mahdollisimman kauan viivyttämään torppa-
rien vaatimain reformien toteuttamista. Ne pyrkivät sä rkemään maaseu-
dun Illaattomien työläisten ja torpparien yhteistä ri ntamaa, rupeamalla 
hommaamaan maanhankintaa tilattomille tavalla, mikä tulisi maakapitalis-
teille mitä edullisimmaksi. Mutta mikään ei porvareita pelastanut määrä-
tyisiä, yli heidän laskujensa Illenevistä myönnytyksistä. Pakko pani ne hy-
väksymään uudet vuokra lait, joissa eräitä tärkeitäkin osia torpparien vaa-
timuksessa tuli kiinninaulatuksi, vaikka viljelyspakko ja perinnöll inen 
vuokraoikeus jäi pois, sos.-dem. puolue kun niistä oli luopunut. Vieläpä 
porvaristo ja maa kapitalistit pakotettiin hyväksymään n.k. taannehti vakin 
laki, jonka kautta joukko se llaisia vuokramiehiä, jolka eivät olisi uuden 
vuokralain mukaan tulleet nauttimaan sen suomia etuja, saatettiin osalli-
siksi näistä eduista. Mainita sopii, että maakapitalisti t aika sitkeästi vas-
tustivat" tätä vaatimusta, katsoen siinä olevan loukkauksen porvarillisen 
omistusoikeuden turvaamia "saavutettuja oikeuksia" vastaan, siis jonkun-
laisen pakkoluovtifuksen. Nämä reformit tyynnytfivät vähäsen torpparien 
liikettä. Sos.-dem. puolue taas alkoi painua parlamenttaa risen rämetty-
misen suohon. Lisäksi tsaristinen taantumus niin hyvin ennen imperialis-
tista sotaa kuin varsinkin sen aikana puristi rautaisilla kourillaan koko 
työtä tekevää kansaa yhä laajemmin. Mutta lakkaamaan eivät vallassaoli-
j at torpparien liikeitä saaneet. Liikkeen johdossa edelleen oleva jyrkän 
luokkataistelun vasemmistososia lidemokratia, nähden vuokravi ljelij än si-
simmän pyrkimyksen, ajoi sentään jatkuvasti niiden vaatimusta torpparien 
vapauttamisesta s.o. vuokraviljelijäin julistamista itsenijisiksi viljeJi jöiksi. 

Parlamenttikausi vuodesta 1907 lähtien ei siis ollut toteuttanut vuok-
ravi ljelijäin kaikkein oleellisimpia pyrintöjä. Näin kypsyi mieliala maaseu-
dun vuokravi ljeli j äin massoissa edessä olevaa valtavaa historia ll ista mur-
roskautta varten. 

Venäjän vallankumouksen vaikutus. 
Puhkesi sitten Venäjällä v. 1917 vallankumousliike, mikä murskasi 

tsarismin. Taas tunsi Suomen työmies ja torppari aj an olevan painaa 
eteenpäin tavallista pitemmällä harppaukse lla joukkoliikkeen voimalla. 
Porvarillis-menshevistinen valta .Venäjällä rappeutui ja todell inen prole-



• 

62 

taarinen vallankumous kehittyi eteenpäin: Samaan aikaan kehittyivät ku-
mouksellisluontoiset kansan liikkeet Suomessakin - niin maaseud ulla 
maatyöväen ja torpparien keskuudessa, kuin kaupungeissa. - Rinnan 
näi tten kanssa esiintyi myös valtiollisen itsenäisyyden liikettä. Se veti 
myös työtätekeviä mukaansa. Sas. demokratia ei pystynyt omalta osal
taankaan poistamaan si itä natsionalistisia ja sosiaalishovinistisia piirteitä, 

Kun lokakuun vallankumous Venäjällä tapahtui, oli luokkataistelu 
Suomessakin kehittynyt kypsyysasteelleen. Mutta sosialidemokraattinen 
puolue jyrkkyydestään huolimatta ei ollut kypsä siihen, mihin oli Venäjän 
vroletaarinen puolue, bolshevikit, joita toveri Len in johti. Suomen sos. 
dem. puolue, joka jätti käyttämättä marraskuun vall ankumouksellisen 
su urlakon tarjopman, seuraavan vuoden tammikuuta edullisemman hetken 
proletariaatin valtaan nousulle, kävi ratkaisevaan kamppailuun vasta tam-· 
mikuussa 1918. 

Suomen työväen vallankumous ja torpparit. 

Mitä heikkouksia ja vikoja silloisella sos. dem. puolueella, joka val
lan ku mousta johti, onkin ollut - ja yksi su urimpia virheitä olisi se, ettei 
se ollut taannut itselleen itsenäisten talonpoikain enemmistön kannatusta 
.- niin ei se kuitenkaan laiminlyönyt sitä velvoitusta, min kä se oli oltanut 

IIJ vuoden taisteluveljeyden kautta torpparien suhteen. Työväen vallan
kumoushallituksen ensimäinen laki oli ki n: forpparien vapaaksi julistami-
nen, itsenäisiksi viljelijöiksi tekeminen, viljelemiensä alueitten haltioiksi 
asettaminen - ilman mitään korvausta isännille. Tällä kumouksellisel la 
askeleella oli ratkaiseva merkitys torppariväestön vallankumouksen puo-
leJle turvaamisessa. Niin oli laita niihin melkoisen laajoihin torppa ri
a lueihin nähden, jotka olivat meidän puolella rintamalinjaa. Mutta koko 
lahtarien puolella olevan alueen torpparil jäivät enemmän tai vähemmän 
tietämättömiksi tästä heidän tovereittensa punaisella alueella vihdoin voit
tarnasta saavutuksesta, eikä se siis voinut riittävästi vaikuttaa luokkavihol
listemme puolella hajoItavasti. Mutta punaisella rin tamalla sitä vastoin 
taistelivat kaupungin ja maaseudun palkkatyömiehet ja torpparit yhdessä 
henkeen ja vereen asti puolustaen yhdistyneitä valkokaartilaisjoukkoja 
vastaan saavutettuja oikeuksiaan. Taistelevien proletaarien parhaimmisto 
tähtäsi jo sosialismiin proletariaatin diktatuurin kautta. 

Porvariston voiton seuraus torpparellle: Vapautuksen sijasta 
lunastustaakka. 

Tappioon päättynyt Suomen köyhälistön vallankumous merkitsi 
myöskin torpparien asian, torpparien vapautumisen asian tappiota sillä 
kertaa. , Voittavan vastavallankumouksen ensimäinen tehtävä on riisua 
vastustajansa aseista. Sen teki Suomen porvaristo peri npohjaisesti: 
paitsi että se riisui aseista kumoukselliset työmiehet ja torppa rit, 
niin se sen lisäksi teurastutti tai vankileireihin tuhosi kymmeniä tuhansia. 
Ja sitten seurasi kaikki muu. Osittain poistaakseen itselleen kiusalliseksi, 
jopa vaaralJiseksiki n käyneen torpparikysymyksen päiväjä rjestyksestä, 
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osittain lisätäkseen "itsenäistä" talonpoikaistoa, joka vastavallankumouk
selle oli ollut kalli sa rvoinen apu, sääti porvaristo kumouksen jälkeisenä 
syksynä n.s. lunastusfoin. Sen mukaan piti torpparien ja rnäkitupalaisten 
saada oikeus, joko va ltion rahallisella avulla tai ilman sitä lunastaa vi lj el
mänsä itsenäisiksi tiloiksi. Se oli se porvariston laittama torpparien "va
pautus". Virallisten tietojen mukaan oli tamm ik. 1 p. 1922 men nessä yk
sityistiloista eroitetlu itsenäisiksi 3,562 torppaa ja 3,070 mäkitupa-aluetta, 
yhteensä 6,632 vuokra-aluetta. Elokuun loppuun mennessä t923 oli eroit
tamispäätöksiä annettu tasaisin luvuin 27,000. Lisäksi tulevat vielä ne 
vuokra-alueet, jotka maanmittauslaitokset ovat e roittaneet, mutta joista 
ei 10hkol11ispäätöstä vielä ole annettu, sekä ne vuokra-alueet, joitten itse
näiseksi tekemisestä on tehty vaatimus. Porvarien asutushaJlitus kertoo, 
että kaikki aan yli 81,000 vuokra-alueen lunastusasiaa olisi jätetty vuokra
lautakunnille. Samojen tietojen mukaan olisi suunn illeen puolet yksityi s
mailIa olevista vuokra-alueista vaadi ttu lunastettavaksi . Halukkaimpia 
lunaslukseen ovat olleet torpparit (66,3 % torpista), kun taas pienet vuok
ramiehet, mäkitupalaiset ovat haluttomampia (39,5 % mäkituvista) . Ku
ten näkyy, käy kehitys tässä suhteessa siis hitaasti. Syynä siihen on se, 
että itsenä istym inen porva rill isen komennon vallitessa tapahtuu useimmi
ten niin raskailla ehdoilla - huoli matta valtion tarjoomista la in aeristä -
että monet vuokram iehet pitävät parempana pysyä vuokramiehinä edel
leenkin. Li säksi häämöttää jo uusien itsenäisten pienvil jelijäin silmien 
edessä ne mu ut rasitukset - tosin ei kyllä edes niinkään selvästi kuin 
entisille - rasitukset, mitkä nykyaikainen kapitalistivaltio sälyttää työtä
tekevien talonpoikai n niskalle ja mitkä päivä päivä ltä yhä lisääntyvät, teh
den itsenäisen pienviljelijän aseman sietämättömäksi. Toiselta puolen on 

• kuitenkin ilmeistä, että melkoinen määrä vuokramiesryhmään kuuluneista 
puuhaa itsenäistyitämispuuhiinsa syvälle vajonneena, näkemättä vielä 
paljoakaan muuta. 

Porvarien petollinen pelatlu talonpoikain ennakkoluuloilla. 

Työtä tekevät talonpojat horjuivat kapitalismin ja sosiali sm in , porva
riston ja työväen luokan väl illä. Mutta heidän sielussaan oleva epävarmuus 
palkka työväen ja sosialidemokratian kannasta talonpojan kaikkein tä r
keimmältä näyttävään as iaan: omistukseen nähden, ajoi heitä porvaris
ton puolelle. Sitäkin enemmän tapahtui näin, kun porvarit olivat huuta
neet ja yhä suuremmalla äänellä huusivat, että: sosiali stit teiltä; talonpojat, 
ryöstävät maan. Sosialidemokratia taas ei uskottavasti ymmärtänyt tätä 
porvarien pelosta paljastaa. Vall ankumouksen edelli sen sosialidemokra
tian kanta torppariasiassa, erikoisesti torpparien vapautuksen ajaminen, 
itseasiassa kyllä jo sisälsi takee n sii tä, että sos. dem. työväki ei itsenä is
tenkään viljelijäin maata, työtätekevien nimittäin, ryöstä. Mutta myön
nettävä on, että työtätekevä talonpoika kokemusperäisenä vaati i suoranai
sempaa selvyyttä. Ainoa keino sii hen olisi ollut, että vanha vasemmisto
lainen sos. dem. puolue jo ajoissa olisi selvästi ilmaissut, ettei työväki ja 
työväenvalta työtätekeviltä ta lonpojilta maata ota, mutta kyllä su urtil alli
silta. Kun täll aista selvitystä ei oll ut, ja kun ei ollu t ta rmokkaasti ja välit-
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tömästi sosialidemokratian taholta ajettu työtätekevien talonpoikain ase
man turvaamista kapitalisteja ja suurtilallisia vastaan, niin edellä mainit-
tujen olosuhteitten vallitessa meni siis porvarien valhe talonpoikiin kuiJl 
terva kuivaan puuhun, ei kä heille tullut mieleenkään se, että herrat ja ka
pitalistit ne olivat ammoisista ajoista asti työtätekeviltä talon pojilta maa\ 
ryöstäneet ja talon pojista orjia tehneet, mutta ei työväki. 

Vuosisatainen venäläisviha, joka oli niin tuoretta ravintoa vastikään 
saanut, ja jota nyt vallankumouksemme aattona ja aikana lietsoi hurjasti 
Suomen porvaristo, kaikkein kiihkeimmin ehkä se osa siitä, joka julkeim
min oli etujansa ajanut venäläisen tsarismin ja venä läisen porvariston 
avulla, nousi liekehtimään talon pojissa. He uskoivat porvariston sitäkin 
katalaa valhetta, että Venäjän vallanku!1l0uksellinen työmies ja talonpoika 
on muka Suomen työtätekeväin talonpoikain vihollinen. Ei enää tätä en
nakkoluuloa pystynyt hälventämään Venäjän vallankumouksellisia fyötä
tekeviä edustavien bolshevikien vapaaehtoisesti Suomen työtätekevälle 
kansalle antama lahja: täydellinen itsenäisyys. Talonpojat pitivät jo, ol
len lujasti ennakko!u ulonsa vallassa, maanpettureina ja kavaitajina myös 
Suomen työmiehiä, jotka yhdessä venäläisten työmiesten kanssa taisteli
vat herroja, kapitalisteja ja suurtilallisia vastaan, suomalaisia ja venäläi
siä, saksalaisia ja ruotsalaisia lahtareita vastaan. 

Näin Suomen työväenluokka, joka saatuaan vallan käsiinsä kolmeksi 
kuukaudeksi, vapautti torpparit ja ilmaisi jättävänsä koskematta ,itsenäi
sen työtä tekevän talonpojan maan, sai kun saikin vastaansa porvariston 
aseenkantajana itsenäiset talonpojat, jotka niinollen tosiasiassa auttoivat 
omia -ryösfäjiään ja sortajiaan, mutta tappelivat pelastajiaan ja ystäviään 
vastaan. Talonpojat eivät ta1le tielle mennessään muistaneet omaansa ja 
esi-isiensä katkeraa historiaa. Ne eivät myöskään · pystyneet näkemään 
eteenpäin, näkemään, että 'heidän apunsa porvaristolIe merkitsi talonpoi
kain vapauden ja itsenåisyyden myymistä kansainväliselle imperialismille, 
vuoronperään Saksalle, Englannille ja Ranskalle. He eivät nähneet sitä 
sodanuhan ja verenvuodatuk'sen näköalaa, perspektiiviä, mitä ennusti kan
sainvälisen imperialismin talutusnuoraan joutuminen. Ne eivät aavista
neet, että porvarien johtama, mutta talonpoikain voittoon viemä "vapaus
sota", ei loppujen lopuksi ollut työtätekeväin talonpoikain voitoksi, vaan 
suunnattomaksi vahingoksi; ne eivät vielä nähneet, että "vapaussodan" 
voiton humala oli pian vaihtuva kohmeloksi ja että pienviljelijäin ja muit
ten työtätekeväin talonpoikain taloudellisen ahdingon aika vasta oikein 
tulisikin pahenemaan. 

, 
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Mitä meillä oli ja mitä meillä ei ollut. 
Pääkohdat t. Yrjö Sirolan puheesta Suomen työväen vallankumouksen 

5-vuotlsjuhlassa tammik. 27 p:nä v. 1923. 

" Toverit! _ Johtajamme Lenin sanoi jossain, että työväki ei pääse val-
lankumoukseensa muutoin kuin kulkemalla tappioitten ja virheiden, vas
toinkäymisten ja heikkouksien kautta, mutta se ku lkee siihen kumminkin. 
Nämä virheet ja tappiot maksavat paljon. Ku itenkin - ne uhrit ovat voi
ton hinta. Kunnia niiden muistolle, jotka kaikkensa antaen ovat ostaneet 
Suomenkin työväelle sen nykyisen kehitysasteen. (Seisaalleen noustcn 
kunnioittaa yleisö surumarssin soidessa kaatuneiden ja lahtariterrorin uh
rien muistoa). 

Aikaisemmat vallankumouskokemukset. 

Kun vi isi vuotta sitten - jatkaa tov. Sirola - punalyhty Helsingin 
työväentalon tornissa kutsui punakaarti la isia aseisiin, joutui Suomen työ
väki viidennen kerran vall ankumouksellisen tilanteen eteen. Ensimä inen 
oli ma rraskuun suurlakko v. 1905. Silloin, kuten a ina vall ankumoukselli
sessa tilanteessa, kulki herätys kautta maan. Köyhä kansa nousi, koh
disti sorronalaisuudessa kyteneen vihansa sortajiaan vastaan ja esitti kiih
keästi vaatim uksiaan. Puristi lupauksia porvaristolta. Kiihkoa kesti seu
raavaan kesään asti, mutta kun Venäjän tsarismi oli voittanut, ei luokka
taistelu voinut Suomessakaan kärjistyä avotaisteluksi. 

Viaporin kapinan aikana oltiin jo sitä lähellä. Helsingin työväki ju
listi suurlakon ja muutama sata vapaaehtoista punakaart ila ista otti osaa 
kapi naan. Puolueen johto hyväksyi tämän, mutta ei suostunut julistamaan 
maata käs ittävää suurlakkoa, katsoen ettei sillä voitaisi viapbrila isia pal
joakaan auttaa, pantaisiin vain a lttiiksi Suomen työväen li ike. Jos kuiten
kin P ietarin työväki olisi taistelu un nousten antanut merkin, olisi Suomen 
työväki siihen lii ttynyt. Laivaston kauaskantavat tykit kuitenkin ratkai
sivat Viaporin kohtalon ja Hakasalmen kahakassa tuli verta Suomen por-
variston ja työväen väliin. . 

Opetukseksi näistä kahdesta vallankumous ti lanteesta olisi pitänyt 
jäädä, että kun taas tu lee vallankumous, saattaa se kärjistyä kansalais
sodaks i. Tätä opetusta ei Suomen sos. dem. puolue l{uitenkaan ottan ut 
varteen. Kun joukkojen vall ankumoukselli nen kiih ko taantumusaikana 
lauhtu i, unohtui myös mielistä, että vallankumous tulee uudelleen ja entis
tään kärjistyneempänä. Historiallisesti on tämä "unohd us" kai selitettä
vissä siitä, ettei Suomen työväen tarvinnut kestää vastakumouksen voiton 
katkeria kärsimyksiä niin kuin esim. Venäjän työväki sai. Se pääsi 
"liian helpolla", joutui puuhailemaan "rauhallisen" liikkeen toimissa. -
Mutta vuosien päästä sai se sitten sitä raskaamm in sen "rauhan" sovittaa . 

. , 
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Toinen syy, miksi vallankumouksen t ietoisuus häipyi, oli se ettei Suo
men työväenluokka joutunut vielä sodankaan aikana täyden toden eteen. 
Ei syntynyt kiertämätöntä tarvetta varustautua taisteluun. Ei käsitetty 
sen hirvittävää ankaruutta. Tämän tosiasian toteaminen ei mitenkään vä-
hennä sas. dem. puolueen ja sen johdon vastuuta. Sillä vastuunalainen 
politiikka vaatii harjoittajaltaan täyttä tietoisuutta siitä, mitä kiertämättö
mästj on tulossa ja varustautumista sen varalta. 

V :n 1911 kokemukset. 

Mutta vielä kaksi ke rtaa antoi historia Suomen työväelle varoituksen, 
en nenkuin se, näytti sille täyden toden. Maaliskuun vallan kumous Venä
jällä pani myös Suomen työväen liikkeelle. Se kerääntyi suurin joukoin 
työväentaloille valmiina panemaan toimeksi. Mutta sos. dem. johto kat
seli epäillen Venäjän tapahtumia sekä, nähdessään porvariston voiton, 
pidätteli Suomen työväkeä menemästä kovin pitkälle. Eikä tosiaankaan 
olis i voitu mennä esim. vall an oUoon työväen käsiin. Mutta silti on sa
nottava, että ei otettu Suomen porvaristolta ulos kaikkea, mitä siltä, säi
kä htyneenä kun se oli, olisi irti saa tu. Eikä muutenkaan käytetty kerens
kiläisajan vapauksia täysin hyväkseen. 

Marraskuun su url akossa v. 1917 joutui Suomen työväki neljännen 
kerran vall ankumoukselliseen ti lanteeseen. Mutta puolue laski sen tilan
teen hukkaan. Luokkavastakohdat olivat äärimmi lleen kärjistyneet. 
Ammattijärjestön elintarve-vaatimukset ja puolueen "Me vaadimme" 
osoittivat tilanteen kireyttä. Venäjällä oli köyhälistö juuri ottanut vallan 
ja Suomessakin oli valta tosiasiassa miltei kautta maan työväen käsissä 
tai verrattain helposti otettavissa. MuUa sos. dem. puolue vetäytyi siitä 
pois. Niin tarkalla oli asia, että "Vallankumouksellinen Keskusneuvosto" 
jo kerran päätti, että valta otetaan, mutta peruutti pian päätöksensä. Nyt 
tietysti voidaan pa ljbnkin keskustell a siitä, mihin va ll anotto silloin olisi 
johtanut (ol isivatko saksalaiset tulleet y.m.). Päävika oli kuitenkin se, 
ettei tapaus johtanut perustee lliseen asiain käsittelyyn, vaan heti kokoon
tunut puoluekokous vielä kerran sovitteli yhteen vastakkaiset kannat ja 
puolue jäi "kolmiyhte ise ksi". Punakaarti la is-vasemmistoa tyydytti ko
kous hyväksymällä työväen aseistuksen itsepuolustuskeinona sekä lupaa
malla määrätyssä tilanteessa ottaa vallan. Puolueen oikeistolle (tanne
reille) taas tehtiin myönnytys, että jos asiat (Venäjä llä) kääntyvät pahem
paan päin , niin voidaan mennä kokoomushallitukseenkin porvarillisen va
semmiston kanssa. T an nerit selittävät luottaneensa siihen, että ilman 
ed uskuntaryhmän päätöstä ei voida mennä avotaistel uun - siten kiertäen 
pääasian, sen että taistel u syttyi kiertämätlömällä välttämättömyydell ä. 
Vasemmiston suuri heikkous oli siinä, ettei se nyt eronn ut oikeistosta, 
mää ritellyt omaa linjaansa, 8.0. perustanut bolshevistista puol uetta. Pu
nakaartilaiset kyllä alkoivat nimittää itseään "bolshevikeiksi" ja leimasi
vat toiset "menshevi keiksi", mutta sitä jakoa ei suoritettu jä rjestö-äänes
tyksellä, kuten olisi pitänyt. Tällöin olisi myös ollut aika bolshevististen 
teoreetikkojen esiintyä, selvittää linjat ja luoda järjestö. Mutta niitä ei 
esiintynyt - johtuen Suomen työväen edellä kuvatusta historiall isesta val-
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mistumattomuudesta todell a vallankumouksellisen tilanteen varalta. Meillä 
oli Suomessa miltei joka kunnassa työeduskunnat, jotka asiallisesti olivat 
neuvostoja, mutta niissä ei tätä polttavaa kysymystä otettu esille. Puna
kaartilaiset kyllä hommas ivat poliittistakin yhteyttä; mutta vas ta tammi
kuun puolella tuli puoluejohdolle parista kunnallisjärjestöstä vaatimuksia, 
että olisi ryhdyttävä vallanottoon. 

Luokat asestautuvat. - Yhteentörmäys. 

Porvari sto sen sijaan käytti saamansa lomahetken erittäin hyvin. Si llä 
oli sodan ajalta jääkärivärväyskoneistonsa. Perustamansa "palokunnat" 
se kehit1i suojeluskunniksi "ryssää vastaan", kuten pientalonpoji lle sanot
tiin, mutta uskotut piirit tiesivät, että nyt on aikomus kerta kaikkiaan lyödä 
maahan työväenliike ja tappaa sosialismi. Upseereja sijoitettiin määrä
paikkoihin, luotiin esikunnat ja piirijärjestöt. Myös ryhdyttiin kansainvä
lisiin avunsaantipuuhiin Ruotsissa ja Saksassa. 

Työväki varustautui myös. Punakaartie n ensi perustajina olivat, tie
tääkseni, viaporilaiset, joilla oli elävänä muistossa an v:n 1905-6 tapah
tumat. Puolue hyväksyi nämä "järjestyskaarteina". Ja nähdessään por
variston va rustelut liittyi työväki joukolla punakaarteihin. Niitä ei kui
tenkaan kehitetty eikä harjoitettu sillä tarmolla, kuin ti lanteen vakavuus 
olisi edellyttänyt. 

Paljon on väitetty siitä, kuka alkoi. Se on ollu t moraalinen kysymys, 
sillä onhan kansalaissodan alkaminen vakava juttu. Nyt sanomme me, 
että ikävä kyllä ei työväki alkanut. Sillä kun kaksi varustautuu tappeluun, 
on alkajalla aiotteen etuisuudet. Ne sai nyt porva risto. Sillä oli koneis
tonsa joltisessakin kunnossa, kun se, tammikuulla 1918, huomasi että on 
aika iskeä. Ja olikin. Työväelle oli juuri tulossa aselähetyksiä ja lahtarit 
ymmärsivät, ett;i on ennäteftävä ennen kuin ne joutuvat perille. Ja kuten 
ennen kin histo riassa alkoi valtaluokka kansalaissodan. Alaluokka on ta
vallisest i siihen liian järjestymätön ja päättämätön. 

Pohjanmaan, Savon ja Karj alan suojeluskunnat pantiin liikkeelle ja 
työväen oli pakko nousta itseään puolustamaan. Puolueen koossapysy
misestä oli kuitenkin nyt se hyöty, että velvollisuudentun to veti mukaan 
paljon niitäkin, jotka muutoin eivät olisi kumoukseen lähteneet. Haitta 
siitä oli se, että kumoukseen haluttomat ainekset toivat haluttomuutensa 
ja päättämättömyytensä vall ankumoustoimii n. 

Saadaksemme selvän kuvan tilanteesta viisi vuotta sitten, on sopiva 
tarkastaa mitä meillä oli ja mitä meillä ei ollut. 

Ensiksikin oli me illä vallankumouksellinen tilanne. Lenin se littää, 
että vallankumouksellisen til anteen tunnusmerkkinä on: joukkojen taval
lista suu rempi kurjuus ja niid,!!11 halu tapella. Ne ovat päättäneet saada 
joitakin kysymyksiä selväksi. Vall anpitäjät taas ovat päättäneet olla enää 
antamatta perää. Meillä oli siis vallankumouksellinen tilanne, mutta ei 
ollut kykyä sitä oikein käsittää. Viimeiseen saakka toivoi puolueen johtQ 
sen menevän ohi - kuten ennenkin - tai ai nakin Iykkäytyvän. 

Toiseksi oli meillä vaffonkumoukseflinen luokka, proletariaatti. Se 
oli ve rratta in hyvin järjestynyt.. Sillä oli ammatilliset järjestöt ja suuri 

5' 
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jotikkopuolue. Sillä oli työväentalot, lehdet, osuuskuntia, urheiluseuroja 
y.m. , Tämä luokka oli tilanteen vaikutuksesta vallankumouksellisen kiih-
kon vallassa ja valmis taisteluun. Mutta sillä ei ollut siihen taisteluun tar-
vittavia elimiä. järjestyneisyydelJään työväestö kyllä loi valtiokoneiston, 
järjesti teollisuuttakin, mutta ei saanut aikaan lujaa järjestystä. 

Kolmanneksi oli meillä maaseudullakin vallankumouksellista kansaa. 
Tärkeä seikka, sillä ilman maalaisköyhälistön aktiivista osanottoa ei teol
lisuustyöväestö voi valtaa ottaa eikä pitää. Sen on Kommunistinen Inlcr
natsionale epäämättömästi todennut. Suomessa olivat torpparit hurjana, 
kun heidän asiansa yhä oli ratkaisematta. Tilaton väestö vaati kiihkeästi 
maata. Maalaisköyhälistö oli suureksi osaksi järjestynyttäki n. Ei kyllä
kään ammatil isesti muuta kuin vähässä mää~ässä, mutta sen sijaan poliit
tisesti. Se noudatti sos. dem. puolueen ohjausta. Hei kkoutena oli se, että 
maaseudun koko järjestökoneisto oli rakennettu silmällä pitäen rauhallista 
työväenliikettä, ollen sen johdossa suureksi osaksi käsityöläis- y.m. puol
proletaarisia, jopa aivan pikkuporvarillisia aine ksia. 

Pahin puute oli se, ettei ollut maatalousohjelmaa. Sos. dem. puolue 
kyllä vaati torpparien vapauttamista. Samoin mäkitupalaisten. Mutta, 
katsoen asioita lujan kapitalismin .aikaisen reformi toiminnan kannalta ei 
puolue suosittanut velkatilain perustamista. Vallankumouksen varalta ei 
se ollut laatinut ohjelmaa, jossa o lisi määrätty mitä tehdään suurtiloille, 
jaetaanko ne vaiko an netaan työväen osuuskunnille. Eikä ollut mitään 
sanomista pientalonpojille. Käytäntö kyllä sitten kumouksen aikana vei 
siihen, että isännittä jääneet tilat joutuivat niiden työväen haltuun. Ja 
talonpoikain kanssa soviteltiin, miten missäkin ymmärretti in. 

Neljänneksi sanottakoon, että meillä oli vallankumouksellisen armei 
jan alku, punakaarti, mutta se oli huonosti aseistettu ja vailla pätevää joh
toa. Eräs punaisen ja valkoisen Suomen läpi matkustanut ulkomaalainen 
kertoo muisteJmissaatJ, ettei nähnyt punakaartin harjoittelevan, valkoiset 
sen s ij aan pitivät ahkeraan harjoituksia. Syynä oli se, ettei punaisilla 
oll ut sotilaalli sia harjoittelijoita, joita lahtarit hankkivat laajalti , ulko
mailtakin. Osaksi on myönnettävä, ettei punaisella puolella täysin käsi
tetty harjoittelun merkitystä. Kuten ei käsitetty montaa muutakaan sota
taidon aakkos-totuutfa. Huutavin oli upseeriston puute. Sen korvasivat 
vain vaillinaisesti venäläiset vapaaehtoiset toverit ja palkatut sotaspesia
Iistit. Järj estyneisyydellään Suomen työväki kyllä nostatti kunnioitetta
van määrän ~ika hyviäkin komppanioita, ' jopa niitä yhdisteltiin su urem
miksikin yksiköiksi. Haparoitiin armeijajärjestykseenkin si irtymistä, 
vaikka se jäi kesken tappion tullen. Oli siis aseistettuja joukkoja, ei ar
meijaa. 

Viidenneksi oli meillä puolue, joka tunnusti vallankumouksen. Oli 
jyrkkä sos. demokratinen puolue, joka oli )uvannut lähteä työväen mu
kana vallankumoukseen, ja sen tekikin, sekä parhaansa mukaan koetti val
lankumousta ohjata. Mutta syistä, jotka alussa on selitetty, ei se tuntenut 
kansalaissodan taitoa ja siksi johti vaillinaisesti. Suomen vallankumous 
osoitti Suomen ja koko maailman työväelle sen, minkä sitten ovat osoitta
neet monet muut vallankumoustaistelut (Unkarin, Saksan, Etelä-Afrikan 
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y.m.), että vallankumouksen johdossa on välttämätön kommunistinen 
puolue. 

Sen täytyy ensiksikin valmistaa työväen etujoukko tulevia taisteluita 
varten. Sitten täytyy sen tilanteen tullen osata saada työväen la·ajain, 
vasta sii nä tilanteessa va llankumouksellisiksi tulevain joukkojen luotta
mus. Kolmanneksi täytyy sen tuntea taistelun taito: osata a rvioida kuinka 
paljon tilanne sietää ja mitä se vaatii; onko hyökättävä vai eikö - sillä 
sitä ei sano pätevästi joukkojen vaisto. ja vihdoin on puolueen osattava 
peräytymisen taito, kyky vetää joukot pois epätasaisesta tai stelusta, jossa 
uhrit eivät vastaa saavutuksia. Elävän voiman pelastaminen tu leviin tais
teluihin, se on tä rkein taito. Siitä puhui tov. Lenin Kominteroin äskei
sessä kongressissa. Mutta kaikki tämä voi onnistua vain, jos puolueella 
on käytettävänään ajan paras tieto. Ja jos sillä on luja, kurinalainen jär
jestö, sekä joukkojen luottamus. 

Kuudenneksi voimme ottaa kysymyksen suhteesta Venäjän köyhälis-
töön. V. 1905-06 oltiin Suomessa selvillä siitä, että vain mitä läheisim
mässä yhteydessä venäläisten tovereitten kanssa voi Suomen työväki saa
vuttaa tuloksia taIstelussaan. Mutta sitten onn istui tsarismin eristää nämä 
toisistaan. Suomen työväelle jäi ju lkisen toiminnan mahdollisuudet, vaikka 
rajoitetutkin. Venäjän työväen tie kävi taas maan alle, vallankumouksel
lisiin järjestöihin, vanki laan, Siperiaan, maanpakoon. Suomessa puhuttiin 
kyllä paljon " taistelusta tsarismia vastaan", mutta se oli suu reksi osaksi 
leikkisotaa. Ei jouduttu suorastaan vastakkain sen polii si- ja ohranako
neiston kanssa. Syntyi pyrkimys saavuttaa Suomen itsenäisyys, vaikka 
vain sisäinenkin , niin ettei Pietarista käsin saataisi estää Suomen edus
kunnan päätösten voimaan astumista eikä rajoittaa Suomen työväen kan
salaisvapauksia. jos sii hen päästäisiin, niin näytti , että kyllä omin voimin 
selvittäisiin Suomen herroista. Tämä käsitys osoittaa, kuinka huonosti 
tunnettiin kapita lismin olemusta, varsinkin sen uusimman asteen, imperia
lismin. Ei otettu lukuu n, että Suomessa porvaristo luo tarpeen tu llen oman 
tsaa rillisen vall an käyttönsä, ja että kansa invälinen pääoma rientää autta
maan sen maan porvaristoa, minkä diktatuuri on vaarassa. 

Virheellinen käsitys maailmassa jylJäävistä voimista ja Venäjän tule
vasta vallankumouksesta piti yllä eristyneisyyttä Venäjän vallankumous
liikkeistä. Porvarit olivat tässäkin suhteessa kau konäköisemmät. Pitivät 
hyvää yhteyttä Pieta rin kanssa. ja aktiv"istit olivat liitossa es-errien 
kanssa, kunnes sitten sodan aikana tekivät kaupat Saksan keisarin kanssa. 
Kuvaavaa on, että Suomen sos. dem. ei ratkaissut itselleen kysymystä: 
menshevismi vai bolshevismi? Se ei muka kuu lunut meille. Oli "venä
läinen kysymys". Niin syntyikin se nurinkurinen tilanne, että v. 1917 
Suomen sos. demokratia, menshevikit mukana, lausui "sympatiansa" bol
shevikeille. ne kun kannattivat Suomen itsenäisyystaistelua s.o. kehoittivat 
kansallisissa merkeissä taistelemaan Kerenskiä vastaan, repimään hajalle 
imperia listista Venäjää. Mutta "sympatia" ei ulottunut niin pitkälle, että 
olisi todella perehdytty bolshevismiin ja ymmärretty, että se on myös Suo
men köyhälistön kysymys, on kansainvä linen kysymys. Oli kylläkin suh
teita venä läisii n, läheisiäkin , mutta ei sellaisia kuin tilanne olisi vaatinut. 

Viimeiseksi kysymys kansainvälisestä tilanteesta. Siinä suhteessa 01-
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tiin hyvin takapajulla. Ei käsitetty, kuinka läheisesti Suomen työväen 
kohtalo on kytketty maailman laajaan taisteluun työn ja pääoman vä lillä. 
Sodan aikana lyötiin miltei tykkänään laimin kansainvälisten suhteiden 
ylläpitäminen. V. 1917 niitä taas haparoitiin, liittyen, vaikka hyvin epä
selvin käsityksin, Zimmervald-järjestöön. Mutta taaskaan ei tehty itsel
leen selväksi, mitä se merkitsee ja mihin se velvoittaa. Ei esi m. ratkaistu 
kysymystä, kuuluako zirn,merva ld-oikeistooll vaiko vasemmistoon, johon 
bolshevikit kuuluivat. 

Silti kyllä tarkasteltiin maailman merkkejä. Tammikuun alkupuolella 
1918 ei kansainvälinen tilanne näyttänyt niinkään epäedulliselta. S-ak
sassa ja Itävallassa oli suurlakkoja ja kaikissa maissa oli sotaan kylläs
tyminen suuri. Oli syytä odottaa suurempiakin purkauksia. Mutta niitä 
ei tullut. Imperialismin diktatuuri voitti ja Brest-Lilovskin rauha merkitsi 
raskasta koettelemukscn aikaa Venäjän vallankumouksellc. Suomen työ
väen asema kävi tällöin epätoivoiseksi. Ja tykki- sekä kuularuiskutulella 
takoi Saksan jmperialismi Suomen työväen päähän kansainvälisyyden 
oppia. 

Kova koulu on siis oll ut Suomen työväellä. Raskaat lunnaaJ on se 
suorittanut. Merkit viittaavat siihen, että se oppi on myös otettu varteen. 
Vallankullloustilanne ei kylläkään koskaan tule samanla isena kuin oli edel
linen. Se tulee a ina uutena, yllättävänä. Suomen työväellä on kuitenkin 
nyt ohjeena, oman kokemuksensa lisäksi, ajan paras oppi, Venäjän Kom
munistipuolueen ja Kommunistisen Internatsionalen edustamana. Se on 

. luonut itselleen vastaavia järjestöjä. Lujasti luotamme siihen, että enää ei 
, vallankumouksellinen tilanne Suomenkin rintamaosalla mene hukkaan, 

vaan johtaa voittoon. 
Kaatuneitten teverien muisto, Suomen ja koko maailman työväen va

pautuksen kallis asia kannustakoon meitä kutakin täyttämään velvollisuu
temme. 
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Suomen työväen vallankumouksen 
ulkopolitiikasta. 

Yrjö Sirola. 

Mailman sota, joka sotaakäyvissä, jopa puolueettomissakin maissa, 
vaikutti työväen puolueisiin selventävästi, pakottaen eri suunnat määrittele
mään tarkemmin kantansa suuriin mailman kysymyksiin nähden erott.ien 
ne eri puolueiksi, joiden rajat tapausten kä rjistyttyä vallankumoukselIi
siksi, kävivät yhä terävimmiksi - tämä suuri kansojen teurastus, joka 
lopulta pani mailman työväen vallankumouksellisella rohkeudella katso-
maan kuolemaa ja sortovaltoja silmiin, se jätti Suomen työväen omituiseen, 
eristettyyn asemaan. Tsaarinvallan ja Suomen kansan välinen perustus
lakiristiriita oli aiheuttanut sen, että suomalaiset" eivät suorittaneet 50ta
palvelusta, eivätkä siis joutuneet rintamille. Mutta sodan muut rasitukset, 
nälän ja orjamaisen työn se kY!lä sai kestää. Ainoana valopiIkkuna olivat 
v:n 1916 vaalit, joissa sosialidemokraattinen puolue sai eduskuntaenem
mistön. Puolueen toivoksi jäi näin ollen aika, jolloin eduskunta saisi ko
koontua ja ottaa käsiinsä Suomen asiain hoidon. 

Kaksi suun taa oli puolueen keskuudessa siitä, missä yhteydessä tämä 
tilaisuus tulisi. Puolueen maltilliseen oikeistoon kuuluva aines näyttää 
olleen läheisessä yhteydessä niiden pikkuporvarispiirien kanssa, jotka 
odottivat Suomen vapautusta imperiaHstisen Saksan sotavoittojen kautta. 
Tämän suunnan edustajia otti myös osaa tunnettuun jääkäriliikkeeseen, 
nuorten miesten lähettämiseen Saksaan oppimaan sotataitoa Suomen va
pauttamistarkoituksessa. Puolueen vasemmisto, varsinainen proletariaatti, 
sen sijaan lähestyi Venäjän köyhälistöä. Suuret joukot suomalaista työ
väkeä kierteli Venäjällä sotatöissä, ja Pietarissa sekä Helsingissä työsken
telivät suomalaiset ja venäläiset työläiset rinnan sotateollisuudessa, hau
toen lakkotuumia ja imien oloista vallankumouksellisuu tta. Organisatoo
riseksi yhteistoiminnaksi puolueiden kesken ei yhteys, ikävä kyllä, kuiten
kaan kehittynyt. 

Puolueen kautskyläinen keskusta, josta puolueen johto pääasiassa oli 
kokoonpantu, ei omaksunut näiden virtausten suhteen varmaa kantaa: 
asiasta näet väitettiin virallista keskustelua. Olihan puolueen pää pyrki
myksenä säilyttää järjestöt yli tämän poikkeuksellisen ajan, jonka tapauk
si in pienen Suomen köyhälistöllä näytti voivan olla perin vähän vaikutus
voimaa. Saksan imperialismin voitoista ei kylläkään Suomen työväen
luokan vapautusta voitu odottaa, mutta katsottiin mahdolliseksi sellainen 
asiain käänne, että suurvaltiolliset tap-ahtumat erottaisivat Suomen tsaris
min vallasta ja tekisivät siitä "itsenäisen" - niin itsenäisen kuin pikku 
maa Saksan imperialismin holhouksen alla voisi olla. Joka tapauksessa 
tällainen mahdollisuus, jos tsarismi jäisi kukistumatta, asettaisi Suomen 
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työväenluokalle uusia kysymyksiä, joihin nähden sen olisi kantansa mää
rättävä. Venäjän vallankumous kaj asteli kyllä puolueen keskustala isten
kio mielessä mahdollisena ja toivottavana, mutta v:n 1905:n kokemukset 
olivat jättäneet suomalaisille sosialidemokraateille se llaisen muiston, että 
Venäjän vallankumoukselta, voitiin korkeintaan odottaa poliittista vapau-
tusta, $.0. turvattua autonomiaa, ehkä ilsenäisyyttäkin Venäjän vapaiden 
valtioiden liitossa. Ei siis valmistauduttu Venäjän eikä oman maan prole
taarisen vallankumouksen varalta. 

Kansallisen " itsenäisyyden" demokraattinen harhakuva silmien edessä 
otti siis Suomen työväki vastaan tiedon helmikuun vallankumouksesta. 
Sosial istinen ed uskuntaenemmistö oli valmis sovitteluihin Venäjän väli
aikaisen hallituksen kanssa. Se oli taipuvainen jättämään tälle ulko- ja 
sota-asiat, mutta muissa suhteissa se vaati entisen tsaarin vallan siirret
täväksi Suomeen, ensin hallitukselle, sitten eduskunnalle. Tämän viime
mainitun kannan hyväksyikin Venäjän neuvostojen I edustajakokous ja sen 
päätöksen perusteella sääti Suomen eduskunta heinäk. 18 p:n lain, n.s. 
valtalain. Mutta tämä ei sopinut Venäjän eikä Suomenkaan porvaristolIe. 
Niiden yhteisen juonittelun tuloksena oli , että Kerenski hajoitti asevoimalla 
Suomen eduskunnan. Niissä oloissa ei Suomen sosia lidemokratia katso
nut voivansa yksin nousta aktiiviseen taisteluun Kerensk iä vastaan, vaan 
taipui vaaleihin , joiss~ se, porvariston juonien takia, kärsi vaalitappion, 
menetti eduskuntaenemmistönsä, vaikka sai lisä-ääniä yli 70,000. 

Kornilovilaiset liikkeet Venäjällä vaikuttivat nyt sen, että Suomen 
sosialidemokraattisissakin piireissä vakiintui yhä enemmän pyrkimys itse
näisyyteen. Lokakuun vallankumous Venäjällä avasikin oivan tilaisuuden. 
Olivathan bolshevikif osoittautuneet ainoaksi puolueeksi, joka rehellise"sti 
kannatti kansojen itsemääräämisoikeutta - ja Venäjän neuvostovalta sen 
myönsikin tammikuulla 1918. Kun Suomen su urporvaristokin - pe läten 
bolshevikki-vaaraa ... nyt siirtyi itsenäisyyden kannalle, voitiinkin sanoa, 
että Suomen kansa yksimielisenä tuota itsenäisyyttä halusi. 

Tämä oli kuitenkin vain pi nn alta katsoen totta. Itse asiassa ei Suo
men köyhälistöä enää innostuttanut itsenäisyysasia, vaan vallan kumous, 
johon sitä nälkä ja omistavien luokkien asestauluminen ajoivat. Ja se 
tunsi tässä vallankumouksessaan tarvitsevansa mitä läheisintä tukea Suo
messa olevilta venä läisiltä sotilailta ja Venäjän neuvostovallaIta, joiden 
kanssa se läheisesti veljistyi, osaksi järjestöjensä, etupäässä punakaartien 
kautta, osaksi suoranaisesti, elämässä. Se taas, että venäläiset sotilaat 
tukivat Suomen työläisiä lakoissa ja mielenosoituksissa, jopa pelastivat 
näitä porvarillisen luokkaoikeuden kynsistä, se raivostutti porvaristoa. Sitä 
ja eräiden venäläisten sotilaiden tekemiä omavaItaisuuksia hyväkseen 
käyttäen kohotti nyt Suomen su urporvaristo tunnussanaksi: " ryssät pois 
maasta!" Talonpoikaiset ja pikkuporvarispiirit yhtyivät tähän ja sosiali
demokraattisen puolueen oikeistokin varoitteli Suomen työväkeä turva utu
masta "vieraaseen apuun" . Mutta su urporva risto, jolla ei ollut mitään 
"!tsenäisyyden" harhaluuloja, se tunsi tarvitsevansa vierasta apua ja se 
turvasi sii hen. Se sa lassa solmi kaupat Saksan imperialismin kanssa sekä 
provoseerasi esille kansalaissodan. 

Kun vallankumouksemme ei ollut selvästi proletaarinen, vaan demo-
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kraaUinen, ei sen tarkoituksena myöskään ollut loukata ulkomaIsen paa
oman etuja. Siihen ei katsottu voimienkaan riittävän. Olihan Suomi 
muodollisesti eristänyt itsensä Venäjästä, joka vielä vahvistettiin maalis
kuun 3 p:n sopimuksell a Venäjän neuvostovallan ja Suomen Kansanval
tuuskunnan kesken. Brestin rauhanehdot tätä eristäytymistä vielä tehos
tivat, onneksi kuitenkin enemmän muodollisesti kuin todellisesti, sillä sai
han Suomen köyhälistö kumouksessaan kaikkea niissä oloissa mahdollista 
tukea venäläisiltä tovereilla. Mutta kun vall ankumouksen johto ei katso
nut voimiensa riittävän kotimaisenkaan pääoman etujen kovin suureen 
rajoittamiseen, pidettiin tärkeänä turvata ulkolaisen pääoman etuja. Oli
han heikko toivo saada niin välttämättömiä eJintarpeita Amerikasta ja 
ehkä Skandinaviastakin. Sitä varten kehoitettiin työväkeä varomaan ul
komaisten kansalaisten ja kapitalistien oikeuksien loukkaamista sekä koe
tettiin sovitella niin, että ulkomaiset teollisuusliikkeet Suomessa edelleen 
voisivat työtänsä jatkaa. 

Ulkomaisen pääoman etujen valvojat, konsulit, es.intyivätkin Kan
sanvaltuuskuntaan nähden ulkonaista kohteliaisuutta noudattaen, mutta 
tämän diplomaattisen verhon takana auttoivat he kaikin keinoin Suomen 
vastavallankumouksell isia. Suomalaiset porvarit, joilla oli "konsulin" 
arvonimi, harjoittivat sen varjossa vastavall ankumouksellista vakoilua ja 
kiihotusta ja varsinaiset ulkomaalaiset lähettelivät omia kansalaisiaan ja 
suomalaisia porvareita "kuriireina" Ruotsiin, sen kautta toimittaen valko
kaartilaishallitukselle ja sen sodan johdolle tärkeitä tietoja. Mutta Suomen 
Kansanvaltuuskunnan kuriirien matkat Ruotsii n ja Norjaan ehkäistiin jul
keasli, aina välittämättä sitä edes tekosyillä verhota. Ja ulkomaiden kon
sulit pitivät oikeutenaan persoonallisella esiintymisellään ja protesteillaan, 
"humaanisuuden" ja "kansainvälisen oikeuden" nimessä suojella suoma
laisia vastavallankumouksellisia. Ne välittivät Etelä-Suomessa valko
kaartilaisjoukkojen antautumisen sekä suojelivat näitä Geneven ja Haagin 
sopimusten nimessä, mutta Pohjois-Suomessa ja valkokaartilaisten voitto
jen jä lkeen ei näitä "humaanisuuden" ja " kansainvälisen oikeuden" rita
reita nähty valkoista terroria hillitsemässä. 

Eikä voinut Suomen Kansanvaltuu skunnan huomaavainen ja maltil
linen politiikka millään tavalla eh käistä ulkomaiden kapitalistien avustus
toimintaa Suomen vastavallankumouksellisille, vaikkakin - se myönnet
täköön - ero punaisen hallituksen inhimillisyyden ja va lkoisen sotajohdon 
petomaisuuden välillä vaikuttikin jonkun verran m.m. Skandinavian pik
kuporvarilliseen yleiseen mielipiteeseen valkois ta terroria vastaan. Mutta 
Skandinavian suurporvaristo ei nähnyt mitään eroa Suomen työväen de
mokraattisen ohjelman ja venäläisen bolshevismin .väli llä. Samanlaiseksi 
idästä länteen tunkevaksi "anarkiaksi" se molemmat leimasi, myönsi kym
menien miljoonien krediittejä Vaasan hallitukselle ja purki kiukkuaan Ruot
sin liberaali s-sosialidemokraattista hallitusta vastaan, joka ei uskaltanut 
virallisesti lähettää apua Suomen valkoisille, vaan näytteli "puolueetto
muutta". 

Tapaukset ovat kuitenkin pal jastaneet brantingilaisen sosialistipet
turuuden koko kavaluuden. Samaan aikaan näet kuin sen edustajat Suo
messa tuon puolueettomuuden nimessä tarjosivat välitystä, s.o. ehdottivat 
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.armoille antaumista, samaan aikaan Ruotsin hallitus, varsinkin sen 50S. 

-dem. meriministeri parooni Palmstjerna, antoi kaikkea apua Suomen työ-
väen tcurastajille. Aseita kuljetettiin, nähtävästi myös hallituksen varas
toista Pohjois-Suomeen. Saksasta sinne meneviä aselähetyksiä konvojee
raltiin ruotsalaisilla laivoilla. "Asukkaiden suoje lemisen" nimellä vallat
tiin Ahvenanmaa ruotsalaisilla joukoilla, tungettiin sieltä pois punak~artit 
ja - " tasapuolisuuden" nimessä - autettiin siellä häviön kärsineet val
kokaartilaiset Pohjanmaalle. Myös lähetettiin Suomeen valkokaartien 
avuksi ruotsalainen brigaadi, joka Tampereen valloituksessa saikin suorit
taa tärkeän tehtävän ja kärsi raskaita tappioita. Siihen kuului, paitsi va-
paaehtoisia intelligenssiä, myös "lomalle laskettuja" Ruotsin armeijan up-
seereita ja nä.htävästi liikkeelle komennetiuja aliupseereita sekä muuta hu-
ligaaniväkeä, joukossa runsas prosentti kriminaalej a. Runsaasti oli myös-
kin valkokaartin osastoissa ruotsalaisia upseereita m.m. Persian santarmi-
Jc:unnan kuuluisat johtajat Glimstedt, joka kaatui Heinolan luona, ja Hjal-
marsson, joka tammikuulla 1919 hommasi santarmijoukkioita Viron por-
varien avuksi. 

Huolimatta brantingilaisten kavalasta kaksimielisyydestä, osoitti 
Ruotsin työväestö ymmärtävänä asian oikein ja sos. dem. vasemmisto-

.puolueen johdolla ilmaisi kantansa sekä hallitukseensa että sosial istipettu-
reihinsa nähden. Niinpä agiteerattiin useita petku lettuja henkilöitä pois 
ruotsalaisesta brigaadista, jonka jäsenten elämä Ruotsissa on tehty boi-
kottauksella erittäin tukalaksi, jopa j ossain tapauksessa mahdottomaksi-
kin. Ja kun Suomesta palaava lahtaribrigaadi otettiin Tukholman por-
variston puolesta kunnianosoituksin vastaan, niin osoitti mieltänsä pää-

.kaupungin työväestö ja tov. Ture Nerman sai oikeudessa vastata siitä, että 
oli julkisesti huutanut: " hyi murhaajat! " Vasemmisto-sos. dem. lehti 
"Folkets Dagblad politiken" onkin rohkeasti täyttänyt kansainvälisen vel-
vollisuutensa Suomen ja Venäjän proletaaristen kumousten suhteen. Ruot-

.sin työväestö on myöskin osoittanut ymmärtävänsä tämän sekä yhä suu-
remmin joukoin siirtynyt pois Brantingin petturipuolueesta. Myös Norjan 
vallankumouksellinen köyhälistö on osoittanut suurta solidarisuuden tun-
toa Suomen kärsivää köyhälistöä kohtaan. Ja Tanskassakin on suhtautu-
minen Suomen kysymykseen saanut aikaan työväen radikaalisten ainesten 
vetäytymisen pois kannattamasta pikkuporvarillista sosialidemokratiaa. 

Kuten tiedämme ratkaisi Suomen köyhälistön kumouksen kohtalon 
Saksan imperialismin esiin tyminen. Saksasta saivat valkokaartit aseita 
y.m. varustuksia ja upseereita. Saksassa kasvatetusta jääkäri joukosta 
suurin osa oli valmis taistelemaan Suomen itsenäisyyden luojia, Suomen 
ja Venäjän työläisiä vastaan sekä maan orjuuttamisen puolesta; pienempi 

·osa sankarillisesti kieltäytyi kantamasta aseita omaa kansaansa vastaan. 
Ja Saksan scheidemannit saivat Suomen kysymyksessä taas astua pitkän 
askeleen eteenpäin petturiutensa tiellä. Se laimea vastustelu, jota heidän 
puoleltaan ilmeni saksalaisen retkikunnan lähettämistä vastaan, osoittau-
tui teeskentelyksi sen tosiasian rinnalla, että he edelleen kannattivat impe-
Iistista hallitusta sen esiintyessä näin julkeasti kansojen itsemääräämisoi-

. keutta vastaan. Niinpä he muiden arvonimiensä lisäksi ovatkin ansain-

.neet Suomen vallankumouksen pyövelin nimen. 
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Mutta tuskin oli Suomen köyhälistö ennättänyt saada ankaran ope
tuksensa Saksan imperialismilta, kun eräiden sosialidemokraattien keskuu-
dessa syntyi kuvitelma, että asemaa voitaisiin auttaa Englannin imperialis-
min avulla. Niinpä näyttää O. Tokoi olleen siinä suhteessa neuvotte luissa 
Venäjällä olevain Englannin edustajain kanssa, vaikka hänen toimenpi
teensä siinä suhteessa ehkäistyivät osaksi käytännöllisen mahdottomuu
den, mutta suuremmaksi osaksi tietoisempain vallankumouksellisten vas-
tustuksien tak ia. Takoi ei kuitenkaan hellittänyt tuumiaan, vaan hankki 
itselleen kesällä 1918 tilaisuuden päästä Arkangeliin muka "teollisuusyri
tyksiä etsimään", mutta asiallisesti liittyäkseen englantilaisiin impe ria lis
teihin. Muurmannilta käsin on hän sitten lähettänyt julistuksia Suomeen 
luvaten niissä apua englantilaisilta, herjaten bolshevikeja, h<1tJkutellen 
Suomen työ läisiä Englannin armeijaan ja tarjoten luokkarauhaa Suomen 
porvareille. Englannin hallitus on palkinnut nämä puuhat virallisesti il
moittamalla Suomen porvareille, että näiden ei tarvitse olla huolissaan, 
sillä kun ei ole aikomuksena auttaa mitään punaisia seikkaili joita. 

Kaikkein ankarimman läksyn on Suomen työväestö saanut sen' kaut
ta, että sen itsenäiseksi hommaama maa, Suomi, tällä kertaa on kansainvä
listen valkokaartilaisten pesäpaikka. Suomen porvaristo, joka niin kauan 
petkufti työväkeä tunnussanalla "tsarismia vastaan", se nyt suosii maas
saan kymmeniä tuhansia venäläisiä vastavallankumouksellisia, niitä pahim
pia Suomi-syöjiä, jotka nyt imartelevat Suomen porvareita, mutta ovat 
tietysti valmiit, jos t ilaisuus tulisi, alistamaan Suomen kansan uudelleen 
kasakkasaappaansa alle. Ja valmiuttaan uuden "orientatsioninsa", Eng
lannin imperialismin, palvelukseen osoittaa . Suomi julistamalla taistelua 
bolsh~v ismia vastaan. Myös Suomen valkoinen sosialidemokratia samaan 
aikaan julistaa taistelun vallankumouksellista kommunismia vastaan. 

Mutta Suomen köyhälistön syvissä riveissä punoittaa jälleen. Ja kal
liiden kokemusten koulun käytyään julistaa se maai lmalle kumouksellista 
vakaumustaan: ei ole kansojen itsenäisyyttä muualla kuin työväen neuvos
tojen liitossa, jossa pienenkin maan työväki voi rintama.velvolJisuutensa 
suorittaa. 

"Sosialistinen Aikakauslehti". 

Helsinki, 15. 2. 22. 
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Punakaartila,isuus 
Kun historioitsija hakee Suomen työväenluokan vallankumoukselli-

seksi kehittymisen alku-ilmiöitä, niin kiintyy hänen huomionsa ennen kaik-
kea sanaan: p unakaarti. Se o li suom alaisten prolelaarien tunnussana, niin 
pian kuin poliisi valtion raskas painostus hiukankin helpoitli ja .työläis-
keuhkot ;maisival itsensä täyteen va pauden ilmaa. 

Muistamme marraskuun päivät 1905. Ryöpsäht i korkealle kan san-
nousun laine. Säikähti porvaristo. Oikealla luokkavaistollaan se tunsi, 
että tämä liike on vaarallinen, jos ei pysy johto porva rillisissa käsissä. 
Siksi se heittäytyi mukaan ja ju listi liikkeen "kansalliseksi " - " kan sallis-
lakoksi " . Ja ensi huolena sillä oli " järjestys". Ylioppilaat mobilisoitiin 
ja työväen järjestysjoukon kanssa ne muodostivat "kansalliskaartin". 

Mutta yhteen eivät sovi tuli ja vesi, työväestö ja porvaristo. Puna
kaartiksi julisti työväki joukkonsa, ja kun ylioppi laat lähtivät ase kädessä 
sitä vastaan, syntyi nimitys " Iahtarit". Ne nimitykset tulivat historialIi
siksi. Merkitsevä t nyt vastakkain se isovia, toisiaan tiukasti silmällä pitä
viä luCikkia, jotka kumpikin käsittävät, että taistelu on elämästä ja kuole-
masta. Toinen tai toinen! 

Viaporin päivinä tapasivat sitten taas toisensa punakaarti ja lahta rit. 
Vuoti jo verta. Muistomerkiksi jäi porvarisvallan puoltajiJle yleisilJ,ä va
roilla pystytetty hautapatsas Lapinlahden hautausmaalle ja Malmille yk
sinkertainen harmaa kivi, johon hakatut ki väärinkuvat mui stuttivat kaa
tuneen punakaartilaisen jälkeenjääneille tovereille, että sii hen sitä tulee 
vieläkin tartuttavaksi. Ja Venäjän vallan ku mouksien pitkässä luettelossa 
elää myös Viaporin kapinassa kaatuneiden muisto. 

Sen ajan työväen julkaisuissa voimme vielä nähdä punakaartilais- ja 
vallan kumouskuvia sekä lukea kirj oituksia joiden tyyli n on elävöi ltänyt 
punakaartilaishenki. Mutta sitten seurasi raskas aika. Se ei ollut raskas 
vain si ksi, että Suomen työväen luokkaa pa inoi stolypiniläisd iktatuurin 
rautakorko Suomen porvariston hyvä ksi. Se aika on mui slossa raskas 
siksi, että silloin oli tull a kuohittua Suomen työväenluokan va ll ankumouk
sellinen tahto. Parlamenttaarinen " laillinen" sosia lidemokra tia, "siveel
lisiä ke inoja" käyttävä " työväen aate", vaaliagitatsioni "vi rsikirja kä
dessä" (kuten porva rit pilkkasivat), ammatillinen tariffikeinotlelu ja "ku
luttajain" uskotellut "yhteiset edut" osuustoimintaliikkeessä - kas siinä 
luokkaristi riitojen hämmennysyritysten ulkonaiset otsakkeet. SyvimmiI
leen laski raukkamaisu utemme sota-ajan "viisaassa" varovaisuudessa ja 
huippuunsa kohosi sovitteluhenki maa liskuun vallankumouksen jälkeen. 

Punakaartila ishenki kuohahtl työläismielissä, kun lähdett ii n liikkeelle 
sen suuren jäiltenlähdön a lkaessa kaksi vuotta sitten. Mutt a politikoimi
sen kylmällä vedellä se jäähdytettiin. Vaatimusponsia - Tokoin senaatti 
- Mannerin eduskunta - työläis- ja ylioppilasmiliisi - ja: odottakaa! -
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Todellakin, odotettava oli. Olot vaativat sitä. Mutta ei suostunut työ
väki odottamaan ristissä käsin. Kohosivat kunnallismellakat, nousivat voi
liikkeet ja ryöpsähtivät "korpilakot" ympäri maata. Ja työläs oli porva
riston niitä rauhoittaa, vaikka sillä oli käytettävänään sangen isänmaalli
nen, vallankumoukseen haluton sosialidemokratia. 

Ja silloin alkoi kuiske kulkea miehestä mieheen: on perustettava pu
nakaa rtil Tosiaankin, täysi aika oli. Olihan vallankumous, ja opettaa
hao Kautskykin " Yhteiskunnallinen vallankumous" nimisessä kirjassaan, 
että sen ensi tehtäviä on työväen aseistaminen (mikä ei estä häntä nyt 
kannattamasta hallitusta, jonka tärkeimpänä tehtävänä on v.allankumouk-
sellisen työväen aseista riisummen). 

Se, minkä Engels on pukenut sanoihin "paras vapauden tae on kivääri 
työläisen kädessä", sen käsittivät suomalaiset proletaarit kesällä 1917 -
aivan niinkuin sen käsittivät samanlaisissa oloissa kaikkien kapitalistimai
den proletaarit. Punakaartien järjestäminen alkoi siten, puoliksi sala
vihkaa. Mutta pian paisui se yleiseksi liikkeeksi, välttämättömyydeksi . 
Porvarien suojeluskuntahommat sitä eteenpäin kannustivat ja jälleen löy
tyi kymmenvuotisen tomun alta sana - lahtarit! 

Punakaartipuuhasta tuli sos. dem. puolueelle loukkauskivi ja pahen
nuksen kallio. Puolueen oikeisto vainusi vaaraa (porvarillisuudelle) ja 
alkoi katsoa punakaartilaisuuUa yhä enemmän kieroon. · Keskustalainen' 
johtp ei voinut kieltää työväen aseistautum isen oikeutuSta. Olihan se yk
sinke rtainen itsepuolustuskysymys. Mutta aktiivista vallankumousjärjes
töä ei siitä tarkoitettu. Siitä nimitys ·"järjestyskaarti". Tuohon nimeen 
taipui ·puolueen jäsenistö. Osa oli todellakin passiivisella puolustuskan
nalla ja odotti tuloksia eduskunnalta. Kumouksellisempi osa ei pitänyt 
niin väliä virallisesta nimestä. Asia oli tärkein ja tosiasiassa oli puolue 
nyt tunnustanut työväen aseistamisen välttämättömyyden. Punakaarti
laisuus oli sa.anut puolittaisen myönnytyksen ja tyytyi toistaiseksi siihen. 
Mutta omassa sakissa puhuttiin edelleen punakaartista - tietysti. 

Näin päästiin marraskuun päiviin, jolloin taas sää sakeni ja ukkosta 
oli ilmassa. Sisäiset ristiriidat olivat kärjistymispisteessä ·(elintarvekysy
mys, porvari-eduskunnan "kolmen kuninkaan vaali", lahtarien yhä kiih
tyvä aseistautuminen) ja Venäjän proletaarisen vallankumouksen esi
merkki houkutteli. Tilaisuus; kuten nyt ymmärrämme, laskettiin mene
mään hukkaan. Suurlakon puolinaislluteen ja epäselvään hajanaisuuteen 
päättyi se yritys. Mutta asiallisesti oli "!ärjestökaarti"-ajatus haudattu, 
vaikka nimi jäi vielä elämään. Punakaa rti oli näet asiallisesti astunut 
esille (Saksanniemen retki, kotkalaisten kiertomatka y.m.). Lahtareita 
oli vangittu. 

Oli astutfu väkivallan tielle - tarkoitan väkivallalla vallankumouk
sellista luokkavallan käyttöä, joka On eroitettava niistä hulikaaniteoista, 
tarkoituksettomista väkivaltaisuuksista, joita myös tapahtui. Ja kun oli 
astuttu vallankäytön tielle, niin sanoi proletaaripen vaisto, että olisi pitä
nyt painaa eteenpäin. "Me olemme olleet kaduilla aseissa", sanoivat pu
nakaartilaiset, "ja porvaristo on sen pannut merkille; se odottaa nyt vain 
tilaisuutta kostaakseen". 

Aivan oikein arvioitu. Niin oli laita. Porvaristo varustautui nyt kii-
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reesti - sekä sotilaallisesti että poliittisesti. Suojeluskuntia varustettiin, 
aseita ostettiin venäläisiltä ja tilattiin ulkomailta, "poliisikouluja" perus
tettiin Pohjanmaalle, upseereja mobilisoitiin ja Saksassa olevat jääkärit 
varustettiin lähtökuntoon. Poliittisesti varustaudul!iin solmiamalla suh
teita ja sopimuksia ruotsalaisten lahtariainesten sekä Saksan hallituskoplan 
kanssa. Ja Rotimaassa nosti taantumus yhä ärsyttävämpänä päätään. 
Mannerin eduskunnan kainotkjn uudistuslait tapettiin. Elintarvetarkastus-
asiassa harjoitti senaatti suoraa proyokatsonia. Porvarislehdet ja edus
kuntapuhujat syytivät lokaa venäläistä sotaväkeä, punakaarteja ja 50S. 
dem. puoluetta vastaan. "Järjestys" tuli taantumuksellisten tunnuslau
seeksL 

Sos. dem. puolueen kolme suuntaa alkoivat nyt todella väk isten hah
mottua kukin kannalleen. Punakaartilaiset ymmärsivät, että heidän oli 
nyt varustauduttava toimimaan omin päinkin. Turussa pitivät ne miliisi
laitoksen kautta asialli sesti valtaa käsissään. Helsingissä valtasi puna
kaarti en!. kenraalikuvernöörin talon ("Smolnan") ja sen edustajat lau
suivat porvarislehtien haastattelijoille suoraan, että eivät ole parlament
taarisella kannalla. Ja, mikäli tiedetään, oli punakaartilaispiiressä ympäri 
maan käynnissä liike, joka tarkoitti kumoukselliseen toimintaan valmis
tautumista. 

Puolueen oikeiston joukossa alkoi ilmetä selvää punakaartilaisuuden 
vastustusta (Huttunen y.m.). Kysyttiin, "punakaarti vaiko sos. d~m. 
puolue"? - joka merkitsi sitä, että niin kys.yjäin poliittisii n puitteisiin ei 
enää sopinut punakaartilaisuus sellaisena kuin se todellisuudessa jo ilmeni 
aktiiviseenkin toimintaan valmiina vallankumouksellisuutena. Ja eduskun
nassa sen suunnan ed ustajat (Välisalmi) alkoivat puhua "kunnollisesta 
järjes t ysv all asia" . 

Puolueen. keskustassa ilmeni haparoimista ja hajaannustakin (kun 
ei ollut varsinaista keskustaryhmää, täytyy arvioida vain niJ..den tendens
sien, kehityssuuntien, mukaan, joita ilmeni). Puoluejohdon oikeistosivus
talla olevien keskuudessa uskottiin voitavan se lvitä kriisistä demokraatti
sella suunnanmuutoksell a, kukistamalla Svinhufvud ja muodostamalla 
kompromissi hallitus. Siihen tähtäsi myös ehdotus, että olisi muodostet
tava ed uskunnan komennettavana oleva lentävä poliisikunta. Tämän sa
man hengen ilmausta oli käsitys, että aika ei ole otollinen vallankumouk
selle, joten se - varman tappion takia ~ on lykättävä millä hinnalla 
tahansa. 

Mihin olisi tämä kanta johtanut, se on nyt selvästi arvioitavissa. Jos 
näet Suomen porvaristolla ei olisi ollut selkänojaa Saksassa, olisi sen täy
tynyt turvautua "demokratiaan", s.o. jättää "järjestyksen pelastus" 
maalaisliittolaisten ja oikeistososialistien käsiin. Nämä olisivat silloin 
joutuneet Scheidemannin ja Nosken asemaan - pyöveleinä taistelemaan 
punakaarteja vastaan. Ja keskustan oikea siipi olisi joutunut esittämään 
Kautskyn ja Haasen osaa: se olisi sanoilla arvostellut hallitusta, mutia 
asiallisesti se olisi sitä tukenut. Se kanta siis olisi johtanut työväenluo
kan kavaltamiseen. 

Puoluejohdon vasen siipi sen sijaan jo joul un aikaan alkoi ym märtää, 
että pula on rauhallisesti ratkaisematon. 'Se lähestyi siksi punakaarteja ja 
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koetti edistää niiden aseistamista ja johdon vakiinnptfamista --- vaikkei 
sekään saanut sitä tehneeksi riittävällä tarmolla. Tämä lähestyminen vah
visti siteitä punakaartin ja puoluejohdon välille ja 'vaikutti sen, että lahta
rien hyökätessä saatiin niitä vastaan muodostetuksi toki niinkin eheä rin
tama kuin miksi se muodostui. 

Ilolla ja antaumuksella astuivatkin valtion armeijaksi julistetun puna
kaartin parhaat joukot taisteluun ja tekivät velvollisuutensa. Sotilaallisen 
valmistautumisen puutteita koetettiin korvata harjoituksilla j a kursseilla. 
Parhaaksi opettajaksi muodostui itse sotatoiminta. Voitiin jo erinäisillä 
rintamilla havaita järjestymistä ja johdon keskittymistä. Ja jos aikaa 
olisi saatu - 5.0. jos eivät ulkomaalaiset lahtarit rientäneet joka taholta 
"Punaisen Suomen" kimppuun, niin olisi meillä piankin ollut Punainen 
Armeija torjumassa päälletunkevia lahtareita ja hyökkäämässäkin. 

Poliittisestikin olisi itse tapausten logiikka painanut meitä eteenpäin. 
Työväen diktatuuri olisi muodostunut yhä tiukemmaksi ja väkistenkin kier
tynyt kommunistiselle tielle. Yleis-"kansanvaltaiset" harhakuvat haihtu
neet. Mutta niin ei käynyt. Historian ylivoima'iset vallat aiheuttivat Suo
men Punakaartille raskaan tappion, niin raskaan, että epätoivo pyrki mie
liin. " Haudattu on pitkiksi vuosiksi Suomen työväenliike", huokailivat 
monet. " Ja sen teki kapinaseikkailunne", ilkkuivat tannerit ja ryömät, lisä
ten: "uskotteko nyt, että koko punakaartihomma oli virhe, rikos"? 

Eivät usko vallankumoukselliset proletaarit. Ei ole kuollut punakaar
tilaisuus. Valkoisen terrorin hirveä riehunta, vankileirien kuolemankauhut 
ja niitä seurannut taantum us - mitä ovat ne vaikuttaneet? - Ne ovat 
vaikuttaneet sen, että punakaartilaisuus on täydelleen todistanut olemis-
oikeutensa. Kapitalismi on Suomessa osoittanut olevansa juuri sitä sa
maa teurastajavaltaa kuin missä muualla tahansa. Hautovathan Suomen 
porvarit imperialistisia vaJloitusunelmia. Militarismi kaikkine turmeluksi
neen on pesi intynyt maahan. Hurja keinottelu käynnissä. Julkisen elä
män turmelus ilmeinen. Laillisuutta poljetaan kaikkialla. Toinen tois
taan törkeimpinä esiintyvät valtiokaappaukset. Virkamiesten keskuudessa 
rehoittaa lahjusten otto ja hallitusmiehet kahmivat mtljoonia. Suurpää
oma kerää ohjat käsiinsä ja käärii voittoja. Työväkeä riisletään ja pol
jetaan julkeasti. Valtiollinen järjestelmä ei missään anna perää tsaris
mille sen rasputinilaisena aikana. Hätä ja puute on yleinen. Hajaannusta 
kaikkialla (Ahvenanmaan kysymys). Maassa ilmenee nälkä kuoleman ta
pauksia. " Kulttuuri" on täysin rappiolla, julaistu kirjallisuus pelkkää ve
telää roskaa. 

Sanalla san~n: kapitalistinen järjestelmä on Suomessakin osoitta
nut olevansa huippuunsa kehittynyt ja mätä, saastaa ja turmelusta levit
tävä. Eikä puutu sotaseikkailuakaan, avointa ihmisteurastusta. Onhan 
Mannerheimin kopla kytkenyt itsensä Viron seikkailuun. Karjalaan teh
dään ryöstöretkiä. Sapelia kalistellaan Pietariin päin. Ja Venäjän mus
tasotnialaisten sallitaan varustautua Suomessa - ei vain Neuvosto-Venä
jää, vaan itseään Suomen itsenäisyyttä vastaan! Se on toki skandaaiin 
huippu. 

Turhaan sitä yrittävät verhota sosialisti petturit lupailemalla "kansan
valtaa", "amnestiaa" ja "uudistuksia". Jos pääsisivätkin tannerit ja vuoli-
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joet senaattiin , niin mikä tulisi niiden tehtäväksi? - Rauhoitus ja järjes
tys. Taistelu työväkeä vastaan kapitalistisen järjesteimån puolesta. Ihan 
niin kuin esikuvan"sa Scheidemann. 

Ei - ei voida enää paikata porvarisvaltaa. Aika on punakaartilai
suuden jälleen nousta. Multa uudisteUuna on nouseva sekin, tietoisena 
proletaarisena vallankumouksellisuutena, kommunismina. Ja kun hetki 
lyö, ratkaisun hetki, ja Suomenkin työväenluokka voittoisan taistel un jäl
keen luo Neuvostovaltansa, silloin se myös tietää, että ei enää tulla toi
meen hajallisilla punakaartin joukoilla, vaan on luotava luja , tietoinen, 
kuria noudaltava, urhea Punainen Armeija sekä sen reserviväki , ase itten 
käyttöön tottunut ja valmis työtä tekevä .kansa. 

Eläköön punakaartilaisuus! 

"Vapaus" 22. 2. 19. 



1II111 1111!111 111 11111 11111!11111111111 11111!1111111111111111!11111111 11 11111~1I1111111111111!1111111111 

Sosialidemokratiasta kommunismiin . 
. Puhe, jonka tov. Yrjö Sirola syysk. 1918 piti suomalaisille puna-armeija-

laisille Kontiovaaralla (Karhumäes~ä), Karjalassa. 

Toverit. 
Tervehd in teitä äskettäin Moskovassa perustetun Suomalaisen Kom

munistisen Puolueen Keskuskomitean puolesta. Mutta ennenkuin voimme 
~ ihteä selvittämään itsellemme kommunistisen katsomuksen perusteita, on 
meidän välttämättä raivattava pois eräitä väärinkäsityksiä, jopa ristirii
toja ja aivan oikeutettuja epä luulojakin, joita entisenä sosialidemokraatti
sena aikana pääsi syntymään työväen joukkojen ja puoluejohdon välille, 
ja j otka varsinkin vallankumouksen jouduttua m.m. marraskuulla viime 
vuonna sekä sitten luokkasodassa ja sen jälkeen, vaikuttivat niin häiritse
västi, jopa tuhoisastikin tastelun ku lkuun . 

Ensiksikin ~m meidän tehtävä itsellemme selkoa si itä, mikä oli se 
vanha sos. dem. puolueemme. Ja vähänkin taapäin ajate llen selviää meille 
kuinka sekaisista aineksista oli kokoonpantu sen jäsenistö ja toimitsija
sakki: kuinka siinä oli yhdessä muka "tovereina" toimimassa äärimäisiä 
oikeistososialisteja, jom~ punakaarti laisuus oli kauhistus, ja jyrkkähenkistä 
työväestöä, joille varsinkin sodanaikainen riisto ja huijaus olivat synnyttä
neet sen vaistomaisen vakaumuksen, että niistä ei tehdä selvää muutoin 
kuin käymällä käsiksi kovin kourin. Näitä ryhmiä piti sitten koossa kes
kusta, johon kuuluva puolueen johto väliin jyrkähköillä puhetavoilla herätti 
vasemmistossa ajatuksia, että kyllä ne oikean ajan tu ltua ovat kumouk
sessakin mukana, multa samaan aikaan hommasi puolueen oikeiston 
kanssa eduskunnallista pikkunäpertelyä, jopa vilautteli kokoomuskompro
missiakin Suomen "kansanvaltaisen itsenäisyyden" turvaamiseksi. Kuvaa
vaa tälle keskustalle oli sen epäse lvä kanta proletaariseen vallankumouk
seen nähden. Ei se voinut kieltää tosiasiaa, että sellainen oli kypsymässä, 
mutta peläten sen tulevan " liian aikaisin" Suomen taloudelliseen kehityk
seen nähden, tahtoi sen puhkeamista vi ivyttää. Siihen vaikutti myös epä
luottam us Venäjän proletaarista vallankumousta kohtaan. Eihän sitä edes 
osattu odottaa tulevaksikaan vielä. Ja sitten ei uskottu sen näin voitolli
sesti taistelevan lukuisia vihollisiaan vastaan. 

Arvelutti myös ~en ulkolaisen sekaantumisen mahdollisuus, jota tie
dettiin eräiden porvariskoplien puuhaavan. Ja se se marraskuulla ja vielä 
sen jälkeenkin pani monen toimihenkilön epäröimään. Ajatelkaa itse, miltä 
tuntuu olla vastuunalaisessa asemassa silloin kun raskaana astuu esiin 
kysymys, onko oikeutta johtaa joukot taisteluun ylivoimaista vihollista 
vastaan, huolimatta siitä, että joukoissa on kiihkeä halu taistella - eikö 
ole seikkailua heittää sitä sangen todennäköiseen tappioon? 

. 6 
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jälestäpä in saattaa kyllä näyttää siltä, - kuten meistä nyt näyttää 
- että vuosi sitten marraskuulla olisi Suomen työväki vähemm in uhrauk
sin kuin sitten talvella saanut vallan käsiinsä koko maassa, ja että silloin 
olisi se pitänyt ottaa. Mutta, kuten sanottu, vaikeudet ja vaarat näyttivät 
ylivoimaisilta. Mutta epäröimä l1ä ei taistelua vältetty. Lykkäytyihän vain 
työväelle epäedullisempaan aikaan. Eikä sitä väli aikaakaan osattu oikein 
käyttää. Kun ei käsitetty yhteen törmäyksen työväen ja porvarien väli llä 
olevan kierlämätfömän, eikä itse oltu proletaarisen vall ankumoushengen 
elähyttämiä, ei sen vallankumouksen varalta täydellä tarmolla varustau
duttu. Puna~aartilaisuutta koetettiin tyydyttää järjestämällä "järjestys-
kaarteja" puolustus-, ei hyökkäystarkoituksessa. Parlamenttaarisessa 
su unsoitossa, vaikka vähän jyrkänlaisessakin, kulutettiin aika, joka olisi 
oHut käytettävä vallankumoukselliseen itsensä ja joukkojen valistustyöhön. 
Ja kun sitten se kiertämätön oli edessä, ei silloinkaan lähdetty Venäjän bol
shevikkien osotfamaJle tielle, vaan yritettiin olla "viisaampia", tehdä vain 
pääasiassa poliittinen kumous, luoda kansanvalta, jonka turvin sitten vä
hitellen toteutettaisiin hyviä uudistuksia, esim. vähitellen kapitalismin kes
kitlämiä teollisuusaloja otettaisiin yhteiskunnan haltuun j.n.e. 

Olen kuullut joidenki n lausuvan että tuollaisella, epäilevällä ja ku
mouksen vaatimuksia ymmärtämättömällä kannalla olevien ei olisi ollen
kaan pitänyt ryhtyä vallankumouksen johtoon. Niin voi sanoa - ainakin 
jälestäpäin. Mutta todellisuudessa vallankumouksen johtoon joudutaan, 
harvoin pyritään. Meillä ei työväen vasem misto ollut järjestynyt eri puo
lueeksi, ei edes ryhmäksi, vaikka puuhia siihen su untaan taisi olla käy
mässä. Se että puolueen keskustajohto sai johtaa kumoustakin, ei perus
tunut sen johtohaluun eikä juonitteluun, vaan sii hen, että se oli siihen va
littu. Puolueneuvoston kokouksessa kumouksen edellä vahvistettiin puo
luetoimikuntaa kyllä vasemmistolaisilla, mutta niidenkin "jyrkkyys" oli 
enemmän vaistomaista. 

Suomen sosialidemokratia joutui si is kumoukseen sellaisena kun se 
oli, sekavana, kirjavana joukkona. Siitä että porvaristo tuli hyökkääväksi 
puoleksi, oli kuitenkin se hyöty, että puolueen valtava enemmistö näki, 
ettei muuta mahdoll isuutta ollut kuin vallankumouksellinen puolustustais
telu. Vain äärimmäinen oikeisto pysytteli sivussa kumouksesta, ilman että 
sekään sitä si lloin suorastaan vastusti. Ja siitä että koko puolueena ku
moukseen jouduttiin, jopa tahdottiin sen puolelle houkutella pientalonpoi
kia ja pikkuporvareitakin, joiden ei arveltu olevan suoranaisesti lahtari
henki siä, johtui myös että kumous sai demokratisen, jopa isänmaallisen 
leiman. 

Mutta eipä silti voitu estää sitä, että olot itse painoivat kumoustamme 
sosialistiseksi, proletaariskumoukselliseksi. Väkistenkin oli pidettävä yllä 
diktatuuria, vaikkei osattu sitä tehdä kyllin tarmokkaasti. ja vä kisten kin 
jouduttiin tuotanto-aloja, tehtaita ja maatiloja, yhteiskunnallistuftamaan, 
ottamaan työväen haltuun. Verrattaessa Jainsäädäntöämme ja hallin
toamme Venäjän neuvostovallan menettely tapoihin huomaamme l1yt kyllä 
eron. 
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Tappiomme ei ku itenkaan johtunut näistä virheistämme, vaan Saksan 
lahtarien sekaantumisesta . Ja siitä saatiinkin suurin kumouksemme ope
tus: tutustuttii n imperialismiin. - Se on kapitalismin uusin kehityskausi, 
joka osottaa, että ei enää ole kapital ismin mailla pikku kansain itsenäi
syyttä eikä kansanvaltaista edistystä, on vain porvariston diktatuuri, joka 
sorrolla ja sodall a tappaa työväkeä, kuten nyt Suomessakin selvää sel

I vemmin näkyy. Ja sitä vastaan ei aula muu kuin aseellinen nousu ja työ
väen luja diktatuuri. 

Se on Suomenkin työväellä edessään, sillä maai lman sota jatkuessaan 
pitää yllä vallankumouksell ista tilannetta. Europan köyhälistöä rohkaisee 
taisteluun Venäjän vallankumouksen esimerkki. Tulee Suomessakin taas 

I tilinteon päivä. Mutta sitä varten on nyt valmistauduttava. Siksi on pe
rustettu komm unistinen puolue. On varmaa, että tämä kommunismi, bol-
shevismi, löytää otollisen maape rän Suomessa. Sen vankiloissa kituva, 
orjantöissä näännytetty ja armeijaan tykinruuaksi pakotettu köyhä listö on 
epäilemättä sillä kannalla. Niille on vain toimitettava valistusta, rohkai
sua ja apua. 

Selvän kannan ottaminen on vienyt selvään pesäeroon oikeistolaisista 
ja niistä keskustalaisista, jotka kumoustamme katuvat, s.o. uskotte/evat 
vieläkin, ettei sitä olisi tarvinnut tehdä. Tannerit varoittavat salaisesta 
toiminnasta ja uskottelevat, että äänilipulla kyllä työväki pitää puoliaan 
lahtarien ascva ltaa vastaan. Ja tokoit ovat valmiit myymään maan ja sen 
työväen englantilaisten imperialistien riistoaluee ksi. Se osa entistä kes
kustaa, joka viime talvena ymmä rsi, että nyt on joko mentävä punakaar
tien puolelle tai porvarien kanssa ase kädessä niitä vastaan, on nyt kehit
tynyt tai kehittymässä kommunisteiksi ja haluaa olla yhteistoiminnassa 
jo ennen bolshevikkisen vakaumuksen omaksuneiden kanssa. 

Neuvosto-Venäjällä olemme nyt opissa, proletaarisen diktatu urin kou
lussa. Me näemme kuinka köyhälistö rakentaa valtiokoneistoaan ja armei
jaansa, kuinka se järjestää uulta sosialistista tuotantoa ja luo ' uutta, omaa 
kulttuuriaan sekä puolustaa ase kädessä saavutuks iaan. Eikä meidän
kään koul umme ole pelkkää teoreettista, tiedollista, - ei, se on käytä nnöl
listä. Työssä ja taistelussahan se paras oppi saavutetaankin. Käy
käämme siis toimeen kukin kohdall amme, keskinäisessä luottamuksessa ja 
päämääränä Suomenkin työväen vapautus lahtarivall an kynsistä osaa
ottamaan uuden , työväen yhteiskunnan luomiseen. 

o' 
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Suomen sosialidemokratia ja vallankumous. 
Lauri Lelonmäki (AllkllSii). 

Alkulause. , 
Seuraavassa kyhäelmässä olen koettanut omalta näkökannaltani -

ja luu len että vasemmistoainekset yhtyvät arvosteluu ni - seloste lla Suo
men 50S. dem. puolueen laatua, menettelytapaa ja periaatetta. Velvolli
suutemme on mahdollisimman tarkoin käydä lävitse eletty ja tehdä siitä 
johtopäätöksiä, erehdykset ja virheet huomioonottaen. Muun työn Jo-
massa tehtynä ei sepustukseni ole tietenkään sellainen kuin pitäisi, mutta 
antanee se oikeaan suuntaan johtavaa ajatuksen aihetta työläisille. En ole 
ketään syyttänyt - itseäni enkä muita, vaan päinvastoin koettanut osoit
taa, että historiallisessa li ikkeessä ovat tak~na paljon suuremmat voima
tekijät kuin yksilöt, jotka porvarill inen käsitys nostaa jalustalle. Vallan
kumoukse llisen sosia lismin käsityksen mukaan eivät yksilöt tee historiaa 
- vaikkakin ne paljon voivat työväenliikettä joko hyödyttää tai vahingoit
taa. - Enemmän keskustelua - mikäli olot sallivat - haluaisin, ja kaik
kikin tietenkin haluaisivat esillä olevista kysymyksistä. Qlen vain ottanut 
ensimäiscn puhevuoron, kun sitä eivät muut ole tehneet. 

Kyhäelmäni on julaistu kommunistisissa lehdissä KUl110uksessa ja 
Vapaudessa (1918) . .*) 

1. ParJamenUaarinen kansanpuolue. 

Suomen' sosialidemokratinen puolue oli kirjavien joukkojen parlament
taarinen kansanpuolue. Sen ympärille olivat voimakkaasti liittyneet köy
hälistön eri kerrokset, niin proletaariset kuin pikku porvarilliset. Ominai
sen leimansa s ille antoivat maaseudun tilatfoman väestön joukot, jotka 
Suomessa sen kapitalistisesta kehitysvaiheesta johtuen ovat e rittäin laajat. 
Ne ovat puoleksi proletaari sia, toiseksi pijkkuporvarillisia aineksia, katso-

*) T ämä v. 1918 kirjasena julkaistu sarjakir jotukseni oli kirjotettu kesällä sa-
mana vuonna, ilmestyen silloin "ensimäisenä puhevuorona" tästä asiasta. Ollen sil-
loin juu ri päättyneen luokkasodan välittömien vaikutelmien alaisena kirjoitettu, si-
sältää se eräissä kohdin sellaisia ajatuksia, jotka eivät aivan sellaisenaan kestä myö-
hempää rau hallista ja objektiivista arviointia. Kun ei kirjasessa kuitenkaan ilmene 
mainittavampaa harhaanosumista, julkaistaan se tässä lukuunottamatta eräitä teke-
miäni polstoja, jotka eivät vaikuta oleellisesti itse asiaan, mutta mukaanotettuina 
vaatisivat l aajemman selityksen, tullakseen varsinkin nuoren polven lukijain taholta 
oikein ymmärretyksi. 

L. Lefonmiiki. 
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mukseltaan ja yhteisku nnailisilta vaatimuksiltaan viimeksimainitfuj a. 
Maaseutuväestölle kuulu i enem mistö sekä sos. dem. valitsijain että puo
lueen jäsenluvusta, vieläpä oli sitä ainesta, vasta teolli suuden palvelukseen 
muuttaneina tai suorastaan omissa maatalousoloissaan järjestyneinä am
maltiyhdistys liikkeenk in riveissä. 

Puol ue oli pikkuporvarillinen uudistuspuolue, joka oli laajat jouk
konsa löytänyt vaalitaistel uissa, joukkonsa, joitten yhteisku nnallisia vaa ti
muksia - sekä proletaarisia että pikku porvarillisia - se ajoi parl amen
tissa. Vaaliohjelma oli sille kaikki kaikessa. Miten se porvarillisen yh
teiskunnan puitteissa voisi toteuttaa uud istuksia, siinä sen elämänkysymys. 
Se kommuni stinen vasemmistolaisuus, mi kä sotavuosien kuluessa oli muissa 
myksille ja sen takia revisionistiset oikeistoainekset hyvin viihtyivät sen 
keskuudessa. Sen luonne parlamenttaarisena kansanpuolueena antoi tilaa 
oikeiston toiminnalle, oikeiston, joka oli varsinkin eduskun taryhmässä 
sangen voimakas jä. vaikutti varsin suu ressa määrässä puol ueen koko poli
tiikkaan. 

Puolueen virallisena periaatteellisena ohjelmana oli kaytskyläis
marxil ainen sos ialismi, jonka puolesta varsinaisessa johdossa olevat n.s. 
vasemmistoainekset .taistelivat revisionistista oikeistoa vastaan pitäen 
kiinni jyrkän luokkataistelun ja työväen itsenäisen politii kan periaatteista. 
Se komm unistinen vasemmistolaisuus, mikä sotavuosien kul uessa oli muissa 
maissa syntynyt, ei saavuttanut jalansijaa puolueen vira llisissa piireissä, 
mutta johtoon tyytymätiömissä oppositsiooniaineksissa, jotka kuului vat 
laajoi hin joukkoih in, il meni vallankumouksellinen sosialismi kuitenkin 
etenkin vallankumouskeväästä lähtien voimakkaana, joskin vielä suurim
maksi osaksi päämäärästään epätietoisena ja vaistomaisena. 

Johdossa oleva kautskylä is-marx il ainen suunta ei ollut vallankumouk
sellinen ja oli se melkein yhtä kaukana vall ankumoukse llisesta komrilUnis
mi sta kuin revision istiset oikeistolaiset kin. Puolue sell aisenaan - jouk
koj en vallankumouksellisesta kuohunnasta huoli matta - oli ja pysyi ei
vallankumoukselli sena parlamenttaarisena kansanpuolueella uudistus
ohjelmincen. Sellaisena se ei tahtonut vallan kumousta, johon se pakosta 
' joutui, vaan se pä invastoin teki kaiken voitavansa, jotta se ei vallanku-
moukseen joutuisi; ja kerran sii hen tultuaan, se oli avuton, varustautuma-
ton ja koetti vaikeassa tilanteessa parlamenttaarisena uudistuspuolueena 
tulla toimeen niin hyvin kui n voi. Siitä ei tode llakaan ollut vallankumous
puolueeksi. 

Tässä ei ole syytä lähteä esittämään puolueen käytännöllistä ohjel
maa, se on kyllin tunnettu jokaiselle meistä. Maatalousohje lma tähtäsi 
torpparivapautukseen ,itsenäi sten pientilain luomil>"en; yhte iskunnallinen 
ohjelma uudistuksiin porvarilli sen järjestelmän puitteissa; poli ittinen oh
je lma kansanvaltaan ; ja kaiken pohjana oli käsitys kansanvallaisen 
uudisfuskehityksen mahdollisuudesta kapitalisti valtiossa. Suhde Venä
jään aiheutti kansallisen itsenäisyysohjelman, joka antoi ti laa pikkuporva
rillisille joukoille otollisiin isänmaallisiin rientoihin. Kukoisti nurkka isän. 
maalli suus. Puol ueen kaikkein kautskyläis-marxi laisin johto kävi isän-
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maallisten dentoj en etunenässä. Mutta täytyy totuuden nimessä myöntää, 
että vallankumouksel lisissa proletaarisissa joukoissa tuo nurkkaisänmaal
lisuus saavutti vähemmän kaikupohjaa. Silloin kun puolue Suomen riip
pumattomuuden saavutettua määräsi toimeen pantavaksi mielenosoituksia, 
kyselivät vallankumoukselliset proletaarijoukot, mistä syystä? Ne olivat 
valm iit taisteluun leivän ja oikeuden puolesta , mutta Suomen valtakunta
aa te oli niille vieras. Kansainväli selle vallankumoustoiminnalle ne innos-
tuivat ja lämpenivät - johdon isänmaalli suutta ne katselivat epäröiden, 
eivätkä olleet,mukana puolueen osottamassa valtakunnallisen riippumatto
muuden huumauksessa. Joka tunsi elämää proletaa risissa joukoissa, sai 
tämän se lvästi havaita. 

Eri stäytynyt kansallinen kansan puolue Suomen sosialidemokratia itse 
asiassa oli, joka hyvi n vähän toi voiman lisäystä kansainväli seen vallanku
!l1oukselliseen proletaariliikkeeseen, niin zimmervaldila iseksi kuin puolue 
julistautuikin. 

Sitä hajottavaa prosessia, minkä kaikkien muitten - niin sotaa käy
vien kuin puolueettomienkin maitten - sos. dem. puolueet olivat läpikäy
neet, ei puolueessamme vielä ennättänyt tapahtua, vaikka oi ree t sii hen 
suuntaan ol ivat kyllä jo huomattavissa. Vallankumoukseen ajautui puol ue 
taas niin voimakkaasti ja porvariston provoseeraus oli ni in häikäilemät
töntä, ettei vallankumouksen kynnykselläkään puoluehajaannusta voinut 
syntyä. 

Nyt on toista. Kaksi puoluetta muodostuu luontojaan. Revisionis
tinen, ei-va llan kumouksellinen oikeistopuolue on jo - Suomessa - perus
tetlu ja julkaissut ohjelmansa. Vallankumouksellinen kommunistinen 
vasemmistopuolue 00 syntynyt jo ainaki n maan rajojen ul kopuolella ja 
epäilemättä on se pian syntyvä myöskin Suomessa, joskin maan alaise na. 
Jom mankumman on, puolueen entisen johdon la i kautskyläisen vasemmis
ton, vali ttava tai sitte perustettava oma ryhmänsä. Nämä puolueen van
hat johtoainekset jakaantunevat kummankin puolueen osalle, sillä keskus
talai sen puol ueen mahdollisuuksia ei a inakaan tällä hetkellä näy olevan. 

Suomen sosialidemokratia on kieltämättä päättänyt erään kehitys
vai heensa. Se päättyi kamalaan kOhtaloon, hirmuiseen luokkatappioon. 
Mutta sitä elävämpänä, tarmokkaampana ja tehtäväänsä kypsyneempänä 
nouskoon verisestä haudasta uusi va llan kumouksellinen työväenpuolue työ
väen diktatuurin ja yhteiskunnallisen vallankumouksen toimeenpanevaksi 
voimaksi. Vallan kumouksellista sosialismia ei voida työmiehiä joukot
tainkaan murhaamalla tappaa. "Marttyyrien veri lannoiltaa Herramme 
pellon" . 

II. Periaatteellinen vallankumouksellisuus ja käytäntö. 

Puol ue pyrki yhteiskunnalliseen demokratiaan, jonka piti olla uudis
tusvaatimusten toteutumisen takeena. Pohjana oli se revisionistinen kä
sitys, että kan sanva ltainen kehitys on kapitalistivaltiossa mahdollinen. 
Hirveällä tavalla_meille opetettiin, ettei se ole mahdolli nen, että demokra-



87 

tiaa ja kapitalismia ei voida yhdistää. Tähdättiin ihanteelliseen pikku
porvarilliseen kansanvaltaan - porvaristo tuli vastaan säälimättömän jul
mine luokkadiktatuurineen. 

Nyt on työväen joukkojen vihdoinkin ymmärrettävä, että ainoana pää
määrän! voi vain olla köyhälistön diktatuuri ja kapitalistivaltion muutta
minen työväenvallaksi. · Mutta se merkitsee sosiaalista vallankumousta, ei 
enää sosiaalista demokratiaa; sosialistisen vallankumouksen alkua, ei enää 
pikkuparannuksia kapitalistivallion puitteissa; kommunismia, ei sosialide
mokratiaa. 

Ja puolue pyrki riippumattomaan valtiolliseen demokratiaan, vapaan 
kansan suve reemseen Itsehallintaan Julma todellisuus opetti, ettei sekään 
ole mahdollista, ja että kapitalisti sen kehityksen imperialistisella asteella 
ei pienten - eikä suurten - kansain valtiollinen riippumattomuus enää 
ole mahdollinen - enempää kuin pikkuliikkeitten taloudellinen riippumat
tomuus suurliikkeitten aikakaudella. Kapitalismi on siirtynyt kansainväli
syyden asteelle., maailman suurvaltatrusteiksi, jotka kamppailevat maail
manvallasta. Suomen kapitalistiluokka käytti hyväkseen kahden imperia
listisen jättiläisen välistä taistelua ja toisen avulla tuhosi työväenliikkeen, 
ostaen maansa ja kansansa hinnalla itsellensä vasalliherruuden. Olemme 
saaneet opin, että imperialistisfa kapitalismia vastaan voidaan asettaa 
ainoastaan köyhälistön kansainvälinen vallankumous. 

Uudistetun (kautskyläisen) marxilaisuuden mukaan puolue kylläkin 
periaatteessa julistautui yhteiskllnnallisen vallankllmollksen pllollleeksi. 
Mutta vaikka huomattiin elettävän suurten kansainvälisten vallankumous
ten ajan jaksossa, ei puolue ryhtynyt pohtimaan asemaansa vallankumouk
seen nähden. Sitä ei tehty, vaikka Suom~ssakin maaperä jo alkoi arve
lutlavasli kuumeta ja vai kka viimein marraskuun lakko oli ilmeinen todis-

• tus vallankumouksellisen tilanteen vallitsemisesta maassa. Viimeinen 
puolueneuvoston kokous myönsi vallankumouksellisen tilanteen samoin
kuin vallankumoukseen joutumisen mahdollisuuden olevan olemassa, multa 
se ei ottanut kysymystä vallankumouksesta pohdittavakseen - se pysyi 
uskollisena vi ralli si lle periaatteilleen. Eikä myös sitä vallankumouksellista 
vasemmistoa jaksanut nousta, joka olisi se lvittänyt vallankumouksellisille 
joukoille vall ankumouksen teoriaa ja käytäntöä edes Venäjän suuren kom
munistisen va llankumouksen tapahd uttua. 

Työväki oli jo aikaisemmin vallannut poliisi- ja kunnallista valtaa 
useissa osissa maata, jollaisen sissisodan välitilan jälkeen koko valtiolli
nen valta viimein joutui sen käsiin. Mutta kaikesta huolimatta työväen 
diktatuuri-aate ja muut kommunistiset katsomukset. joit~ itäinen vallan
kurnousjättiläinen julisti maailmalle, eivät saavuttaneet periaatteellista 
omaksumista puolueemme johdon taholta. Johto vie lä keskellä valJan
kumoustakin toivoi, että kaikesta palIOsta voitaisiin IOIJuksi selviytyä pik-
kuporvarillisen demokratian rauhansatamaan, jossa ei olisi pelkoa vallan
kumouksesta ennen sitä "kapitalismin lopullista kukistamista", jonka 
kautskyläinen marxilaisuus lupaa epämääräisessä tulevaisuudessa "kapi-
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talismin kehityttyä vissille asteelle", ja jonka kuk}stamisen vallankumouk
sellista muotoa ja keinoja ei viejä muka ole syytä pohtia ... 

Pyrittiin kiihkeästi parlamenttaariseksi enemmistöpuolueeksi. Ei 
asetettu kysymystä, mitä sitfe tehdä kun on enemmistö? Ohjaksia kapita
listivaltiossa ei tahdottu periaatteellisista syistä ottaa käsiin. Mutta kun 
se enemmän kuin kymmenvuotisella työllä saavutettu eduskuntaenemmistö 
tuli, ei kautskyläisillämme oll ut muuta mahdollisuutta kuin - minisleri-
sosialismi! juiistautumisesta yhteiskunnallisen vallankumouksen ' puo-
lueeksi ei kautskyläinen marxilaisuus vetänyt mitään johtopäätöksiä -
seurauksena oli opportunistinen revisionismi käytännössä - suurten sa-
nojen ja fraasien koettaessa turhaan peittää tosiasiallista käytäntöä. 

Olisi tullut katsoa pienen isänmaamme akkunoista ulos avaraan myrs
kyävään maailmaan, niin olisi saatu uuden aikaisempia kansainvälistä tilan
netta paremmin vastaavia käsityksiä. 

111. ut9pia sos. dem. puolueessa. 

Luultiin oltavan reaalisella pohjalla ja sangen usein olikin kirjotus
ten ja puheitten teemana kehitys utopiasta marxilaisuuteen. Kuitenkin 
leimasi puoluetta sekä periaatteessa että käytännössä pikkuporvarillinen 
ihanteellisuus. Utopia ajettiin pääovesta ulos, se tuli ja tuotiin takaoven 
kautta sisälle. 

Utopistiset käsitykset demokratiasta saivat aikaan omat virheensä. 
Utopisteja oltiin taistelutapojen valinnassa. Esim. aseellisen taistelutavan 
mahdollisuus oli tykkänään pois suljettu hyväksyttävien keinojen joukosta. 
Naivisti arveltiin jonkun kapitalistisen yhteiskunnan voivan tulla toimeen 
ilman militarismia samoin kuin arveltiin luokkataistelun voivan kaikillakin 
asteillaan tapahtua- ilman aseellista kamppailua pelkästään aatteellisena 
taisteluna. Puhujamme ja kirj oittajamme terottivat taukoamatta vuodesta 
vuoteen yksinomaan aatteellisia taistelutapoja ja ihmisyys-usko leimasi 
käytännön. Luokkasodan todellisuudessa oltiin sille hempeitä, farmotto-
mia ja kykenemättömiä. 

Niinpä sangen moni s illoin, kun pakon edessä jouduttiin verileikkiin , 
tunsi sodankäynnin vastenmieliseksi ja piti aseellista taistelutapaa ihmi
syysaatteelle perustuvaan sosialidemokratiaan soveltumattomana. Uuden 
vallankumouksellisen sosialismin puolueen on nyt avoimesti julistettava 
aseellinen kapina ja aseelliseen vallankumoukseen varustautuminen ohjel
makseen. 

Pikku porvarillinen kansanvaltaisuus tuotti vaurioita sekin. Luotta
musmies-byrokratiassa ---1 joka on luonnollinen ilmiö parlamentlaarisessa 
puolueessa - mentiin toiseen äärimäisyyteen - kansanvaltaisuuden ni
messä vaadittiin ja annettiin joukoille vieläpä yksityisille sakeille oikeus 
menete,lIä oman päänsä mukaan. Joukkoomme oli tulvinut niin paljon jär
jestötyössä kouliintumattomia, pikkuporvarillisella katsomuksella varus
tettuja joukkoja, jotka eivät käsittäneet kurin välttämätömyyttä joukko
liikkeessä. Niille laitoksille ja päälliköille, jotka kerran valittiin tai muu-
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ten hyväksyttiin, ei annettu johdon ja päällikkyyden valtuuksia eikä alis
tuttu niiden määräyksiä noudattamaan. T ämä oli yksi syy perinpohjai
seen loppukatastroofiin. 

Yllä mainittu johtui kuten ilmeistä, puolueen luonteesta . Toisin on 
oleva uuden vallankumouksellisen kommunistipuolueen laita, joka on oleva 
ankaran vallankumouksellisen kurin puolue ja käyttää elämän todellisuu
teen Jlohjautuen luokkasodan menettelytapoja. Porvaristolta on meidän 
opittava sotilaallisen kurin, järjestyksen ja vastustajan täydellisen ja ar-
mottoman tuhoamisen säälimättömäl periaatteet, jolka ovat luokkavoiton 
välttämätön ehto. Utopiasta elämän todellisuuteen on oleva vastaisen 
vallankumouksellisen työväenliikkeemme tunn ussana. Luokkataistelu on 
taistelua elämästä ja kuolemasta, jossa paljon tuhoutuu, ennenkuin lopul-· 
linen voitto on saavutettu. Vasta nyt on tämä totuus käynyt joukoilfemme 
eläväksi todellisuudeksi. Parlamenttaarinen puoluetoiminta on leikittelyä 
sen armottoman luokkasodan rinnalla, mikä on taisteltava, ennenkuin työn 
ja pääoman, proletariaatin ja porvariston välinen kamppailu on suoritettu 
ja porvariston valta kukistetfu. Yhden kansalaissodan me kävimme -
uusi on edessämme. Kansainvälinen kokemus - joka Suomen työväellä 
on nyt hirveämpi kuin missään - osottaa, miten sitkeästi ja miten julmasti 
porvaristo puolustaa luokkaetuoikeuksiaan ja herruuttaan. Ainoastaan 
porvariston kaikkien voimien loppuun saakka tuhoaminen takaa työväen
luokalle voiton. 

IV. Johto ja joukot. 

Parlamenttaarinen kansanpuolue edellyttää omalaatuista johtoansa, 
luottamusmies-byrokratiaa. Suomen työväenliikkeen johto - puolueen 
ja ammattiyhdistysliikkeen johto sekä parlamenttiryhmä - oli vanhoissa 
kouliintuneissa käsissä, jotka olivat pitäneet ohjaksia vuoden 1905 vallan
kumouksen perästä, lO-vuotisen "parlamenttaarisen" ajanjakson sekä sen
jälkeisen sotavuosien vaiheen kulue~sa. Oli kehittynyt "loistavia parla-. 
menttarikkoja", kuten Pannekock sanoo sekä oikeita kansanjohtajia. ' 

Johto oli eronn ut joukoista, niitten välillä oli alituista hankausta ja 
epäluu loa, ja varsinki n puolueen hedelmätön opportunistinen politiikka ja 
johdon lankeaminen pois luokkataistelun tieltä kumousvuoden vaivaloisena 
aikana, sai joukkojen jyrkemmissä aineksissa aikaan suoranaista katke
ruutta "pääorgaaneja" kohtaan. Kun ne eivä.t olleet vallankumouksellisia, 
epäiltiin niitä. Mutta toiselta puolen oli työläisyleisössä sokeaa johtajain 
ihailua ja luottamusta, joka ei vaatinut kontrollia. 

Joukoissa kytevä epäluuloisuus johtoa kohtaan oli hyvä maaperä 
porvariston provokaatiorien harjoittamalIe laajalle provoseeraukselle. 
Tämä oli sitäkin paremmin mahdollista, kun puolueen ja ammattiyhdistys
liikkeen toimitsijoista harvat ottivat osaa sodan johtoon, mikä jäi uusien 
voimien käsiin. Vanhat, järjestöt yössä kouliintuneet toimitsijat hävisivät 
tarkoin vähempiarvoisiin siviilitehtäviin, eikä asiaa enää parantanut sittem
min käytäntöön otettu rintama-agitatsiooni. Mitä oikeistolaisempia toi-
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mitsi javoimat olivat, sitä vähemmän ne ottivat osaa liikkeeseen vallan 
kumouksen aikana, niin että esim. työväen osuustoimintaliikkeen toimitsi-
jnt osaksi olivat ja pysyivät poissa jopa vallankumouksen siviili tehtävistä, 
puhumattakaan sotatoimista. Tämä petturuus va llankumouksen edessä oli 
tietenkin vain omansa lisäämään provoseerauksen maaperää joukoissa. 
Tämä ei koske oikeistolaisia työläisaineksia, sillä monikin "mensheviki" 
nimen saanut eturivin työmies tarttui kivääriin ja taisteli sankarillisesti 
työväen asian puolesta. 

Itseoikeutettujen johtajain ja hallitusmiesten ilmcnemises tä oli vahin
koa työväen liikkeelle. Työväenjoukkojen omavarainen, itsenäinen toi
minta oli heikkoa ja muuttui vallankumouksessa use in vastakohdakseen, 
TTlielivallaksi ~ kun päinvastoin koko vallankumouksellisen järjestyksen 
olisi pitänyt nojautua yksinomaan fyöväenjoukkojen itsefoiminfaan. 

Heti vallankumouksen alussa näkyi, että suuri osa joukoisfa käsitti 
itsensä ~ ei isännäksi, vaan palkkalaisiksi, palkkasotureiksi, joilla oli mel-
koiset vaatimukset palkkaan, ruokaan, vaatetukseen ja lomansaantiin 
nähden. 

Ei o{{u! mitään edustajakokouksia, joissa olisi valtuutetut valittu ja 
ohjelmasta päätelty. Vallankumoushallitus muodostui puolueen ylimmästä 
johdosta ja vallankumouksen muut elimet paikallisjohdosta sellaisina kuin 
ne olivat - oikeisto- , keskusla- ja vasemmistoaineksineen, eikä niissä 
sittemmin tullut mitään muutoksia. Jos todella olisi ollut proletaarinen 
vallankumous mielessä, olisi tarmo ollut toinen ja porvariston provokat-
sioonikin olisi kilpistynyl joukkojen oman isännyyden ja konfrollivalfan 
tiefoisuufeen. Mutta ~ parlamenttaarisella kausanpuolueella oli omat 
tuloksensa. 

V.' Joukkojen val1ankumoukseJ lisuus. 

Aivan kuin joki vastuksen löydettyään muuttuu koskipaikaksi, samoin 
työväenjoukot kaikkien niiden vaatimusten kohdattua ylipääsemätöntä vas-
tarintaa, muuttuivat vallankumouksellisiksi. Ne alkoivat pian käyUää 
väkivaltaisia menettelytapoja. Jo kesällä laajat kuntia käsittävät maa-
työ läisten lakot saivat väkivaltaisen luonteen. Kunnalliskysymys johti 
väkivaltaisi in keinoihin kunnallisen luokkavallan murtamiseksi. Kuntain 
työläiset alkoivat käyttää palkankorotuskeinonaan valtuustojen vangitse-
misia. MiJiisi-poliisiasia johti suoranaisiin paikallisiin työväenluokan ja 
porvariston yhteentörmäyksiin. Torpparit kieltäytyivät verojensa mak-
susta. Palkolliset rikkoivat palkollislain. Marraskuun lakko sai jo val-
tavan vallankumouksell isen luonteen, ja sen jälkimainingit, etenkin kotka-
laisten ja helsinkilä isten punaisten kaartien sotajalalla olo lakon 4älkeen 
samoin kuin koko lakkoa seurannut sissisotati lanne, missä kaapattiin lah-
tarihallituksen ase- ja hevoslähetyksiä, toimitettiin taukoamalla ase-etsin-
töjä porvarien luona j.n.e., olivat merkkejä luokkataistelun muuttumisesta 
luokkasodaksi. 

Ennen käytetyt menettelytavat olivat osoUautuneet hedelmätlömiksi 
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ja tilannetta vastaamattomiksi. Puolue, joka kaikista luo,vimisponniste-
luistaan huolimatta oli ikäänkuin se olisi tahtonut sanoa: " tässä seison, 
muuta en voi" ; se menetti ' luottamuksensa joukkojen keskuudessa. Val-
lankumoukselliset ainekset olivat johtoon nähden epä luuloisia. Marras-
kuun lakon virheellinen lopettaminen herä tti ankaran kuohunnan joukko-
jen keskuudessa, jotka tun S1vat i tsensä petetyiksi. Joukot alkoivat hyvin 
tarkasti valita miehet, kenelle luottamuksensa antavat. Punaiset kaartit, 
va llankumouksellisten voimain keskus paikat, olivat laajojen joukkojen ai-
noat luottamusta nauttivat ja ni iden miehet nousivat puolueen toimikuntiin, 
ei kuitenkaan ylempiin, joihin vaaleja ei suoritettu. Ei ole syytä sanoa, 
että vasta työväenliikkeeseen tulvanneet joukot yksinänsä olisivat olleet 
val lankumoukselliset. Vanha kouluuntunut järjestöväkikin sitä oli, mal-
tillista ja vanhoi ll ista luottamusmiesjoukkoa lukuunot tamatta. 

Puolue- ja puolueneuvoston kokoukset olivat vanhoissa j a vanhoilli -
sissa käsissä, eivätkä vallankumoukselliset joukot juuri olleet niissä edus-
tettuina, niiden jäsenten vaalit kun oli suoritettu jo ennen maaliskuun va l-
lankumousta. Sen sijaan ammattijärjestön edustajakokous kuvasti ku-
mouksellisia joukkoja - se hajosi tai laskettiin hajalle, ennätettyään 
tehdä ainoastaan - suurlakkopäätöksen ! 

Vall ankumouksellinen vasemmistolaisuus j oukkojen keskuudessa oli 
suurimmaksi osaksi vaistomaista. Luottamusmiesbyrokratian keskuu-
dessa ei ollut muuta kuin harvoja se lväpiirteisiä vallankumouksellisen so-
sialismin kannattajia, eivätkä hekään kyenneet keskittymään, järjestymään 
ja esiintymään vallankumouksellisen teorian selvitläjinä joukkojen kes-
kuudessa. 

Joukot keskuudessaan tekivät erOn " bolshevikin" ja " menshevikin" 
välillä, joilla sanoi lla ne koettivat ilmai§ta epäselviä vallankumouksellisia. 

• käsityksiään, ja käyttää näitä käsitteitä ' mittapuuna puolue henkilöitä ar-
vostellessaan. Venäjän vallankumouksellisen proletaariliikkeen ja sittem-
min bolsheviki-vallankumouksen vaikutus joukkoihimme - joskaan ei 
luott<\musmies-byrokratiaan - oli ilmeinen ja helposti huomattava. Ni il tä 
vaan puuttui vallankumouksellista teoriaa ja ne olisivat kieltämättä olleet . 
vastaanottokykyiset ja -haluiset ja niiden valla!1kumouksellisessa va lista-
misessa oli si ollut laaja ja kiitollinen maaperä - . kaikki lyötiin laimin, 
sillä vallankumouksellisia vasemmistolaisia oli niin tuiki vähän. 

Itse va llankumouksen kestäessä ei enää vallankumouksellista teoriaa 
luotu eikä yleensä luodakaan. Joukot olivat taistelussa, eivätkä enää 
"teoretisoineet". V.:rllankumouksen johto sai olla niinkuin se oli. Tyyty-
mättömyydellä ei ollut tilaisuutta puhjeta ilmi. Sammumattomalla innolla 
yötä ja päivää olivat esikunnissa ja rintamilla tosivallankumouk selliset 
ainekset työssä. Siinä oli uhrautuvaisuutta, kestävyyttä ja tarmoa, mikä 
vaikeissa oloissa ilmaisi vallankumouksel lislemme suuruuden. Varuslus-
len ollessa tuiki puutteelliset, sota taidon ja teknillisten voimien puut-
teessa, provariston provokatsioonin häikäilemättömästi lietsoessa paIkka-
soturijoukkoa, tekivät vallankumoukselli semme työtä, jota monasti joutui 
its"ekseen ihmettelemään. Samoin osottivat vallankumouksen hengen elä-

• 
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hyttämät joukko-osastot sankarillista pelottomuutta silloinkin, kun kaikki 
mukaansa tempaava joukkopaniikki syntyi. 

Työväenluokalla oli todellakin runsain määrin vallankumouksellista. 
voimaa ja kykyä. Olisi vain tarvinnut olta päämäärästään tietoinen, val
lankumouksellisen teorian ja tarmon omaava puolue. Sellaista meillä ei 
oll ut. 

Vallankumouksellisella teorialla on kieltämättä nyt - valkoisen ter
rorin raivoamisesta huolimatta tai oikeastaan sen ansiostakin - oleva kii
tollinen maaperä Suomen työväenjoukkojen keskuudessa, sillä vallanku
mouksellista' sosialismia ei lahtaamalla hävitetä. Eikä ole epäilystäkään,_ 
etteikö vailankumouksellinen kommunistipuolue tule riveihinsä keräämään 
nopeasti ja runsaasti proletaarisia joukkoja. 

VI. Johdon potitiikka. 

Parlamenttaarisen puolueen johdolla oli luovimista val lankumoukse~-· 
lisen kuohunnan paineessa alhaaltapäin ja provoseeraavan provariston 
seisoessa kalliona vastaan ylhäältä päin. Johto meni oikeistolaisten mie
lestä liian paljon vasempaan hyväksymällä joukkojen väkivaltaisia tekoja 
ja vasemmistolaisten mielestä liian paljon oikeaan yrittäessään kaikin ta
voin, jopa porvarilliseen hallitukseen menemällä, saada aikaan enemmän. 
kuin mitä sen menettelytapa ke inoilla voitiin saavuttaa. 

Parlamenltarismi oli puserrettu tyhjiin - sitä puserrettiin sekä ulkoa 
että sisästä päin . Vielä viimeisenä iltana en nen vallankumouksen puhkea
mista yritettiin saada lahtarihallitusta eduskuntavälikysymyksellä nurin ja 
"vapaamielistä" tilalle! Vallankumouksellisia keinoja viimeiseen saakka 
vastustanut johto kärsi tappion toisensa jälkeen ja joukkojen tyytymättö
myys yhä kasvoi. 

Vaali lipun voimaan kasvatetun petollisen uskon piti viho viimeinkin 
saada pun aiselta ed uskunnalta näkyvä isiä todistuksia oikeutuksestaan -
porvaristo hävitti koko tuon eduskunnan saippuakuplan tavoin.. N.s. 
Mannerin eduskunta sai yhtä surkean lopun kuin n.s. Tokoin senaatti -
kumpikin epätoivoisia yrityksiä saavuttaa van han menettelytavan avulla 
tuloksia, joita ei koskaan tullut. Vielä yksi yritys, vaalit julistettiin "vat
lankumousvaa leiksi" - ja kärsittiin surkea vaalitappio! Ei sen takia, että 
työväenl uokka olisi ollut herpaanturieessa voimattomuuden tilassa vaan 
pikemminkin päinvastoin. 

Vaikka puolue oli virallisesti jyrkän zimmervaldilaisen luokkataistelun 
kannalla, niin se - laatunsa ja luonteensa mukaan - muodosti vallan
kumouskesällä parlamenttaarisen hallituksen, jossa sen miehet - puo
lueke lpoisuuttaan menettämättä - saattoivat hyvin olla kapitalistivaltion 
ylimmissä tehtävissä. Puolen vuotta myöhemmin Mannerin eduskunnan 
puhemies ja Tokoin senaatin varapuheenjohtaja istuivat vallankumouksel
lisessa Kansanvaltuuskunn assa. Kuvaavaa on myös, että marraskuun 
lakkoa lopetettafssa viskattiin katkeroituneille joukoille viihdykkeeksi pu
naisen senaatin ajatus ja senaatto rilista. Ja asioita tuntevan on pakko 
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myöntää, että ainoastaan olojen pakko teki Kansanvaltuuskunnasta vallan-
"kulIloukselJi'sen edes siinä määrin, kuin se sitä oli. Senhän muuten osot-
tavat Kansanvaltuuskunnan lainsäädäntötyö y.m. toimenpiteet. 

VII. Johdon avuttomuus ja epätietoisuus päämää.rästäl- Marraskuun 
lakko. 

Johto nieli tappiot, sivuutti vaitiollen joukkojen väk ivaltaisuudet ja 
y ritti - yritti loppuun saa kka, siitä ei sitä herraparatkoon voi kukaan 
syyttää. Se kutsui puol ue- ja ammalliyhdistyskong resscja ja pää~ti niitä 
hajalle. Se julkaisi toinen toistaan pelottavamman uhkavaa limuksen, vie-
läpä se pelotteli järjes tyskaa rlejak in perustamalla, parlamenttaa risista 
pon niste luista puhumattakaan. Viimein se yritti poliittisella suurlakolla, 
jolloin piti myös tositeolla käydä porvaristoon käsiksi - riisua se aseista. 
Se oli hajana isesti johdettu tai oikeammin se ei oll ut johdettu lainkaan. 
Mutta pelästyneenä siitä, että suurlakko uhkasi muuttua avoimeksi vallan
kumoukseksi, johto käski lopettaa sen - "vall~nkumou kse lli sen keskus
neuvoston" , johon kuului työväenliikkeen eri haaroista edustajia, hajaan
nuttua jo sitä ennen omaan sisä iseen ristiriitaisuuteensa - kuva, joka par
haiten kuin mikään ilmaisee epätoivoisen aseman ja tasapainopolitiikan 
vararikon. 

Yleensä on oltu sitä mieltä , että jos ei johto olisi lopettan ut marras
kuun vallankumouksellisen luonteen saavuttanutta liikettä, olisi asia in 
myöhempi kulku saanut toisen luonteen. Suurimmassa osassa maata oli 
valta marraskuun lakon aikana kieltämättä työväenluokan käsissä. Por
variston aseislariisum in en oli hyvässä vauhdissa, eivätkä lahtarikaartit, 
jotka tuo valtava joukkoliike yllätti, olleet vielä kansalaissotaan valmiit, 
vaan päi nvastoin pysyttelivät tarkoin tapausten menosta syrjässä. Liike, 
jos se olisi johdon sekaantumatta saanut jatkua, olisi nähtävästi kehitty
nyt verrattain rauhalliseksi vallankumoukseksi koko maassa - olisi men
nyt kaiketi samalla painolla voittoon saakka kuin Venäjä lJäkin. Käsitys 
tästä tilanteen suotu isuudesta oli joukoissa ja osassa luottamusmiehistöä
kin siksi selvä, että a inoastaan puolueen auktoriteetin koko painolla saa
tiin lakko lopetetuksi; mutta osassa maata jatkui lakkoa edelleen, toisen 
osan lopetettua. 

Seuraavat kaksi kuukautta osottivat, että porvaristo viimeisteli kan
salaissodan varustelujaan. Mutta tuo kultaakin kalliimpi aika jätettiin 
hyväksi käyttämättä. Viikko viikon perästä kului avuttomuudessa ja pää
määrästä tiedottomassa hapuilussa, yri ttäessä sissisota tilanteen jo valli
tessa parlamenttikokouksil la kaataa porvariston sodanvalrnistuksia johta
vaa lahta rihallitusta ja nostaa tilalle "vapaamielistä" hallitusta - vaikkei 
n.s. "vapaamielistä" porvaristoa Suomessa löytynyt lain kaan. 

Porvaristo oli kiitollinen saamastaan Iykkäysajasla ,- työväki syyt
teli jOhloa, jolta se turhaan vaati aseita - kallis aika juoksi hukkaan, työ
väenluok ka oli yhtä heikko kansalaissotaan kuin ennenkin, mutta porva
risto oli saanut huolehtia joukkojensa keskiftämisestä, aseistamisesta, 
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muonitus- y.m. tarpeitten, rautatien liikkuvan kaluston y.m. siirtämisetä 
tulevan kansalaissodan linjoja silmällä pitäen. 

Tämä aseman ja tehtävien käsittämättämyys johdon taholla oli an
teeksiantaTlJatonta. Sitä lieventää ainoastaan se seikka, että johto oli to·· 
dellakin parlamenttaarisen kansanpuolueen johto eikä suinkaan vallanku
mouksellinen. 

Mutta johdolla ei myös ollut selkärankaa astua joukkojen eteen ja 
esittää niille suoraan asema ja tunnustaa, että se oli ylivoimainen puo-

. lueen menettely tavalle. Se olisi kaiketikin vienyt joko johdon kukistumi-
seen tai puolueen jakaantumiseen - viimemainittu onnellisin tulos, sillä sil
loin olisivat vallankumoukselliset voimasuhteet itse joukkojen keskuudessa 
tulleet edes 'osapuilleen laskefuiksi ja 'vallankumouksen johto muodostunut 
tarmokkaammaksi ja valfankitmouksetlisemma~si. 

VIII. Johto vallankumoushallituksena. 

Vihdoin lahtarikaartit lähtivät liikkeelle pyrkimään Karjalan ja Poh
janmaan ratoja eteläänpäin porvariston sotavalmistelujen ollessa siinä kun
nossa, että saattoi alkaa. Paitsi työväenluokan niskaan ylläftämällä hyök
kääminen, oli niillä tarkoituksena estää myös idässä asej unien tulo, aseju
nien, joita johto taipui viimein - vaikkakin myöhään - joukkojen pako
tuksesta hommaamaan. Toiselta puolen myös työväenjoukot jo itsesuoje
lusvaiston pakotuksesta alkoivat li ikehtiä. Viimeiseen iltaan asti istuttiin 
parlamentissa yrittämässä aikaansaada "vapaamielistä" hallitusta. Kun 
ratkaisun hetket olivat käsissä,. sysäsi johto ohjakset lisätyn puoluetoimi
kunnan vasemmistoryhmälle. Johdon miehet olivat kylläkin alusta alkain 
mukana, ja kun vallankumoushallitus muodostui, liittyivät he mukaan, ve
täcn siihen myös itseoikeutettuja kansanjohtajia ja niin sai vallankumous
hallitus - KansanValtuuskunta - kokoonpanonsa. 

Kansanvaltuuskunnan politiikkaa ohjasi puolueen vanha johto, johon 
oikeistolaisainekset liittyivät. - Pääneuvosto vaikutti siksi vähän asioitten 
menoon, että sitä on tarpeeton tässä yheydessä se lostaa. 

Puolue ei vallankumouksessakaan kieltänyt itseään - se oli ainoas
taan parlamenttaarinen uudistuspuolue. Kansanvaltuuskunnan toimintaa, 
sellainen kuin tuo vallankumoushallitus oli kokoonpanoltaan, ohjasi ainoas
taan olojen pakko, vaan ei suinkaan mikään vallankumouksellinen teoria ja 
päämäärä. 

Ilmeisenä pyrkimyksenä oli mahdollisimman paljon välttää vallanku
mouksellisia toimenpiteitä. Kansalaissotaa ja valtiollisen vallan omaamis
ta katsotti in pakolliseksi välitilaksi, joka oli sodan voitollisesti loppuessa 
viipymättä päättyvä ja muuttuva - porvarilliseksi demokratiaksi, missä 
muka työväenluokan uudistusvaatimuslen toteutuminen oli turvattu. 

Nä.itä uudistuksia alkoi Kansanvaltuuskunta itsekin jo viipymättä to
teuttaa. Se julisti torpparivapautuksen, kumosi palkollissäännön, lakkautti 
pakolliset kirkollisverot, poisti kuolemanrangaistuksen, julisti naisen tasa
arvoisuuden j.n.e. Kunnallisen valtiollisen hallinnon järjestämisellä työ-
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väenneuvostojen käsiin, vallankumousoikeuden perustamisella j.n.e. oli vain 
väliaikaisen pakollisen toimenpiteen luonne. 

Mutta mikäli voitiin [uUo toimeen uuffa luomatta ja pitämällä vanha 
seisouksissa, niin oli se kiinteästi meneltelytapana . . 

Tahdottiin rauhoittaa selkäpuolen hermostunut pikkuporvaristo, ja se 
melkoisessa määrässä onnistuik in, varsinkin sen jälkeen, kun oli julkaistu 
pikkuporvarilfis-demokratinen vaffiosöäntöluonnos, joka luvattiin heti so-
dan jälkeen jättää kansanäänestyksellä ratkaistavaksi! 

Muuten ei liene epäilystäkään siitä, minkä luonteen vallankumous olisi 
saanut, jos se olisi päättynyt voittaisasti, ja itse työväenjoukot olisivat 
saaneet sanella suunnan. Silloin ei olisi tullut kysymykseen yleinen äänes
tys porvarillis-demokratisesta valtiosäännö'stä, vaan olisi se merkinnyt sa
maa kehitystä kuin Venäjällä nyt on. 

On törkeästi vastoin tosiasioita väittää, että "johto syöksi joukot val
lankumoukseen" - johto ei herra paratkoon vallankumouksellinen ollu! ei-
kä se siksi edes vallankumouksen kestäessä muuttunut. Syyttää voi -
kuka syytöksiä haluaa tehdä - si itä, että se ei ollut vallankumouksellinen, 
että se aseellisen vallankumouksen varustelut löi laimin ja siltä puuttui val- .. 
lankumouksellista tarmoa ja päättäväisyyttä. Nimenomaisena pyrkimyk
senä oli päästä kansalaissodan välifilan ylitse tekemällä niin vähän kuin 
suinkin sellaista, mikä olisi sitte ollut haittana porvarilliseen demokratiaan 
siirtymiselle. 

Sanalla sanoen, se ei ollut porvariston valtaa ja pääoman herruutta 
vastaan suuntautuva vallankumous - sellainen on vasta tuleva! 

IX. Esiinprovoseerattu kansalaissota. 

Se oli porvariston ja sen alaisten saksalaisagenttien tahtona. Vasta 
myöhemmin on selvinnyt Suomen herrain salaiset kaupat Saksan imperia
listien kanssa. Ne tiesivät voimansa suuremmaksi, kuin mitä vallanku
mouksellisista joukoista näytti vallankumouksen aattona. 

Oli vakiintunut neuvostovalta Venäjällä, kaikkialla Europassa oli lak
koja ja kuohui - Itävalta-Unkarissa oli kestävä yleislakko ja itse Saksassa 
olivat joukot astuneet kadulle. Niin valoisalta 'näytti kansainvälinen tilan
ne vallankumouksemme alkaissa ja täytyihän sen vaikuttaa jonkunverran 
tapausten menoon meidänkin "vapaassa, itsenäisessä" maassamme. Ai
van erityinen vaikutus työväen joukkoihimme oli Venäjän bolsheviki-vallan
kumouksella, mutta näiden seikkojen selostaminen, kuten alussa mainittu, 
ei kuulu tämän esityksen puitteisiin. 

Porvaristo tahtoi ennenaikaista kapinaa, se oli varustautunut sotaan, 
olot olivat sen aikomuksille suotuisat, se sai sen, ja saavutti voiton. Se 
laski omien joukkojensa ja ennen kaikkea pitkäaikaisen, kiihkeän agitat-
sionin kiihdyttämäin pimeiften talonpoikaisainesten isänmaalliseen innos
tukseen ja se laski saksalaisen imperialismin etujen yhteensatluvaisuuteen 
- eikä se kummassakaan suhteessa erehtynyt; päinvastoin sen toiveet mo
l~mmissakin suhteissa täyttyivät ylenmäärin. 
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Tämän isänmaallisen innostuksen ja samalla sokean sosia listivihan 
täyttämät lahtarilaumal toteuttivat porvariston aikeet, mutta - sen ovat 
laharijohtajat itsekin myöntäneel - he eivät olisi voineet voittaa työväen-
luokkaa, ellei saksalainen vallankumouksien animattipyöveli olisi tullut 
.avuksi. Miten kehnoa sodankäyntimme vapaaehtoisilla, kurittomilla jou
koillamme olikaan ja miten runsaasti lahtarellla oli ulkomaa laisia upseerei
ta käytettävänään, miten he saattoivat asettaa käytettäväkseen harjoitetun 
jääkäri väen ja ruotsalaista säännöllistä sotaväkeä, ja miten kaiken lisäksi 
venäläinen upseeristo kaiken aikaa heidän hyväkseen vehkejli - kaikesta 
huolimatta oseisfeltu, upseeriton ja kuriton työmies olisi heidät lyönyt -
niin rappeutunut o li porvaristomme ja niin taistelukykyinen työväcn luok
kamme - ellei kirottu saksalainen olisi sekaantunut asiaan. Tämä on ku
len sano ltu lahtarien itsensäkin tun nustama tosiasia, ja lienee siinä myös 
yksi psykolooginen selitys sille, miksi valkoinen terrori on niin mielipuoli
sen kamalaa - se on heikomman katalaa kostoa. Kääpiöt raatelevat jät
tiläistä, joka on sidoltu kallioon. 

Esityksen tarkotukseen ja puitteisiin' ei kuulu itse vallankumousta
pausten selvittäminen. Hisloriankirjoiltajan asiana on niiden selostami
nen. Erä itä huomioita haluaisin kuitenkin vielä esittää, koska ne valaisevat 
esillä olevaa asiaa. 

Se, että ei kyetty vall ankumouksen alussa vangitsemaan hallitusta ja 
muita johtavia lahtareita, johtui täyd ellisesti vallankumouk seen va lmistu
mattom uudesta, punakaartin joukkojen vähäl ukuisuudes ta ja kuriItom uu
desta, mikä ilmeni jo al usta a lkain. Punakaartimme ei oll ut sotaväkeä ei
kä sitä siitä tu ll ut, ol ihan vai n komppanioiksi ja pataljooniksi koottua va
paaehtoista väkeä. Venäläiseltä taholta saamastamme avusta voi mainita 
sen opetuksen, mitä- heiltä aseitten käytössä saimme sekä pienet vapaaeh
toiset apujoukot; hyvin vähän tuli upseerivoimia, jonkun verran opetus- ja 
tykkimiehiä. 

Jos vallankumollksen alussa olisi saatu aseita' ajoissa ja rii ttävästi 
olisi voitu työntää takaisin jo ennen meitä liikkeelle lähteneet lahta rijoukot, 
ja helppo asia olisi ollut nousta Haapamäelle saakka, katkaista siellä poik
ki lahtarien tä rkeän Pohjanmaan-Karjalan yhdyslinjan. Nopea aseista
minen, joukkojen lähettäminen il man säännöllisen rintaman muodostam ista 
lahtarijoukkojen niskaan, ja toisella puolen Karjalan kannaksen puhdista
minen vähintään Vuoksen linjaan saakka - siinä olisi ollut voitoll isen so
dan käynnin ehdot. Olisi myös jo al unpitäen oll ut mobilisoitava taistel ua 
varten kaikki, mitä työväen luokalla oli mobi lisoitavaa - eikä se niin vähän 
ollut. Sodan ylin päällikkyys olisi pitänyt myös ajoissa vaihtaa eikä antaa 
tuon itseään ja muita hyväuskoisuudella harhaanjohtavan ylijohdon jatkua 
niin kauvan, että muutos ylipäälli kkyydessä osottautu i sitte jo myöhäiseksi. 

Siihen, että lopullinen katastroofi muodostui niin perinpohjaiseksi, oli 
suuri syy kurittomuudessa. Kun selvisi, että saksalaisuhkan ollessa ei sel
lai sia jättiläisrintamaa kuin Pohjanlahdesta Laatokkaan ulottuva rintama 
oli, voitu turvata, valmisti sodan johto perääntymissuunnitelman. Läntisim.,. 
päin joukkojen tul i vetäytyä Toijalan-Helsingin linjalle, siitä edelleen Ky-
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mijoen li njalle, siitä, jos olosuhteet nii n vaativat, Karjalaan. Määräykset 
tässä annettiin läntisimmille joukoille jo melkeih kuukaptta aikaisemmin 
kuin sitte perääntymistie Lahdessa katkesi. Määräyksiä ei toteltu - suun
nitelmaan kuulunut Kansanvaltuuskunnan Viipuriin muutto Tampereen me
netyksen ja saksalaisten mai hinnousun jä lkee n Hangossa ei sekään saa
nut joukkoja ja paika llisjohtoa lännessä tajuamaan määräyste~ totte lemi
sen vä lttämättömyyttä. Vallankumouksen elävä voima, jonka pelastami
nen oli tunnussana, jäi lahtarien saaliiksi. Ainoastaan eräitä vähäpätöisiä 
osia siitä pääsi me ritse pakenemaan. 

X. Vallankumouksellinen sosialismi - kommunismI. 

Edellisessä olen koettanut selvittää Suomen sos.-dem. työväenliikkeen 
tähänastista laatua, sen kokoonpanoa ja ohjelmaa. Olen myös sanonut, et
tä siinä muodossa on työväen li ike Suomessa päättänyt vaiheensa. Nyt on 
mahdollista ainoastaan oike istolainen puoli porvarillinen puolue, joka jo 
onkin kuten inainittu, syntynyt, sekä sitte vallankumouksellisen sosialismin, 
kommunismin puolue. 

Niiden tuhoisain virheitten ei saa enää antaa jatkua, mitä Suomen so
sialidemokratia ilmaisi. Mitä olemme ja mitä tahdomme, sen täytyy nyt 
rehellisesti julistaa. Emme voi enää istua kahdella tuolilla - joko kanna
'tamme kaulskyläistä parlamenttarismia demokratisine pyrkimyksineen ja 
eristettyine kansallisine kansanpuolueineen - tai silte liitymme kansain
vä liseen proletariaatin kommunistiseen vallankumoukseen. Edellä olevas
ta sosialidemokratian arvostelusta selviää, että suomalaisen vallankumouk-
sellisen työväestön johtavat sen omal hirvittävät kokemukset suoraan val-
lankumoukselliseen sosialismiin. 

Voi olla kysymyksessä ainoastaan pyrk imys Suomen lahtarivall an ku
kistamiseksi ja työväen vallan voimaansaattamiseksi. Voi olla kysymys ai
noastaan liittymisestä kansainväliseen vallankumousliikkeeseen imperialis
min kukistam iseksi, sillä Suomi on nyt saksalanen alusmaa, jonka vall an
kumouksellinen lii ke on - kuten se muuten tähänkin asti on oll ut - ai
noastaan kansainvälisen vallankumouksen liitossa mahdoll inen. Kysymys 

(
vai enää olla ainoastaan sosialistisen vallankumouksen a lkamisvaiheesta, 
joka edellyttää proletariaa tin diktatuuria Suomessa. Ei mikään parlament
taarinen rauha voi olla enää Suomessa mahdollint!n. Ainoastaan uusi kan-
sa laissota, uusi vallankumous - se on tu leva. 

Senpä vuoksi kaikki vasemmistososialistit innokkaaseen työhön val
lankumouksellisen sosialismin - 'kommunismin aatteitten levittämseksi ja 
vallankumouksellisen teorian selvittämiseksi suomalaisen työväenluokan 
keskuudessa! Nopeasti rakentamaan uutfa tosi-vallankumouksellista puo-
luetta. Vall ankumouksell iset proletaarijoukot kutsukaa lippujen juurelle, 
nii[le viekää kommunistisen vall ankumouksen taistelu sanoma! 

Mutta yksi asia on muistettava. On tarkoin pidettävä silmällä, miten 
jäsenistömme muodostuu kokoonpanoltaan. Porvariston ostamia tai va
paaehtoisia, tietoisia tai tiedottomia provokaattoreita on varottava jouk
koonlTne pääsemästä. Yhtä tarkoin on varottava sellaisten ainesten mu-

7 
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kaan · tulemista, jotka tulkitsevat omaan viisaa.seen suuntaansa ja vanhan. 
keskustala isen tai oikeistolaisen katsom uksensa mukaisesti vall ankumouk
sellisia teorioita ja menettelytapoja. Vanhan puolueemme henkisiä peruja" 
on meidän tarkoin varottava! 

Olemme muuten vakuutettu siitä, että vallankumouksellisen proletari
aatin voimain uudelleen kokoaminen ja niiden järjestäminen vallankumouk
selliseen kommunisti puolueeseen ei ole oleva vuosikymmenien työ. Uskon 
sen käyvän nopeasti, sillä työväenjoukot olivat jo hyvällä alulla vallanku
mouksellisessa tietoisuudessa. Vallankumouksellista sosia lismia eivät lah
tarit voi työmiehiä joukottain mu rhaamalla hävittää, sillä Suomessakin on 
jo todettu se ikuInen tosiasia, että yhden va llankumouksellisen tilalle ve ri
nen vai no kehittää kymmenen uutta vallankumouksellista. Vankilei rin kau
hut eivät voi vallankumousta tukahduttaa. Murtamattomaan vallankumouk
selliseen tarmoomme yhtyy sammumaton, yötä ja päivää kalvava vihan ja 
koston tunne ... 
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Hallinnon ja lain käytön järjestely. 
Kirj. Väinö Jokinen. 

Julisiunessa, joka Kansanvaltuuskunnan jäsenten allekirjoittamana 
vallankumoosliikkeen puhjetessa esitettiin, oli maan valtiopäiväjärjestyk
sen uudistamiseksi seuraava ohjelma: " Meidän mielestämme on nyt Suo
messa pyritl'ävä rohkein, harkituin ottein muuttamaan koko vaItiojärjes-
tystä. Vir·k,a.vaJta on nyt niin . murrettava, etei se voi enään myöhemmin
kään kansan ;herraksi päästä. Tuomioistuinten itsevaltiudesta on ~ehtävä 
kerta kaikkiaan loppu. Koko valtiosääntö on perustettava taatusti työväen 
etujen mukaisen kansanvallan pohjalla". 

Kansanvaltuuskunnan työtä tämän ohjelman toteuttamiseksi, mikäli se 
koski vallankumouksenaikaista hallinnon ja" lainkäytön järjestelyä, mistä 

,seuraavassa aiomme muutamia piirteitä esittää, auttoi melkoisesti se seikka, 
että melkein kaikkLvirastot jo heti vall ankum ouslii kkeen alettua ja loputkin, 
hyvin harvoja yksityisiä virkamiehiä lukuunottamatta, ainakin jo helmikuun 

I :puoliväliin mennessä vanhassa kokoonpanossaan lakkautlivat toimintansa. 
Tämän vuoksi ei ollut edes tilaisuu tta tehdä toivotonta yritystä vanhan, 
:suurelta osalta vielä tsaa rivallan ai kaisen virkakoneiston käyttämiseksi val
lankumousliikkee n palvelukseen, vaan oli päinvastoin suo ranainen pakko 
ryhtyä luomaan kokonaan uutta. Käytettävissä olevien toimintavoimien 
niukkuus taas puolestaan pakotti uuden luomisessa tyytymään vain siihen, 
mikä oli suorastaan välttämätöntä. Nä issä olosuhteissa jä rjestyivät val
lankumousliikkeen a ikainen hallinto ja lain käyttö. 

Tammikuun 28 pnä annetussa Työväen Toi meenpanevan komitean 
julistuksessa tehdyn ehdotuksen mukaisesti tuli maan vall ankumoushalli
tuksena toim imaan Suomen Kansanvaltuuskunta. Tämän toimintaa valvo
maan ja sen kanssa yhdessä hallitusasioita hoitamaan oli maan työväen 
keskusjärjestöt ja Punainen Kaarti yhteisesti asettanut Työväen Pääneu
voston. Kun Pääneuvosto helmikuun 14 pnä alotti toimintansa, muodostui 
työnjako se llaiseksi, että päätösvaltaa lain laadinta-asioissa käyttivät Pää
neuvosto ja sen valvonnan a la isena Kansanvaltuuskunta yhdessä, mutta et
tä päätösten täytäntöönpano ja pääasiassa yleensäkin varsinainen halli nto 
olivat Kansanvaltuuskunnan tehtävänä. Vall ankumousajan ylimmäksi hal
lintoelimeksi muodostui täten Kansanvaltuuskunta, sekä hallintotehtävil
tään .että työnjaoltaan tu li se pääasiassa.vastaamaan entistä senaattia. Kan
sanvaltuuskunta jakauttti tehtävi ään varten seuraaviin jaostoihin: 

Kanslia, jonka esimiehenä oli Kansanvaluuskunnan puheenjohtaja, uJ
koasiain osasto, sisäasiain osasto, oikeusasiain osasto, valistus-asiain 
osasia, raha-asiain osasto, työasia in osasto, posti- ja tiedotusasiain osasto 
<;ekä prokuraattorin osasto joiden kunkin esimiehenä oli kansanvaltuutetfu, 
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lukuunottamatta sisaaslam ja oikeusasiain osastoja, joissa kummassakin 
toimi kaksi kansanvaltuutettua. 

Jo helmikuun 4 pnä lausui sos.-dem. puolueneuvosto, että sisäasiain 
kulku ja maan siviilihaUi nto yleensä oli erotettava sotilaallista laatua ole
vain asiain hoitamisesta. Tämä lausunto aiheutui pääosaltaan epäilemättä 
sisäpoliittisista näkökohd ista. Mutta ennen pitkää osottautui suorastaan 
työnjaonkin ja toiminnan. tarkoituksenmukaisuuden kannalta erehdykseksi, 
että yhdistämällä sekä vallankumoussodan johto, että yleensä sota-asioista 
huolehtiminen jo itsestäänkin laajaan sisäasiain hoitoon. Oli liian vähän 
huomiota kiinnitetty vallankumoustaistelun johtoon ja tämän taistelun tar-
peista huolehtlmiseen. Liian moni alaiseksi osottautui myöskin se työ, 
minkä työ-asiain osasto oli saanut hoitaakseen. Pääasiassa nämä seikat 
a iheuttivat, että Pääneuvosto maaliskuun 8 pnä tekemällään päätöksellä 
uudelleen järjesteli työn jaon Kansanvaltuuskunnassa ja melkoisesti lisäsi 
sen työvoimia. Mainitulla päätöksellä sisäasiain osastosta muodostettiin 
kaksi osastoa, sisäasiain osasto ja sota-asiain osasto. Posti- ja tidotus
asiat yhdistettiin liikenneasiain osaston hoidettavaksi ja tämän osaston 
asioi~ta sen sijaan sii~rettiin sopivia a loja työasiain osastolle! Työasiain 
osaston rinnalle perus tettiin erikoinen sosialiasiain osasto. 

Kansanvaltuuskun nan tuli täten, lukuunottamatta puhee njohtajan val
vonnan alaisena toim ivaa kansHaa, muodostamaan 12 osastoa. Työnjaon 
näiden eri osastojen kesken suunnitteli pää neuvosto niiltä osilta, joita edel
lä mainitut mu utokset koskivat. . Sellaisiksi, että eri neuvostoille kuului
sivat pääasiassa seuraavat halli nnon a lat: 

Työasiain osastolle: teollisuus, kauppa, valtion rakennustoiminta se
kä valtion vesivoimat ja niiden yhteydessä olevien laitosten rakentaminen; 

Liikenneasiain oSjlstolle: maa- ja meriliikenne sekä posti, lennätin ja 
puhelinlaitokset; 

Sosialiasiain osastolle: työväen suojelus, työnvälitys, työriitain sovit
laminen, vakuutustoiminta ja työväen asuntQkysymykset; 

Sisäasiain osastolle: läänin ja kuntain hallinto, järjestyksen pito -
mikäli sotatoimet eivät vaadi erikoisia toimenpiteitä, jolloin niistä huolehti i 
sota-asiain osasto - sanomalehdistö ja kitjapainot sekä yleensä tervey-
denhoidon asiat; 'r 

Sota-asiain osastolle: sodankäynti ja solilashallinto sekä niiden vä-
littömässä yhteydessä olevat asiat. ' , 

Muiden osastojen toimiala osittain jo selviää niiden nimestä, osittain 
oli sama kuin entisen senaatin vastaavan osaston. 

Kansanvaltuutettuj en lukumäärää lisättiin niin , että paitsi niiden kan
sanvaltuuskunnan osastojen esimichinä olel/ia kansanvaltuutettuja, sota
asiain osastossa, oikeusasiain osastossa, raha-asiain osastossa, liikenne
asiain osastossa, sosialiasiain osastos.sa ja sisäasiain osastossa tuli ole-
maan kaksi kansanvattuutettua kussakin. • 

Maaliskuun lopulla edeltä selosteltua työnjakoa koetettiin vielä ke
hittää sikäli, että sotilasasiain hallinto ja sotatoimien ylijohto, jotka siihen 
asti olivat olleet yksissä käsissä, erqtettiin toisistaan, niin että hallinto tu
li olemaan Kansanval fuuskunn an sota-asiain osaston alainen, multa sota-
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toimIen ylijohto kuulumaan Punasen Kaartin ylipäällystölle, joka sitä 
varten muodostettiin kolmimiehiseksi ylipääl[ikkökunnaksi. 

Saadakseen jonkinlaisen käsityksen Kansanvaltuuskunnan osastojen 
toiminnasta on ehkä valaisevaa tulustua työalaltaan laajimpaan niistä, 
Työsiain osastoon, jonka velvollisuudeksi muun lisäksi tuli myöskin val-
voa, että tehtaat ja työpajat olivat tarpeelfisessa laajuudessa käynn issä, 
joissa työt työnantajain sabotaashin vuoksi vallankumouksen alettua py_ 
sähtyivät kokonaan. 

Helmikuun _ alkupuolella "Kansanvaltuuskunnan Tiedonantaja" leh-
dessä olleen selostuksen mukaan oli Työasiain osaston lyö järjestetty si
ten, että osastoa hoiti Työasiain kansanvaltuutettu ja hänen johdollaan 
kaksi sihteeriä ja kanslian johtaja. Osaston asiat olivat jaetut viiteen 
pääryhmään, nimittäin kauppaa, teollisuutta, meriasiain, yleisten töiden 
sekä työväen suojeluksen ja vakuutuksen hoitoa varten. Kullakin ryhmäl
lä oli erikoinen valyoja, joka huolehti a laansa kuuluvien osastojen toimin
nan yhtenäisyydestä, suun nitteli u·usia alotteita, teki esityksiä uusien osas
tojen perustamisesta tai entisten uudelleen järjestämisestä sekä esit1:i alan
sa jaostojen esitykset työasiain osastolle. Helmikuun. keskivaiheilla mai
nitaan osastossa seuraavat eri jaostot: kaupp.a-asiain valvoja, yleisten töi
den valvoja, meri asiain valvoja, metalli teollisuuden valvoja, paperi- ja puu
massateollisuusjaosto, puku- ja kenkäteollisuusjaosto, sekalaisten töiden 
jaosto, sosialiasiain jaosto. Maaliskuun keskivaiheilla muodostettiin yllä
mainittu yleisten töiden jaosto valtion töiden neuvostoksi, jonka toim ia
laan kuuluivat kaikki valtion yleiset työt, kuten uusien rautateiden raken
taminen, satamain , kanavain ja yleisten rakennusten rakennus ja korjaus
työt, minkä lisäksi neuvoston oli käsiteltävä kaikki ne komiteain anomuk
set, jotka tarkoittivat apu- tai lainarahan saantia valt,iolta töiden järjestä
miseksi. Työasiain osaston alaisena toimi my,öskin työnvälityskeskustoi
misto, kaikkien kunnallisten työnvälitystoimistojen yhteydessä . - Tehdas
laitosten ja teollisuusyritysten I}äynnissä pitämisessä oli työasiain osas
tolle .;lvuksi tarkoitettu eri työpaikoilla jonkin seudun samalla työalall;l ja 
vihdoin kullakin seudulla yhteisesti toimiviksi suunnitellut tehdaskomiteat, 
teollisu usneuvosloi ja paikallisneuvostot. 

Erikoiset hallinnon alat olivat aikaisemmin keskitetyt senaatin toim i
kuntien alaisina toimiviin keskusosastoihin . Näistä Kansanvaltuuskunta 
6 helmikuuta antamallaan määräyksellä suo ranaisesti lakkautti vuosikym
menet häikäilemättömänä sortovirastona toimineen painoasiain ylihalli
tuksen, mikä siihen asti onnellisesti oli suoriutunut kaikissa valtiollisten 
suuntien vaihteluissa. Toimimaan järjestettyjen keskusosastojen johtoon 
yleensä asetettii n neuvostot, joko Kansanvaltuuskunnan väliaikaisesti ni
mittämät, tai kuten kaikkiinkin nähden ol i tarkoituksena asia myöhemmin 
järjestää, vastaavan alan työläisten valitsemat. Siten aseleliin rautatie
neuvosto, metsäneuvosto ja maatalousneuvosto. Useiden vähemmän mer
kityksellisten osastojen toimintaa valvomaan nimitti Kansanvaltuuskunta. 
kuhunkin erityisen valv.ojan, komissaarin. 

Kaikilla hallinnon monilla aloilla . pyrittiin luomaan järjestystä, joka, 
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vastakohtana vanhalle virkavaltaisel!e, vastasi niitä "aatimuksia, mitä 4'ö-
väestö on oikeutettu asettamaan. _ 

Perinpohjaisemman uudesti muadoslelun alaiseksi joutui maan suurin 
keskusvirasto, rautatiehallitus, mikä häikäilemättömälJä ja näännyttävänä 
virkavaltana oli vuosikymmenen raskaasti painanut tuhatIukuista rauta-
teiden työläisten joukkoa. Sen tilalle asetettiin jo helmikuun 2 pitivänä . 
rautatien neuvosto ja sille asian järjestämisessä ja toiminnan valvomisessa: 
avuksi paikallisia ja matkustavia komissaareja. Tarkemmin järiestettiinf 
rautateiden hallinto helmikuun 6 p:nä annetulla Kansanvaltuuskunnan laa:-" 
limalla asetuksen. Se asetti rautateiden hallinnon työväen, lähinnä rau
tateiden oman benkilökunnan valitsemien neuvostojen hoidettavaksi. Van
ha vihattu rautateillä noudatettu rangaistusohjesäänlö kumottiin ja muu.
lenkin viitoilettiin tälläkin alalla hallinnolle uusi laki. 

Tärkeimpiä keskuselimiä oli myöskin elintarvehallitus, joka maalis
kuun loppupuolella perustettiin aikaansaadakseen elintarvealalla yhtenäi
-syyden, mitä oli häirinnyt se, että Punaisen Kaartin muonitusasiaa myös
' kin, mitä elintarpeiden hankintaan tuli oli hoidettu erillään muusta elin-
1arveha~linnosta, oman erikoisen elimensä Kansanvaltuuskunnan Intendent
tilaitoksen välityksellä. Elintarvehallitus toimi Kansanvaltuuskunnan elin_ 
1arveosaston alaisena ja oli sen käsiin keskitetty kaikki elin tarpeiden han-
1dntaa ja jakelua koskevat asiat. Sama merkitys selitettiin toirneenpanta_ 
tvaksi myöskin kunnissa, niissä tuli yksinomaan elintarvelautakunnilla ole 
maan oikeus hankkia ja takavarikoida viljaa ja muita elintarpeita; puna
kaartilaisten asiana oli ainoastaan antaa ta rvittavaa apua. Elintarveasiain 
tilaa ja elintarvekysymysten järjestämiseksi annettujen määräysten nou
dattamista valvomaan oli kuhunkin kuntaan asetettava erikoinen komissaa
ria, jonka tuli olla lä~eisessä vuorovaikutuksessa lääninsä elintarvelauta
kunnan kanssa. 

Tutustuttuamme täten valtion hallinnon tärkeimpiin aloihin sellaisina 
kuin ne vallankumousaikana olivat, tarkastakaamme lyhyesti paikallisen 
itsehallinnon järjes telyä läänien ja· kuntien piirissä . Tätä asiaa oli alus
tavasti järjestetty sisäasiain valtuutetun jo toisena päivänä helmikuuta an
tamalla, oikeastaan ohjeitten luontoisella määräyksellä. Sen mukaan tu
li työväen sos. dem~ kunnallisjärjestö kussakin kunnassa ja asianomaiJien 
sos. dem. piirijärjestö kussakin läänissä olemaan porvaristolta siirtyneen 
vallan hallitsija. Tarkemmin, ja osittain uusille perusteille järjesteltiin 
asiat Kansanvaltuuskunnan ~ p:nä helmikuuta antamalla lailla sisähallin
non väliaikaisesta järjestämisestä ja sisäasiain osaston samana päivänä 
antamalla määräyksellä mainitun lain käytäntöön panosta. Näiden sään
nösten mukaan lakkautettiin kuvernöörin, kruununvoudin, poliisimestarin, 
nimismiehen ja kaupunginvoudin virat. Lääninhallintoa hoitamaan oli ase
tettava läänin valtuuskunta, siten, että läänin pääkaupungin kunnallisjär
jestö valitsi siihen kaksi jäsentä. Läänin sos. dem. piiritoimikunta tai, 
jos niitä on useampia ne yhdessä kaksi jäsentä. Viidentenä jäsenenä lää
ninvaltuuskunnassa oli oleva Kansanvaltuuskunnan määräämä läänin esi
mies. Läänin valtuuskunnan asiana oli oleva ottaa. ja erottaa läänin vi
rastojen toimihenkilöt. Niitä tehtäviä suorittamaan ,jotka olivat kuu luneet 
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kruununvoudille ja nimismiehille, oli kuhunkin" maalaiskuntaan asetettava 
järjestyksen valvoja La tarpeellinen määrä järjestysmiehiä. Järj~styksen
valvojan valitseminen oli oleva 50S. dem. kunnallisjärjestön asiana tai ellei 
sellaista kunnassa ollut, läänin valtuuskunnan asiana sen jälkeen kun kun-
nan työväen järjestöt tai ellei sellaistakaan kunnassa ollut, kuntakokous . 
oli esittänyt ehdokkaansa. Järjestysmiesten valitseminen oli oleva kun
nallisjärjestöjen tai missä sellaista ei ole, järjestyksenvalvojan asiana. 
Kaupunkeihin oli vastaavaan tapaan asetettava erityinen järjestystoimi
kunta järjestysasioista huolehtimaan. Maaliskuun lopulla annettu laki jär
jestyksen pidosta muutti näitä määräyksiä sikäli, että järjestyksen ,pito 
myöskin maaseudulla oli lähinnä oleva erityisen järjestyslautakunnan asia
na, jonka valtuusto oli valitseva. Jä rjestyspäällikön asettaminen QIi oleva 
järjestyslautakunnan tehtävänä. l 

Mitä kunnalliseen itsehallintoon kokonaisuudessaan tulee, oli sen jär
jestely eri seuduilla varsin kirjava. Kunnallisen itsehallinnon elimenä kus
sakin kunnassa oli joko sos. dem. työväenjärjestö, mi'ssä se puolueasiois
sakin päätti, tai sen valitsema kunnanvaltuusto, sekä niiden asettamat ja 
alaiset kunnalliset lautakunnat ja toimihenkilöt. Mutta mOt,issa kunnis
sa suvaittiin varsin, pitkälle myöskin entistä kunnallisvalfaa. 

Vallankumouksen saavutusten turvaamiseksi mitä tärkeintä o'li oikeu
denkäytön järjeste ly. Ensimäisiä lakeja, mitä Kansanvalfuuskunta antoi, 
olikin laki vallankumousoikeuksien järjestämisestä. 

Vallankumousoikeuksista annetun lain mukaan oli sellaisia asioita kä
sittelemään, jotka sisälsivät rikoksen vallankumousliikettä ja uutta järjes
tystä vastaan taikka muup rikoksen, kuhunkin kuntaan asetettava (siksi , 
kunnes oikeuslaitos kansanvaltaisesti uudistetaan) erityinen tuomioistuin, 
vallankumousoikeus. Jäsenet vallankumousoikeuteen oli asetettava kun
nan järjestyneen työväen toimesta, joko välittömästi yleisessä kokoukses
sa tai kun-nallisen edustuslaitoksen kautta, missä sellainen oli. Tarpeen 
vaatiessa voitiin oikeuteen asettaa. useampia eri osastoja. Vallankumous
oikeuteen ol i kuuluva puheenjohtaja sekä vähintäin 4 jäsentä, joiksi oli 
valittava rehellisiksi ja oikeamielisiksi tunnettuja työväen luottamusta 
nauttivia henkilöitä. Lisäksi oli kussakin okeudessa oleva yleinen syyttä
jä. Muutosta vallankumousoikeuden päätöksiin sai hakea vallankumouk
sellisessa ylioikeudessa, jos tuomittu rangaistus oli laissa tarkemmin mää
riteltyjä määriä suurempi. Kaikista tuomioista oli vallankumousoikeuk
sien -kuitenkin lähetettävä selostus ylioikeudelle, joka voi kumota tai muut
taa päätöksen, vaikka siitä ei oltukaan valitettu. Vallankumoukselliseen 
ylioikeuteen, joka oli toimiva Helsingissä, oli Työväen Pääneuvoston ni
mitettävä puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Tuomionsa oli vallankumousoi
keuksien perusteltava luotettavi ksi katsomiinsa todistuksiin ja tosiasioi
hin, otettava rikoksen tehneen luonnon laatu sekä ne olot, joissa rikos ·oli 
tapahtunut, samoin kun muutkin asiaan vaikuttavat seikat; samalla oli 
huomiota kiinnitettävä myöskin siihen, missä määrin rikos loukkasi työtä
tekevän kansan etuja ja vallankumouksen menestystä. Tuomio voitiin ju
listaa ehdolliseksi, kuten oikeuksien muutenkin oli tuomioillaan koetettava 
,estää ja vähentää rikollisuutta. Maaliskuun 13 p:nä annetulla lailla laa-

• 
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jennettiin vallanku mousoikeuksien luomiovaltaa niin , että ne sen jälkeen 
voivat ottaa käsiteltäväkseen muitakin oikeusas ioita kuin rikosjultuja. Tar-
peen vaatiessa voitiin vallankumousoikeuteen ase ttaa erityinen siviiliasiain 
osasto, jollain~n oli järjestettävä myöskin vall ankumoukselliseen ylioikeu
leen. - Punaisessa Kaarti ssa palvelevat hen kilöt olivat tekemistään ku
rinpitorikoksistaan ja palveluksessa tekemistään rikoksista ohjesäänlöjen 
kurinpidon , toverioikeuden ta i sotaoikeuden tuomiovallan a laisia. Siitä 
erikseen annettujen sääntöjen mukaan. Huhtikuun alkupäivinä määräsi 
Kansanvalluuskunta , että sotatoimien alueella Punaisen Kaartin sota- ja 
kenttäoikeudet olivat oikeutetut tutkimaan ja tuomitsemaan virkamiesten 
ja vaslavallankumouksellisten rikoksia va llan kumoustaistel u.a vastaan. 

Tuomarin toimen käytäntöön nähden antoi Kan sanvaltuuskunnan oi
keusasiain osasto ohjeita, joissa se lausui: " tuomarin tulee olla inhimilli
nen , mutta ei hempeä mielinen, minkä vuoksi jokaisen tulee koettaa saada 
asian mukainen ja oikea tuomio. Vallankumousoikeuden tulee oikearnie
lisyydellään hankkia kansan luottamus ja kannatu s. Aina On koetettava 
saada selville asian todellin~ n laita, en nenkuin tuomio annetaan. Kansan
miehen omantunnon ja kansan oikeuskäsityksen mukaan punnittakoon, ku
ka on syyllinen ja kuka ei, ja kansan miehen te rveen järjen mukaan mitat
takoon, mikä rangaistus kulloinkin on kohtuullinen. Älköön missään ta
pauksessa sallittako oikeuden käytön kompastua vanhojen tu.rhan tarkko
jen muotojen kaavamaisuuksien tavoitteluun , vaan olkoon oikeus, kuten 
sen nimikin kuuluu , vallankumousoikeus, omantunnon ja kansan väären
tämättömän oikeustajunnan tarmokas tuomioistuin." 

Tällainen oli lyhyin piirtein esitettynä hallinnon ja lainkäyiän järjes
tely .Suomen vallankumouksen aikana talven ja kevään vaihteessa v. 1918. 
Vallankumousajan viime viikkoina olosuhteet pakoltivat melkoisesti rajoit-· 
tamaan muuta kuin sotatoimien suoritusten vaatimaa toimintaa. Mutta. 
jo sinä Iyhye näkin a ikana, minkä vallankumous, miekka toisessa kädes
sään, sai tehdä työtä olojen uudistamiseksi , pystyi se osattamaan, miten 
suuren arvoinen on työväelle oma toiminta yhteiskunnallisten olojen jär
jestämise ksi jo sellaisena hapuilevana ja selviä päämääriä kaipaavana, 
jollaisena tämän ensimäisen vall ankumouskauden kestäessä ilmen i. Mi
ten paljon uutta pystyykään vallankumous antamaan, kun Suomen työväki 
siihen uuden kerran ryhtyy kommuni smin ja työväen diktatuurin selvien, 
tarmoa antavien periaatteiden johtamana. 

Kirjoitettu ve näläistä kokoelm ateosta varten 1919. Jul aistu Suomea 
"Työmiehessä". 

• 
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Vallankumouksen finansseista. 
Kokemuksia Suomen vallankumouksesta. Kirj . E. Gylling. 

Julaistu Ruotsin vas. sas. dem. aikakauslehdessä "Zimlllcrvald". 1920. 

Ennen Venäjän vallankumousta ei sosialistisessa kirjalli suudessa o) lu 
huomattavammin käsitel ty kysymystä, miten ylimenokausi sosialistiseen 
yhteiskuntaan on teknillisesti järjestettävä, vielä vähemmin yksityiskohdis
ta vallan siirtyessä työväenluokan käsiin ja sen hoidon järjestämisestä tä-
nä aikana. Tämä oli kie ltämällä suuri puute ja erikoisen silmiin pistävä," 
jos sitä verrataan siihen runsaaseen kirjallisuuteen mikä on olemassa por
varillisen valtion sotavalmis telusta, eikä ai noastaan solilasteknill isten ky-
symysten vaan myöskin taloudellisen ja finanssi kysymysten aloilla. Var
maa on, että vallan joutuminen työväenluokan käsiin , sen pitäminen ja 
tämän vallan hoitam inen on nykyisellä korkealle kehittyneellä kapitalisti
sella aikakaudell a suuri organ isatsioni-kysymys. Tämä kysymys ansait
see yksi tyiskohtaisen ja tarkan valmistelun, jos mieli ratkaiseva lla het kel
lä läpäisfä. ilman tarpeettomia hankauksia jopa mahdollisesti kärsiä tappio 
teknillisten puutteiden ja virheiden tähden. 

Syy s ii hen vähäiseen mielenkiintoon, mitä oli omistett u yhteiskunnal
lisen va llankumouksen tekni11isi11e yksityiskohdille, ol,i mahdollisesti siinä, 
että otaksuttiin kaiken joten kuten järjestyvä n sillä perustall a, miokä por
varill inen yhteiskunta oli rakentanut. Ja lopuksi ja ehkä ennen kaikkea 
on syynä ollut se, että työväenliikkeen jo.htavissa piireissä oli toivottu ja 
uskottu voitavan viedä yhteiskunnallinen vallankumous läpi parlamentlaa
risla tietä, radikaalisten ja pe rusteellisten lainlaadintatoimenpiteiden kaut
ta. 

Viimeisessäkin, onnellisimmassa, tapauksessa olisi jä rjestämiskysy
mys vaatinut tarkkaa tutkimista. Vain siinä tapauksessa, että olisi hyvin 
va lmistettu ohje lma, olisi tällä tiellä mahdollisuus koota työväenluokka 
tuollaiseen toimintaan, joka varmasti kysyisi Suurta kestävyyttä ja taita~ 
vaa taktiikkaa. Multa tämä rauhallinen tie ei kuitenkaan ole aina käytet_ 
tävissä.·) Se yhteiskunnallinen tyytymättömyys, mikä on kasaantuneena 
työväen luokka'an, voidaan mahdollisesti johtaa näille laduille täysin nor
maalisissa oloissa. Mutta tällaisia seuraa aina kriisin tapai set purkauk-

.) Kirjotus on laadittu aikana, jolloin tov. Gylling vasta oli kehittymiissä kom
munistiselle kannalle. MerkilYSsä kohdassa lausuttu ajatus, että olisi ollut onnelli
sempaa, jos olisi voitu viedä vallankumous läpi parlamenltaarisesti, tulkitsee aat
teell isen ylimenokauden puolinai suutta, siksi kun uskotaan, että olisi ollut mahdom~ 
nen tuollainen " laillinen " vallankumous. 
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set. Ja se kriisi, joka nyt maåilmansodan seurauksena purkaan!uu, tekee 
ntahdottomaksi seurata tätä linjaa. Ne sanomat!omat kärsimykset, mitkä 
ovat kohdanneet kaikkia kansoja, ovat tuoneet muassaan työläisiin vallan
kumouksellisen hengen, jota on vaikea, jopa mahdoton hill itä. ja sitäkin 
vähemmän koska pääoma ei jätä provosoimatta sitä. Olisi rikos, jos ei 
työväen johto kaikissa maissa ottaisi huomioon niitä suuria ja se lviä his
toriallisia mahdollisuuksia, mitkä vallankumouksen purkaantumiseen nyt 
on ja valmistuisi sen varalle. 

Epäilemättä vaatii vallankumous suuria uhreja. Yhteiskunnallinen 
vallankumous, vaikkakin se valmistaa yhteiskuntaa terveeseen taloudelli
seen tuotantoon ja avaa mahdollisuuksia edistykselle ja hyvinvoinnille, ei 
voi heti antaa kansalle huomattavasti parempia ehtoja kuin oli ennen. To
dennäköisesti ovat vaikeudet kuten Venäjällä, ensimäisten järjestelyvuo
sien aikana suuremmat, kuin mitä ne olivat ennen. ja juuri sen tähden on 
ainakin teoreettinen keskustelu kovin mutkikkaista teknillisistä vaikeuksis
ta yhteiskunnallisessa vallankumouksessa välttämätön, jotta oltaisiin edes 
jonkun verran valmistuneita kaikkien mahdollisuuksien varalle. Tätä kes
kustelua varten on sYQtynyt seuraava kirjotelma raha-asiain järjestelystä 
Suomen vallankumouksessa. 

Käytännöllistä kokemusta ei v. 1918 ollut liikaa. Pariisin kommuuni 
oli kuitenkin loppujen lopuksi työväen vallankumous ainoastaan yhdessä 
kaupungissa, vaikkakin suuressa. Sen tähden ei ollut kysymystä Ranskan 
valtion, vaan yksistään Pariisin kunnan finnansseista, minkä ohella on 
merkittävä, ettei Ranskan pankki 'kieltänyt kommuunilta IflOtioa ja tämä 
huojensi suuresti vallankumouksen finansseerausta. 

Lokakuun vanankumous Venäjällä voi sitä vastoin tarjota runsaasti 
kokemuksia ja tuloksia sekä finanssi kysymysten että yleensä taloudellis
ten kysymysten aloilta. Suomen vallankumouksen puhjetessa ei näin ol
lut laita. On myöskin muistettava, että Venäjän vallankumous onnistu i 
valloittamaan valtiovallan nopeasti ja verrattain helposti. Onhan se kyl
lä saanut taistella vastavallankumousta vastaan kaikilla rajoilla ja porva
rillista sabotaashia vastaan maan sisällä. Noin suurin piirtein katsoen ei 
bolshevikeillä enään Brestin rauhan jälkeen ole ollut huomatlavampaa vas
tusta maan sisällä . Sen tähden on heille ollut mahdollisia ryhtyä vallan

-kumouksen vaatimiin laajoihin yhteiskuntatalouden uudistuksiin. 
Tilanne Suomessa oli kokonaan toinen. Vallankumous, joka puhkesi 

tammikuun lopulla v. 1918, ei saanut haltuunsa valtiovaltaa koko Suo
messa. Meillä oli kyllä hallussamme eteläinen osa maata, sen neljä suu-
rinta kaupunkia ja tärkeimmät teollisu uskeskukset t.s. maan-edistynein osa. 
Mutta kokonainen kuukausi kului ennenkuin valkoisten vastarinta maa
seudulla etelä-Suomessa oli voitettu. Pohjois-Suomen talonpoikais- ja 
pienviljelijäseudut eivät kannattaneet vallankumousta, jonka tähden teol
lisuus- ja kaupunkityöläisten kapinat siellä kukistettiin verrattain helposti. ~ 
Kutakuinkin tasan jakaantui maan väestö valkoiseen ja punaiseen aluee-
seen. Alusta alkaen luottikin porvaristo ulkolaiseen apuu.n ja jo helmi-
kuun lopulta olikin heillä sopimus Saksan kanssa. jonkunverran myä-
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hemmin laskivat saksalaiset joukkoia maihin Ahvenanmaalla ja 1 p. 11lIh
fikuuta Hangossa. Maaliskuun loppuviikoilla oli pe rääntymismääräys lä-
hetetty punaisille joukoille länsi-Suomessa - ja viimeinen kiin~eä k?h~a, 
Viipuri, antantui 29 p. huhtikuuta. - Suomen vallankumous 011 yhtätnlt-
taista taiste lua porvaristoa vastaan valkoisen hallituksen koko ajan toi
miessa Vaasassa. 

Tästä kaikesta oli seurauksena, että porvarilliset ainekset etelä-Suo
messa, vaikkakin niiden vastarinta oli lannistettu, koko vallankumouksen 
ajan jatkoivat hiljaista vastustusta, suhtaanluivat kielteisesti vallanku
mous-hallitukseen eivätkä menettäneet lopullisen voiton taivaansa. Val-
lankumouksen oli jatkuvasti taisteltava tätä vastustusta vastaan eikä se 
luon nollisest i voin ut olla vaikutlamata rahatalouden hoitoon, mikä löi sii
hen oman leimansa. Tällainen tilanne sattunee usein yhteiskunnallisessa 
va,lIankumouksessa, ja on pikemmin poikkeus se, että valtiovalta niin hel
posti joutuu työväen käsiin, kuin mikä tapahtui Venäjällä. Suomen val
lankumous voi sen tähden tarjota koko joukon kokemuksia niistä muodois
ta, joita porvaristo käytti vastustaessaan vallankumousta silloin kuin tais
telu vielä oli ratkaisematon, ja etupäässä juuri finanssi- ja ta loudellisilla 
aloilla. 

Toinen asianhaara, joka erikoisesti painoi leimansa vallankumouk
seen, Oli, el1ä Suomen sosialidemokratia vastahakoisesti joutui vallanku
moukseen. Tuntui uskalletulta niin pienen maan työväenluokalle mennä 
yhteiskunnalliseen vallankumoukseen silloin kun suuret naapurit lännessä 
ja etelässä olivat kapitalistisia. Puolueen johto vastustikin kuukausia työ
väen vallankumouksellista tah~oa ja aluksi onnistuikin siinä. Johto ei siis 
valmistanut vallan kumousta, vaan vastusti sitä, vaikkak in ratkaisevalla 
"betkellä astui työväen johtoon. On tunnustettava, että puoluejohto tämän 
kautta säästyi traagillisemmalta kohtaloita, minkä työväenjohto koskaan 
voi saada, nimittäin olla sotajalalla työväen pohjajoukkoja vastaan. Täs
tä kaikesta oli seurauksena, että me menimme vallankumoukseen aivan 
valmistumattomina·. Ainoa mikä oli tehty, oli muutaman punakaartin jär
jestäminen, ja sekin vastoin puoluejohdon tahtoa. Vallankumoukselta 
puuttui selvää takti ikkaa. Kun puoluejohto ei uskonut yhteiskunnalliseen 
vallankumoukseen, halusi se käyttää vallankumousta vain apuna vissien 
demokraattisten periaatteiden läpiviemiseen. Miten pitkälle, ja millä lailla 
työväen piti valtiovaltaa käyttää, sitä ei oltu lähemmin määritelty. Tämä 
käy selville niinhyvin vallankumoushallituksen ensimäisestä julistuksesta 
28 p. tammikuuta 1918 kuin sen myöhemmistä toimenpiteistä. Tärkeim
piä vallankumouksellisia päämääriä oli tasavaltainen, demokraattinen val
tiosääntö yleisen äänioikeuden ja kansanäänestyksen perustalla, byro
kraattisen virkakoneiston kansanvaltaistuttaminen, torpparicn vapautus, 
veroreformi, vanhuudenvakuutus ym. Pankkipääoma piti alistetlaman yh
teiskunnallisen kontrollin alaiseksi, jonka kautta konlrolloitaisiin myös 
teollisuus- ja kauppapääoma. Ainoastaan kansan yleisen hädän uhatessa 
yhteiskunnallistutettaisiin kapitalistisia tuotantoaloja. Multa tuotannon 
yhleiskunnallistamista ei oltu julistettu vallankumouksen päämääräksi yhtä 
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vähän kuin valtiovallan pitämistä työväen käsis.sä proletariaatin diktatuu
rin avulla . Vallankumouksemme oli, ainakin mitä muodollisiin päämääriin 
tulee, ainoastaan radikaalis-demokraattinen, jopa porvarillinen, joskin se 
vallankumoustaistelujen ulkonaisen pakon vaikutuksesta sisällöltään käy-
tännössä kehittyi yli näiden rajain. • 

Puoluejohtomme vallankumousta vastustavasia kannasta oli loppujen ~ 
lopuksi seurauksena se, että me ajauduirnme vallankumoukseen hyvin epä-
suotuisissa olosuhteissa. Marraskuussa 1917 oli tilanne kaik in puolin 
edullisempi. Mutta puoluejohto ei uskonut vallankumouksen mahdollisuu-
teen eikä halunnut panna luhoutumisvaaralle alttiiksi puolueen järjestöjä 
ja demokraattista tietä saavutettuja voittoja, vaan halusi niin kauan kuin 
mahdollista parlamenttaarista tietä lisätä saavutettuja tuloksia. Tälle pe
riaafteelleen uskollisena puoluejohto teki kaikkensa lopettaakseen marras
kuussa puhjen neen suurlakon, onnistuikin siinä, vaikkakin vaikeasti . Vain 
parin kuukauden lykkäys oli se voitto mikä saavutettiin. Mutta vallanku
mous puhkee tavallisesti epätoivoisten ulkoisten olosuhteiden vallitessa, 
ne puristavat sen esille. Tässäkin suhteessa oli Suomen vallankumous 
normaali. 

Vallankumouksen puhjetessa oli Suomen sekä talouden että finanssien 
tila erikoisen epäedullinen. Suomen valtion talous ei oikeastaan ole heik
ko, vaan paremminkin vahva. Mutta vallankumouksen puhjetessa oli val
t ion kassa tyhjä, valtion tulot eivät riittäneet edes juoksevien menojen peit
tämiseen. Isompaa valtion lainaa suunniteltiin paraikaa . Laskemalla liik- ' 
keelle seteleitä noin 800 mil joonan markan edestä 120 milj. markan ase
mesta oli maan raha-asiat tulleet pahasti järkytetyksi. Olihan $uomen 
Pankilla kyllä ulkolaisia saatavia, mutta ne eivät olleet käytettävissä meno
jen peitfämiseen. Taloudellinen ahdinko vallitsi, sotateoll isuus oli lopetet-
tu ja muukin teollisuus toimi vain puolella voimalla, syynä raaka-aineiden 
puute ja viennin pieneneminen Venäjälle, joka koko sota-ajan oli ol1ut ai
noa vientimaa. Sitäpaitsi 'Oli venälä iset varustelu työt, jotka antoivat työtä 
noin 80,000 työläiselle, vuoden vaihteessa kokonaan lopetettu. Suunnaton .... 
työttömyys vallitsi, hätäaputöiden suunnittelua pitemmälle ei oltu päästy. 
Lopuksi, kärjistynyt elintarvepula. Hallitus oli lyönyt laimin elintarpeiden 
jaon säännöstelyn. keinottelu kukoisti ja hinnat oli kiristetty mahdollisim
man korkealle. Venäjältä ei tuotu juuri nimeksikään, sitä ehkäisi halli
tuksen _ venäläisvastainen politiikka, mihin venäläiset vastasivat vaikeutta
malla tuontia . Tällaisessa tilanteessa, ja suureksi osaksi johtuen juuri 
tällaisesta tilanteesta, puhkesi vallankum0us. Eikä se työ, jonka vallan
kumoushallitus näin ollen otti vastaan, suinkaan he lpottanut sen asemaa. 

• • 
• 

Kapitalistista yhteiskuntaa ei voida yhteiskunnallisessakaan vallan- .... 
kumouksessa yhdellä iskulla muuttaa sosialistiseksi. Neuvostosysteemin 
kautta voidaan kyllä verrattain nopeasti saada aikaan sosialistinen yhteis
kuntakoneisto, mutta 'taloudellisen elämän aloille jää vielä kapitalistisen 
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ajan jätteitä. Niinpä vielä tänäkin päivänä on Neuvosto-Venäjän raha-
asiain komissariaatin huollettava useita kapitalistisen fin anssihatlinnon toi
mia. Suomen vallankumouksen elämä oli lyhyt, ja kun sen päämäärät oli-
vat demok raattiset, ei sosialistiset, johtui jo si ilä, että Suomen kansanko
missariaatin finanssihallinnon oli tyydytettävä pääasiassa normaalin kapi
talistisen valtion fnanssitarpeita. Mutta jo vallankumouksen kestäessä en-
nättivät tehtävät kasvaa yli näiden puitteiden, ja jos vallankumouksesta oli-
si tullut pilempiaikåinen, olisi se huomattavasti muullanut taloudellista 
elämäämme sosialistiseen suuntaan. 

Se että Suomen vallankumous ei rakentunut puhtaalle neuvostoperi
aatteelle, määräsi valtion finanssien tehtävän luonteen. Hallituksen, Kan 
san valtuuskunnan asetti "Suomen työväen toimeenpaneva kom itea" , laa
jennettu puoluehallinto, jonka viikkoa ennen vallankumouksen alkua oli 
asettanut s.d. puolueneuvosto. Sen rinnalla oli Pääneuvosto, kontrolIoi
vana ja lakia laativana elimenä, jossa työväen keskusjärjestöillä ja puna
kaarlilla oli edustajansa. Työväenjärjestöt asettivat kuntain hallinnot ja 
neuvostot sekä lääninhallinnon, useimmissa tapauksissa nekin vasta silten 
kun nähtiin, että vanhat eivät toimineet. Vallankumouksellinen hallinto 
perustui siihen, että järjestynyt työväestö otti vallan käsiinsä samoinkuin 
tähänastisen hallintokoneiston. Tämä tapahtui useissa tapauksissa pe
rusteellisemmin kuin mitä alussa ajateltiinkaan, sen tähden että porvaristo 
vastasi vallankumoukseen täyde ll isellä virkamieslakolla. 

Varmuutena voidaan jo etukäteen pitää, että byrokraattinen koneisto 
vallankumouksen aikana lakkaa säännöllisesti toimimasta. Osa virkamie
histöstä vastustaa kaikessa tapauksessa ja asettuu uutta järjestystä vas
tustaval1e kannalle. Suomessa vallitsi täydellinen virkamieslakko sekä 
val1ion että kunnan laitoksissa. Koko byrokraattinen koneisto, oikeuslai
tos, koulut, muutamia kansakouluja maaseudu lla lukuunottamatta, sekä 
valtion liike laitosten, postin, rautateiden yrn. virkamiehistö jättivät paik
kansa senaatin ja virkamiesyhd istysten aikaisemmin tekemän päätöksen 
perusteella. Alempi henkilökunta, vahtimestarit ja m.s. jäivät osittain pai
koillensa. Näin säästyi kyllä suuri osa valtion menoja. Mutta paljon nii
tä jäi kuiten kin jälelle . . Sairashoito, joka jäi pääasiassa puolueettomaksi ,. 
osit tain kansakoulut, vankilat ja kasvatuslaitokset toimivat edelleen, samoin 
posti ja rautatie, joihin henkilökunta jäi pääasiassa paikoilleen. 

Perin typistettynä joutui siis porvarillinen hallintokoneisto vallanku
mouksen käsiin. Suuria mah.dollisuuksia sen uudesti järjestämiseen oli, 
mutia puuttui ·suunnitelmaa. Kansanvaltuuskunnan työ supistui pysähty
neen toiminnan elvyttämiseen mahdollisuuksia ja tarpeita vastaavasti. Ai
noastaan henkilökunta vaihtui, muu kaikki rakentui entiselle pohjalle. Näin 
järjestyivlt useimmat keskusvirastot, siten myös lääninhallinto, vaikkakin 
ne toteuttivat verrattain pitkälle itsehallintoperiaatetta. Paikallinen hal
linto rakentu i kokonaan tälre pohjalle, niin myös järjestyslaitos. Paikat 

- täytettiin puolueen ja ammatillisten järjestöjen luoftarnushenkilöillä, sa
moin kuin alemmasta henkilökunnasta olevilla. 

Vaikeudet olivat kieltämättä suuret. Uusi hallintokoneisto oli huo-
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matlavasti ha lvempi ja yksinkertaisempI kuin aikaisempi. Sen suolitus
kyky ei luonnollisesti ollut heti riittävän hyvä. Mutta se täytti kuitenkin 
jotenkuten tarpeen. Suuri osa tavalli sia virkatehtäviä jäi kyllä suoritta
matta, mutta ne voivat kyllä pysähtyäkin kuukausiksi ilman sanotlavam-
paa haittaa vallankumoukselle, vaikkakin yleisö siitä jossain määrin kärsii. 
Vallankumous tuli kuitenkin toimeen tällä typistetyltä valtiokoneistnlla, 
posti, rautatie, tulli , sai raal at ym. toimivat, tosiasia, joka on sitäkin mer
kittävämpi , kuin kok'o porvarillinen virkakone isto oli lakossa ja kaikki oli 
hoidettava kouluuttamattoman työvoiman avulla. Viikko viikolta vo!~j in 

todeta, että uuden hallituskoneislon suorituskyky kasvoi. 
Näin syntynyt valtiokoneisto ofi demokraattisempi kuin entinen, mut

ta joka tapauksessa laina kapilalistiselta valtiolta, sen valtiokoneistcn ta
painen, eikä neuvostojärjestelmän, joka on aivan uuden yhte iskuntajärjes
telmän alku. Valtion rahastolle asetti sekin vaatimuksia, vaikkakaan ei 
yhtä suuria kuin ede ltäjänsä. . 

Edellisessä olen koettanut selostaa niitä edellytyksiä, joista Suomen 
vallankumouksen finanssien hallinnan oli lähdettävä. Seuraavassa annan 
lyhyen yleiskatsauksen finansseista ja niiden hoidosta. 

Siviilihallinnon menot, joissa voitiin toimeenpanna huomattavia sääs
töjä yksiokertaisemman hallintokoneiston vuoksi, mutta jotka suoritettii n 
vanhan normeerauksen mukaan, eivät kuitenkaan olleet huomattavin me-
noerä. Sen muodostivat vallankumoussodan kulut, punakaartin me!1ct. 

Punakaartin menot olivat pääasiallisesti intendenttuuriin, sa irash01_ 

toon ja palkkoihin tarvittavat menot. Raskaaksi tuli eritoten viimemainit
tu, syystä, että jokainen punakaartilain~ sai palkkaa 450 markkaa kuu
kaudessa ja jos oli naimisissa, 100 mk. lisää ja kutakin lasta kohden 25 
markkaa kuukaudessa. Viimeisenä kuutena vii kkona maksettiin ai1ca"
taan noin 1/ 3 palkoista rahassa, loput shekeissä. Kaikessa tapauk
sessa tuli punakaartin palkan maksu erikoisen raskaaksi. Vallankumouk
sen finansseeraukselle. Olisi nähtävästi ollut parempi , jos asia olisi jär
jestetty alunperin toiselle kannalle. Sitä vastoin ei punakaartin a:;e;stus 
maksanut penniäkään, syystä että Venäjän hallitus luovutti kaiken Suo
messa olevan sotilasomaisuuden lahjaksi Suomen sosialistiselle t:lsaval
la lle. 

Yleisen hallinnan ja punakaartin menot olivat niinsanoaksemme val
lankumouksen säännölliset valtion menot. Ne merkittiin valtion tulo- ja 
menoarvioon. Vallankumouksen puhjetessa 1918 ei valtion budjettia ol
tu vielä vahvistettu. Kansanvaltuuskunnan raha-asiain osastolla valmis
tettiin sentähden helmikuun puolivä lissä summittainen tulo- ja menoarvio 
kirjanpidon pohjaksi. Tämä budjetti sitä seuraavine sääntöineen, koske
va määrärahain tilausta y.m., painetti in ja jaettiin alaisille elimille ja oli
vat ne pohjana rahatalouden hallinnalle. Näin hyväksytyn säännön mu
kaisesti lähetettiin kaikki rahatilaukset Kansanvaltuuskunnan raha-asiain 
osastolle. Sikäli kuin ne pe rustuivat 1917 budjettiin, annettiin ilman muu
ta maksumääräys valtiokonttorille. Jos oli kysymys uudesta määrärahas
ta, käsiteltiin kysymys hallituksessa. Valtiokonttori toimitti suorituksen 

• 
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Suomen Pankille osoitettuina shekkeinä ja tämä maksoi summan pankki-
seteleinä vieden sen kirjoihin va ltion pano- ja ottotilille. Vain osa puna
kaartilaisten palkoista sekä intendentluurin ostosta maksettiin vallanku-
mous-hallituksen anlami lla shekeillä. 

Kaikki maksu määräykset maksettiin tilivelvollisuudella. Tämän te-
hostamiseksi asetettiin joukko tarkastajia, jotka finanssi.osaston ohjeiden 
mukaisesti toimeenpanivat tarkastuksia eri paikkakunnilla ja antoivat oh-
jeita kirjanpidossa, tämä erikoisesti sen tähden että oli syytä pelätä, että 
uusi tottumaton henkilökunta ei olisi kaikin puolin tehtäviensä tasalla. Tä-
mä toimenpde olikin tarpeellinen. Eräissä tapauksissa kohtasivat tarkas
tajat vaikeuksia tehtäviensä täyttämisessä, niin esim. punakaarti ssa, mut
ta voimakkaalla painostuksella saatiin tuloksia ja poistettiin virheitä. 

Nä in nousivat helmikuussa valtion menot 56,7 milj. mk. Tästä hal
linnon osalle noin 30 mi lj . mk., jota summaa ei kyllä käytetty, ja puna
kaat:tin osalle 27 milj. mk. Viimemainittu summa ylitettiin vallankumouk
sen aikana, sillä laskelmissa oltiin punakaartin miehistö otettu 40,000 mie
heksi. Maaliskuussa se nousi 75,000 ja huhtikuussa lienee yli ttänyt jo tä
mänkin. Kaikkiaan voidaan laskea punakaartin ja hallinnon vallanku
mouksessa tulleen maksamaan noin 160 milj. mk.; tä hän ei sisälly puna
kaarti laisille annetut shekit. 

Mutta eivät ainoastaan nämä varsinaiset valtion menot olleet finans
seerattavana. Vallankumous toi tull essaan uusia tehtäviä hallinnolle, ja 
myös uus ia menoja va ltion finansseille. 

Elintarvekysymys aiheutti suuren .vakinaisen lisä menon, jo.ka oli jo 
ennen vallankumousta otettu huomioon. Se oli erittäin vai keassa tilan
teessa. Porva rillinen elintarvehallinlo il moitti ennen vallankumousta, että 
tal veksi ei 800,000 hengelle voitu taata jauho-osuutta. Varastoja ei ol
lut, ja talonpojat kaikkialla kieltäytyivät täyttämästä vi ljanluovutusve lvol
lisuuttaan. Viljan tuontia Venäjältä oli vall ankumouksen ede llä vaikeut
tanut hallinnon venäläisvastainen politiikka. Valtioll a oli kyllä 60,000 ton
nia vil jaa ostettuna Venäjällä, mutta sai sitä perille vain pieniä eriä. Suu
remmissa kaupungeissa ja teollisuuskeskuksissa elettiin kädestä suuhun, 
jäivätpä usein koko viikon annokset tulematta. Vallankumouksen puhje
tessa kävi tilanne vieläkin vaikeammaksi, syystä, että Svinhufvud in halli
tus oli 1- 1 Y2 vii kkoa ennen sen puhkeamista läh.ettänyt kaikille agenteil
leen Venäjä llä määräyksen lakkauttaa kaikki viljan lähetys - se lvä oso
tus siitä , miten pitkälle meni hallituksen provoka tsioni. Kun työväki otti 
vallan, näytti tilanne perin tukalalta. Kan sanva ltuuskunta pelasti tilan
teen tarmokkailla toimenpiteillä. Lähetettyje!1 agenttien kautta onnistut
tiin löytämään Pietarista ja sen lähellä olevilta asemilta useita satoja vau
nuja viljaa, osoitettuna Suomeen. Venäjän rautateillä vallitsevan sekasor
ron tähden ei niitä voitu saada perille, mutia lähettämä llä omat veturi! ja 
aseistetlu vartiosto suomalaisia punakaarti laisia saatiin vaunut liikkeelle. 
Sitä paitsi ostimme agenttiemme kautta kakki elntarpeet, mitä Pietarissa 
oli saatavissa, useasti kOTotetluihin hintoi hin, jonka johdosta jouduimme 
m.m. konfliktiin keinottelua vastaan taistelevan komissaarin tov. Uritskin 
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kanssa. Pohjois-Venäjällä ei ollut riittävästi saatavissa eli ntarpeita. Mut
ta sensijaan Siperiassa ja Moskovan ete läpuolella oli viljaa yllin kyllin ja 
halpaan hintaan. Tämän tähden lähetettiin helmikuun puolivälissä juna 
suomalaisella miehistöllä ja aseellisella vartiostolla, aseistuksenaan kivää
rit ja kuularuisku, ostamaan viljaa Omskin seuduilta Siperiassa . Sen jäl
keen lähetettiin vielä ne ljä junaa, mutta He lsinkiin ei ennättänyt palata 
muuta kuin ensimäincn, se kyllä täydessä vehnälastissa. Matka nimit.! 
neila, tupakkaa y.m., jonka arvo ylitti huomattavasti sen viljarnäärän ar
von, mikä voitiin samalla junall a rahdata takaisin. Senjälkeen järjestet
tiin samanlaisia junia myöskin Tobolskin ja Kurskin kuvernemenfteihin. 
Kaikilla näillä toimenpiteillä oli huhtikuun alkuun mennessä autettu elin
tarvetilannetta siinä määrin, että suunniteltiin jo viikkoannoksen kaksin
kertaistultamista. Jhpa Kansanvaltuuskunnassa keskusteltiin joidenkin 
kymmenien vaunulasien tarjoamista nälkäänäkeville työläisille pohjoises
sa valko-Suomessa. Paitsi vi ljaa ostettiin ja tuotiin Suomeen Venäjältä 
huomattavat määrät öljyjä, väki rehuja, kankaita, nahkaa y.m. Siihen ai
kaan oli Pietarissa runsaasti tavaroita saatavissa. Kaupunkia paraikaa 
evakuoitiin ja hall itusta siirretti in Moskovaan ja sodan aikana kootut r.un
saat varastot myytiin halpoihin hintoihn. Huomattavia summia kiinnitet
tiin näihin ostoihin, laskelmien mukaan noin 30 milj. ruplaa, joka saatiin 
Suomen Pankista. Multa tämä sumllla oli ainoastaan valtion etu antia, jo
laskelmien mukaan piti saataman takaisin voiton kera. 

Eli ntarpeiden jakelu tapahtui vanhan normeerauksen mukaan. Elin
tarvelautakuntien porvarilliset jäsenet samoin kuin elintarvekonttorien hen
kilökunta jättivät tietenkin paikkansa, multa paikat täytettiin uusilla työ
läisten riveistä lähteneillä voimill a, ja siten oli sekin kysymys ratkaistu. 
Jakelu tapahtui-aivan säännöllisesti ja tietysti saivat niin sosialistit kuin 
porvarit saman yhtä suuren, eli yhtä pienen osansa. Jälkimäisten annok
sia ei pienennetty, huolimatta niitten sabotaashista. Kans'anvaltuuskun
nan viljanhankintatoimenpiteet menivät yli entisten normien, ja näXtti siI
tä kuin se muodostuisi valtion ulkomaankaupaksi. Käytännöllinen tarve 
kehitti myös uuden elimen, suomalaisen kauppakamarin Pietarissa, jonka 
tehtävänä oli venäläis-suomalaisen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen 1 
p. maaliskuuta hankkia ja lähettää tavaroita Venäjältä Suomeen sekä myy
dä suomalaisia tavaroita Venäjälle. Se oli yhteistyössä samaan aikaan 
asetetun, "Korkeimman Kansantalousneuvoston" kanssa. Sillä oli mono
poli suomalais-venäläisessä kauppavaihdossa ja oli se niin ollen alkua ul
komaankaupan kansa II istuttamiselle. Tähän palaamme myöhemmiri. 

Ei ainoastaan eiinta rvekysymys työntänyt Suomen Kansanvaltuus
kuntaa uusien kysymysten eteen. Kapitalisti sen yhteiskunta- ja liike-elä
män pysähdytlyä sai se samaa aikaan myöskin muilla aloilla. Kunnalliset 
viranomaiset jättivät paikkansa, pankit sulkivat ovensa ja toimivat maaseu
duilla vain harvoissa paikoissa kontrollimme alaisina, kaikki suuremmat 
työpaikat su ljettiin työnantajaliiton päätöksellä. Välttämättä oli saatava 
edes jossain määrin niin kunnallinen kuin liikeloimintakin käyntiin ja täs
sä onnistuttiin K<!nsanvaltuuskunnan toimenpiteiden kautta. 
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Alussa antoi "kunnallislakko" tarpeeksi työtä. Työläisten asettamat 
uudet kunnalliset virkamiehet olivat vielä tottumattomia, kassat olivat tyh
jät, eikä tuloverosta, kuntien tärkeintä tulolähdettä, voitu useisiin kuu
kausiin saada toimitetuksL Tuloja ei tullut. Koska pankit olivat sulje
-tut, eivät kunnat voineet lainojen kautta hankkia varoja. Varoja tarvit
tiin, erikoisesti suuren työttömyyden torjumiseksi. Tässäkin oli valtion 
tartuttava asiaan ja ryhdyttävä auttamaan, osin myöntäen avustusta työt
tömyyden poistamiseksi, osin antamalla Suomen Pankista lainoja valtion 
takuulla. Kansanvaltuuskunta järjesti myöskin yleisiä töitä työttömille ja 
jakoi ammattiosastojen kautta työttömyysavustusta. Kaikkiaan myönnet
tiin kunnille, etupäässä suu remmille kaupunkikunnille, lainoja noin 20 milj. 
mk., jotapaitsi noin 15 milj. mk. käytettiin työttömyyden torjumiseksi ja 
valtion järjestämiin yleisiin töihin. 

Vielä suurempia vaikeuksia tuotti teollisuuden käyntiin pano. Insi
nöörit, konttori henkilökunta ja jOhtajat olivat lakossa. Tehtaissa valit
tujen työväenneuvostojen avustuksella asetettiin uusi johto asiantuntevista 
työläisistä ja 30---40 tehtaassa, m.m. suuret Kymin tehtaat, joissa on työs
sä noin 4,000 työläistä, saatiin työt täten käyntiin. Nämä tehtaat, joissa 
työ saatiin täten käyntiin yhteiskunnalJistuttamalla, olivat hallituksen työ
asiainos.aston a laisia, jonka toiminta oli jaettu teollisuusalottain. Nämä 
osastot hankkivat tilauksia, raaka-aineita ja huolehtivat tavarain myynnis
tä. Oli tarkotus jättää yleiselle kauppakamarille huollettavaksi sekä tuot
teiden jako maassa että maahan tuonti samoin kuin kaikki muu kauppa
teknillinen toiminta. Tämän a laisina toim isivat ja huolehtisivat myynnis
tä osuu stoiminnalliset kauppaliikkeet, jotka Suomessa ovat kehittyneet 
ve rrattain pitkälle. Ulkomaan kauppavaihto kokonaan yhteiskunnallistu

,teltaisiin. Pietarin kauppakamari saatiinkin jo käyntiin, joka huolehti ta
varan vaihdosta Venäjän kanssa, ainoan maan, jonka kanssa tavaran 
vaihtoa oli. Yhteiskunnallistetut tehtaat finansseeratliin Suomen Pankin 
kautta, josta niille annettiin valtion takuulla kassak reditiivejä finanssiosas
ton myöntämille summille. Lainoja myönnettiin siinä tapauksessa, että 
pankki katsoi tehtaan olevan toimikunnossa ja voivan tehdä työtä ilman 
tappiota. Mikäli mahdollista, pidettiin jokaisessa tehtaassa täydellistä lii
kekirjanpitoa. Näin myönnetyt kassakrcditiivit nousivat noin 20 milj. mk. 
Kaikki kävi, - mikä on todistuksena ammattityöläisten kelvollisuudesta 
- vaikkakin on todennäköistä, että myöhemmin suurempien korjausten 
sattuessa koneissa y.m. olisi teknillisten johtajain puute tullut tuntumaan. 
Mu'un muassa on mainittava, että yhteiskunnallistetuissa tehtaissa raken
nettiin punakaartia varten muutamia panssarijunia. 

Näillä molemmilla aloilla, niiri ulkomaankaupan kuin suurteollisuu
den, näytti Suomen vallankumous kehittymistaipumuksia yhteiskunnal li
seksi vallankumoukseksi. Kumpikin askel otetti in olojen pakosta, mutta 
eivät osottautuneet toteutiamatlomiksi. Rahallisesti todetti in , että kum
mallakin taholla voitaisiin ilman tappioita toimia, sitä, olivatko tulokset 
käytännössä yhtä hyvät, en ole ti laisuudes.sa arvostelemaan. 

Tavallisuudesta poikkeava vallankumouksellinen tilanne asetti vielä 

8 
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eraan alan vallankumouksellisen valtionvarainhoidon huollettavaksi. Se 
oli yleisön rahan tarve. Yksityispankit olivat suljetut eivätkä siis maksa-
neet mitään talJetuksista. Vähävarainen yleisö, samoin saboteeraavien 
porvarillisten yhtiöiden työmiehet, jotka eivät saaneet paikkojaan, kuin 
myöskin pienet teollisuuden harjoittajat joutuivat ennen pitkää tuka laan 
asemaan. Ei ollut muuta edessä kuin joko yhteiskunnallistuttaa pankit ta-
hi järjestää kysymys jolla in muulla tavalla. Kysymys ratkaistiin järjes
tämällä erikoisia maksukonttoreja, joihin yleisö voi jättää anomukset pie
nempien summien saamisesta yksityispankkien talletustodistuksia, säästö
kassakirjoja tahi varmoja shekkejä vastaan, tavallisesti 100---1 50 mk. vii
kossa . • Ainoastaan siinä tapauksessa, että rahat käytettäisiin palkkojen 
maksamiseen, tehtaan käyntikustan nuksiin yms. voitaisiin suurem pia sum
mia antaa. Anomusten tultua tarkastettua, m.m. ettei niitä varoja luovu
tetfaisi vastavallankumouksel lisiin tarkoituksiin annettiin hakijoille seu
raavana päivänä shekkejä Suomen Pankkii n, joka ne lunasti ja otti vakuu
det. Pankki oikeutettiin kantamaan provisionia, joka oli a lle 1,000 mk. 
eristä 1 %, mutta nousi 10 % yli 10,000 mk. eristä. Vallankumouksen 
lopulla supistettiin näitä maksuja. Kaikkiaan maksettiin näin lähes 16 
milj. mk. 

Laskemalla edellä mainitut summat yhteen , saamme raha-asiain osas
ton finansseeraUavana olleiden summien määrän. Se käy selville seuraa
vasta taulukosta : 

Hallinto ja punakaarti .............. noin 160 mi lj. mk. 
Työttömyyden vastustaminen ........ .. 15 " .. 
Kuntien lainat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 20 " " 
Lainat tehtaille .................... .. 20" .. 
Yksityispankkien tileiltä maksettu " 16"" 

Yhteenså 23 1 milj. mk. 

Sitä paitsi elintarpeiden y.m. ostoon Venäjältä 30 milj. rpL 
Nämä numerot ovat mu istista, eivätkä niin ollen tarkat. Raha-asiain

osaston kirjanpito joutui valkoisten käsiin Viipurissa, eivä tkä ne ole ju l
kaisseet tietoja siitä. Suomen Pankin hallin to on julaissut yhteenvedon 
vallankumouksen aikaisi sta tiJeistä, siitä seuraavat tiedot. Suomen Pank
ki oli niiden mukaan maksanut: Valtion yleisiä menoja varten 156 milj. 
mk. , yksityispankkien saatavia vastaan 15,7 milj. mk. sekä erilaisia la i
noja oli myönnetty 20,6 milj. mk. Tässä on huomattava, että myönnet
'ty~n lainojen sekä maksumääräysten koko summaa ei oltu nostettu, joka 
~etfttää erilaisuuden kummankin tiedon numeroiden kesken. YlIämai nit
·tuun Suomen Pankin tiliselostukseen ei sisä lly Pieta rin haarakonttorin ti
iW; 'he kun eivät olleet valkoisten käytettävissä. - Mitään taetta ei myös
kään ole siitä, että numerot olisivat oikeat. 

Huomattava osa ede llä mainituista menoista, lähes 100 milj. mk., oli 
lainoja ja etumaksuja, jotka oli mää rä myöhemmin saada takaisin. Val-
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lankumouksen viimeisinä kohtalokkaina päivinä jäi kaikki luonnollisesti 
selvittämättä eikä mitään lopullista tilinpäätöstä voitu tehdä. 

Vallankumouksen aikana myönnetyt lainat, sekä yksityispankkien va
kuuksia vastaan myönnetyt maksuerät, on vallankumouksen jälkeen osit
tain peri tty takaisin. Kaksi kuukautta vallankumouksen jälkeen olivat yk
sityispankit jo maksaneet takaisin Suomen Pankille enemmän kuin kaksi 
kolmasosaa 'koko summasta. 

Tuollainen oli pääasiassa Suomen vallankumouksen fi nanssien me
nopuoli. Vallankumouksellinen tila vaikuttaa valtion budjetin tulopuoleen 
paljon tuntuvammin kuin menopuoleen. Erittäin suuri oli tulojen vähen
tyminen Suomessa. 

Tuloja valtiolle kertyi hyvin hitaasti. Posti, rautatiet ja tulli tuotti
vat tosin muutamia miljoonia, mutta paljon vähemmän kuin oli ede llytetty. 
Maaveroa ja muitakin va kinaisia veroja kertyi vall ankumouksen takia ai
noastaan perin niukasti. En nen vallankumousta ed uskunnan hyväksymää 
suurten tulojen ja sotavoittojen veroa, jonka arvioitiin tuottavan 100 milj. 
mk. , ei enn ätetty vallankumouksen aikana vielä kerä tä. Veronkantolistat 
ennättivät vasta osittain valmistua. Lukuunottamatta veroa elävien ku
vien teattereista ja kaupunkikiinteimistöistä ei vallankumouksen aikana 
asetettu valtion hyväksi mitään verotusta. Kunnatkaar;a eivät voineet periä 
kui n osan normaali-tuloistaan. Kunnat oikeutettii n ve rottamaan hyväk
seen suurempia asu ntoja, minkä ohe lla Suomen Pankki kantoi veroa niis
tä maksurnää räyksjstä, joita se maksoi yksityispankkien tileiltä. Mutta 
kaikella tällä oli sentään vain pieni merkitys. 

Oli si is välttämätöntä, että suurin osa menojen peiltämiseen tarvitta
vista varoista hankittiin valtion pankista. Suomen Pankki tuli siten vallan-

• kumousajan rahatalouden keskiöksi, jonka merkitys laajeni yhä syystä, 
että yksityispankit ja miltei kaikki säästöpankit olivat suljetut. Käytän
nössä oli siis yksipank ki järjestelmä, joka vaikutuksiltaan läheni sitä tilaa, 
mihin yksityispankkien kallsallistuttam inen Venäjällä johti. Yksityispan 
kit Suomessa olivat kyllä vallankumoushallituksen kontrollin a laiset, mut
ta niiden omaisuutta ei takavarikoitu, mutta on varmaa, että vallanku
mouksen jatkuessa tämäkin askel, jota ei alussa oltu suunniteltu, olisi olo
jen pakosta otettu. 

I pnä helmikuuta otti vall ankumoushallitus haltuunsa Suomen Pan
kin, senjälkeen kun pankin halli nto ja henkilökunta, vastoin pankkiva ltuus
kunnan päätöstä, kieltäytyi pitämästä pankkia auki ja tekemästä työtä; 
Pankissa toimeen pannun tarkastuksen jälkeen otettiin uusi henkilökunta, 
joka valittii n erikoisesti työväenjärjestöjen luottamushenkilöistä,'" kassan
hoitajista, talouden hoitaj ista ym. Pankkivaltuuskunta asetti vii kkoa myö
hemmin pankille uuden hallin non, ja näillä voim illa a lettii n. työ, joka pää
asiassa suoritettiin moitteettomasti. 

Vallankumoushalliluksen suhde Suomen Pankkiin jä rjestettiin siten, 
että Kansanvaltuuskunta otti lainoja Suomen Pankista, joka oikeutettiin 
käyttämään tätä katte~n a lask iessaan liikkee lle vastaavan summ an seteli
rahaa. Pan kki suoritti sitten maksuja valtion laskuun valtiokonttorin mää-

" 
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räyksestä, ja antoi lainoja kunnille ja teollisuuslaitoksille sekä lainasi yk-
sityispankkien talleitajille, kansankomissariaatin raha-asiainosaston mak
suosoitustcn mukaan. Tästä kaikesta oli tuloksena, että pankin oli las
kettava lakkaamatta liikkeelle uusia seteleitä. Kiertokulussa oleva seteli
määrä kasvoi "nopeasti. Vallankumouksen puhjetessa oli pankin kassois-
5a seteleitä noin 180 milj. mk., vallankumouks~n aikana painettiin li sää 
noin 77 milj. mk. Lukuunottamatta kultaa ja hopea-a oli tästä kaikesta 
vallankumouksen päättyessä jälellä pankin kassoissa noin 25-30 milj. 
markkaa, joten setelimäärän lisäys oli n9in 230 milj. markkaa.·) 

P,lnkin kassoih in virtasi ulkoa hyvin pieniä summia. Saadakseen se-
telit palaamaan pankkiin, oikeutettii n pank ki vastaanottamaan talletuksia 
korkoa vastaan, jonka lisäksi Kansanvaltuuskunnan mää räyksestä yleisö 
velvoitettiin maksamaan langenneet yksityispankkien vekselit ja lainat 
Suomen PanKkii n, koska niitä ei voitu suorittaa asianomaisii n yksityis
pankkeihin niiden sulkemisen takia. Niinkuin olettaa sopikin, ei tästä ol
lut suurempaa merkitystä. Liikkeeseen lasketui setelit kasaantuivat ta
lonpoik ien kassakirstui hin sekä suurempien ja pienempien liikkeiden kas-
soihin. ' 

Setelien kiertokulku keskeytyi siten todellisuudessa ja vallankumouk
sen finanssee raus pe rustui pääasiassa uusien se telien liikkeeseen laskemi
seen. Venäjän ja Unkarin vallankumoukset antavat samoja kokemuksia. 
Mahdotonta lienee saada aikaan huomattavampaa muutosta tässä asiassa 
yhteiskunnallisen vallankumouksen alkuaikoina. Päätiäväisten toimenpi
teiden, kuten esim. kauppaliikkeiden kassojen säännöllisen kontrollin 
kautta voidaan ehkä jotain saavuttaa. Suomessa valmisteltiin toimenpi
dettä, jonka tarkotuksena oli pakottaa kauppaliikkeet tallettamaan rahan
sa Suomen Pankkiin juoksevalle tili lle, mutta sitä ei vielä käytännössä to
teutettu. Toinen hätäkeino, maanviljelijäin verotus, kohtasi suuria va i
keuksia. 

Liikkeessä olevan seteJimäärän lisäys sekä siitä johtuva rahan arvon 
aleneminen ja tavaran hintain nousu, kaikki asianhaaroja, jotka Suomes
sa vall ankumouksen aikana esiintyivät, eivät kai ole vältettävissä ennen yh
teiskunnallisen vallankumouksen sitä astetta, jolloin kauppa, ainakin tuk
kukauppa sekä tärke in osa tuotannosta on yhteiskunnallistutetlu. Saa
tuaan täten tavarat kontrolliinsa, voi yhteiskunta järjestää rahan kiertoku
lunki n suotuisammaksi. Multa silloin lähestyy se ajankohta, jolloin raha 
yhä enemmän menettää sitä merki tystä, mikä sillä on kapitalistisessa yh
teiskunnassa. Ja silloin lienee oikea ajankohta panna toimeen uusi a rvon
merkki sosialistista yhteiskuntaa varten ja julistaa mitättömäksi vanha 
huonontunut kapitalistinen paperiraha . 

• ) Vallankumouksen aikana painetut setelit on vallankumouksen j älkeen julis-
tettu mitä!tömiksi. Vallankumouksen aikana annetuista lainoista, sekä etuanneista 
on pankeille maksettu takaisin niin, että pankin tappio vallankumouksesta laskettiin 
kesäk. 1918 nousevan 116 milj. mk. Tämä summa lienee jälkeenpäin vielä piene 
nyt. 
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Suomen vallankumous ei päässyt niin pitkälle. ' Se kukistui aikaisin 
maan oman, Skandinavian avustaman kapitalistiluokan kautta, sekä sak-
salaisen imperialismin samaan aikaan toimeenpaneman hyökkäyksen vai
kutuksesta selkäpuolelle. Suomen vallankumous kukistui, ennenkuin se 
edes ennätti tulla täysin tietoiseksi tehtävästään. . 

Me aloimme yrittämällä hoitaa val1iokoneiston taloutta, sitäkin typis.:. 
tettynä, mutta mitä pitemmälle vallankumous kehitfyC sitä suurempia teh
täviä esiintyi. Vii me kuukausina olimme jo päässeet pitkälle tuotannon ja 
ulkomaankaupan yhteiskunnallistuttamisessa, sekä onnistuneet ratkaise-
maan monia verrattain vaikeita organisatsioni-kysymyksiä tällä alalla. 

Meidän työssämme löytyy paljon puutteita. Useista vaikeuksista em
me ennättäneet suoriutua ennenkuin vallankumouksemme verisesti kukis
tettiin. Olen ensimäinen tunnustamaan, että yhteiskunnallisessa vallanku
mouksessa, ainakin sellaisessa tilanteessa mikä meillä oli, organisatsioni
probleemit ovat sanomattoman vaikeat, ja että vaaditaan vuosia, ennen
kuin saadaan kaikki normaali kuntoon. Tämä ylimenokausi on varmasti 
vaikea ja voi tubttaa työväelle' suuda kärsimyksiä. 

Mutta kaikesta huolimatta ei suomalaisten kokemusten pohjalla voi 
kysymystä pitää ratkaisemattomana. Tämän uskon sain vallankumouk
sessamme, sillä kaikista puutteist,!an huolimatta näytti se, kuinka tavatto
masti työkuria, järjestyskykyä ja tervettä järkeä on teollisuustyöväeJlä, sen 
järjestöissä ja sen luotfamusmiehissä. Miltei yksinomaan tällä työvoimal
la teimme työtä. Niin kutsuttu intelligenssi puuttui kokonaan. Tulimme 
ilman sitäkin toimeen . . Niiden kolmen kuukauden aikana, jotka vallanku
mous kesti, voitiin merkitä niin huomattavia ed istysaskeleita yhteiskunta':: 

• talouden järj~stämisessä, että lopulli seen voittoon voitiin hyvällä syyllä 
luottaa. Vallankumouksemme kukistui, mutta se ei kukistunut sen tähden, 
että sisäinen talouskoneisto olisi pettänyt. 

• 
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Suomen ammati llinen liike vallankumouksessa. 
J. Lumivuokko. 

Venäjän maaliskuun vallankumous merkitsee tava llaan uutta, omalaa
tui sta, ajartjaksoa Suomen ammattiyhdistysliikkeessä, josta myöskin mai
nittakoon, koska siltä ajalta Ovat suureksi osaksi lähtöisin ne vaikutelmat, 
jotka sitten myöhemmin kumouksessa niin selvinä esiintyivät. Merkitsihän 
tsaarin kukistuminen jo sellaisenaan, kuten ilman muuta uskottiin, Suomen 
työväenliikkeen vapauttamista tsaari vallan ikeestä, joka sitä oli jatkuvasti 
kuri stanut ja viimeiset kolme sodan aikaista vuotta vielä lisätyin ottein. 
Avoimen toimintavapauden saavuttamisen kautta toivottiin saavutettavan 
paljon. Toivorikkaulta suurissa joukoissa oli omansa li säämään vielä so
siali stinen enemmistö eduskunnassa ja heti kumouksen jälkeen muodostet
tu "sosialistinen" hallitus ,jossa ol ivat m.m. Ammattijärj estön vakinainen 
ja varapu heenjohtaja jäseninä. 

Ajan huomautus oli niin voimakas, että kaiken moisista Seynin käty
reistäkin tuli "sosialisteja" ja ammattiyhdistyksicn jäseniä. Jäsenkirjojen 
menekki oli niin su uri, ette ivät työväen kirjapainot tahtoneet voida tarvella 
tyydyttää. 

Samaan aikaan kun järjestöihin tulvi tulvima lla uusia jäseniä, vi l
kastui niiden toiminta muutenkin. 8-tunnin työpäiväliike kiinnitti kauttaal
taan teollisuustyöväen huomion. Valtavien joukkoliikkeiden avulla vaati
mukset tässä suhteessa toteutuivatkin niin nopeasti, että toukokuun ensi
mäiseen päivään mennessä, jolloin Ammattjärjestön valtuuston päätöksen 
mukaan olisi alkanut koko maata käsittävä lakko, 8-tuntinen työpäivä oli 
käytännössä kaikilla huomattavimmilla teollisuusa loi ll a. 

Tämä 8-tunnin työpäi väliike ja sen yhteydessä esiintyneet seikat ilmai
sivat ensimäisiä selviä kumouksellisia oireita. Jo silloin saattoi huomata, 
että aikaisemmin vakiintuneet n.k. " siveelliset" taistelukeinot eivät enään 
vastanneet ajan henkeä. Vaatimusten läpiajamiseksi alettii n vaatia ja 
osittain jo käytettiinkin rajumpia menettelytapoja. Useilla liitoilla esim. 
oli voimassa työehtosopimukset, joissa työajan pituus oli määrätty ja la
kon teko sopimuksen voimassaoloaikana jyrkästi kielletty. Mutta se ei 
kuitenkaan estänyt lakon uhalla vaatimuksia esittämästä. Keskusjärjes
töt olivat pakotetut seuraamaan mukana, ja lopputuloksena oli , että laitto
muus tuli tunnusteItua laiksi. 

" Vapauden" aikana saavutettu ensimäinen suuri voitto kiihoitti uusiin 
ponnistuksiin. Siihen oli syytäkin. Monien toiveet kokoomushallituksen 
a ikaansaannoksista, m.m. eli ntarvekurjuuden Iieventämiseksi, a lkoivat yhä 
se lvemmin sä rkyä ja muullua pettymykseksi. Kokoomus ei todellakaan 
saanut työväen luokalle mitään hyödyllistä aikaan. "Se oli, kuten sattu-
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vasti on verrattu, kuin laiska härkä, jota sosialistit näyttivät vetävän sar
vista ja porvarit hännästä ja joka ei pa ikaltaan pukahtanut. Nylkeminen 
sai rehottaa kaikessa rauhassa." Työväki ei kuitenkaan jäänyt neuvotto
maksi. Se turvautui asemansa parantamisessa koeteltu"n keinoan - lak
koihin. Niitä olikin v. 19 17 kesällä enem män ku in milloinkaan sitä ennen 
vastaavana aikana. 

Uusien jäsenten vaiku tus ja muutenkin ajan kumouksellinen henki 
ilmeni lakkoliikkeissä täydellisesti. Liittojen ja Ammattijä rjestön sääntö
jen edellyttämällä ja määräämällä tavalla ei läheskään aina lakon tekemi
sestä päätetty, ei myöskään menettelytavoissa a ina noudatettu aikaisempaa 
käytäntöä. Lakoissa ilmeni yhä selvemmin väkivaltaisuuden leima, ei 
a inoastaan järjestöjen sääntöjä ja päätöksiä kohtaan, vaan myöskin siinä, 
että käytiin käsi ksi työnantajaan ja rikkureihin (tämä ilmen i eten kin maa
työläisten lakoissa). Järjestöjen toimihenkilöitä uhkailtiin, käytiinpä kä
siksikin , ellei menettely ollut työläisten omaksuma<l käsitystä vastaava. 

Elintarvekurjuus, suojeluskuntien perustamiset, porva riston kasvava 
röyhkeys, taloudelliset taistelut ynnä lukuisat muut tekijät nostattivat työ
väen keskuudessa yhä vallan ku mouksellista mieltä. Lukuisissa maatyö
läisten taloudellisissa ja eri näisten kaupunkien poliittisluontoisissa lakoissa 
se ilmeni vallan selvästi, vaikka sitä ei silloin kyllin selkeästi tajuttu. Ole
tettiin sen olevan vain harkitsemattomuudesta johtuvan kurittomu usilmiön , 
joka haihtuu samaten kuin on tull utkin. Mutta näin ef käynytkään. Ti
lanne yhä vain _kärjistyr, kunnes lopulta jouduttiin marraskuun suurlak
koon. Silloin oli työväen keskuudessa vallankumouksellinen mielia la ja 
innostus korkeimmillaan. j ohtoasemassa olevilta sitä vain puuttui, vielä pä 

• siinä määrin, etteivät huomanneet, eivätkä uskoneet sitä työväen keskuu-
dessakaan olevan. -

Eräissä yhteyksissä on mainittu Ammattijärjestön johdon kumoukselli
suudesta. Niiden johdosta on minun - niitä piirejä lähellä olleena
kuitenJdn huomautettava, että arvostelut siinä suhteessa eivät ole mieles
täni oikeaan osuneita. Sinne tänne hoippuvia kumouksellisiakin ilmiöitä 
on kyllä saatettu havaita, mutta ne ovat vain olleet yksityisiä mielenilmauk
sia, joilla ei sinänsä ole tekemistä johdon kanssa, ainakaan siinä määrin, 
että nuo il miöt voitaisiin yleistää johdon t ili in. Vakaumuksen i mukaan ei 
Ammattijärjestön johdon kumouksellisuudesta voi puhua paremmissa eikä 
huonommissa merkeissä kuin puolueenkaan. Molemmat olivat - nähtä
västi tietämättään - vastavallankumouksellisia. Motiivit olivat epä ile
mättä eri katsantokannoilla olevilla eri l.aiset, mutta se ei muuta suurin piir
tein katsottuna itse pääasiaa, ku n on kysymys työväen vallankumouksesta. 
Sillä itse asiassa on sama, pilaako hyvän asian huonolla teolla tai mitään 
tekemättömyydellä. Voidaan kyllä sanoa, että huonolla työllä tunnelIaan 
raaka-aineet ja niin ollen vahinko tulee suuremmaksi. Myön...neJtäköön. 
Mutta löytyy myöskin raaka-aineita, jotka ovat käsiteltävät juuri sinä mää
rättynä aikana, jolloin ne ovat muokattavaksi .sopivat. Muuten pilaantu
vai. Jää näin ollen puhtaasti harkinfakysymykseksi, kummassa tapauk-

\ 
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sessa tai kumpaa menettelyä noudattamalla olisi johdon osuudesta työ-
väenluokalle ollut tuho suurempi tai pienempi. 

T yöväen vallankumouksen kannalta arvostellen jää näiden kahden 
kcskusorgaanin vallankumouksellinen taso miltei yhtä alhaiseksi. Am -
mattijärjestön johdolla näytti olevan vain yksi tekijä selvem pänä, ja se oli 
se, että työväen va ll ankumouksellista mielialaa ei voida julistuksilla ta
saannuttaa, kuten puoluejohdon taholla näyttiin uskotun. Mutta tästä sel
viöstä ei kyetty vetämään oi keata johtopäätöstä - ilmeisesti tappioksi val
lankumoukselle. 

Marras)wun lakossa kumousta leik ittelevät otteet virastojen valtauk
silla y.m. lakon väkivaltainen j a keinotekoinen lopettaminen, antoivat puo-
luejohdolle se llaisen iskun, jonka turmiollinen vaikutus tuntui raskaasti 
tammikuun kumoukseen lähdettäessä. Kumous " tuli" kuin salama kirk
kaalta taivaalta. Siihen ei oltu laajem masti valmistauduttu Helsingissä ja 
vielä vähemmän maaseudulla. 

Onneton alku löi leimansa koko vallankumoukseen. Meni useita viik
koja kumouksen aikana se llaisten asiain järjestämisee n, jotka olisi pitäneet 
olla aikoja sitten valmiina. Työväen valmistaumattomuus, si itä johtuva 
avuttomuus ja kalliin ajan tuhlaus, oli raskas tappio työväe lle, ja lahta
reill e suureksi voitoksi. Muodos tuiko tämä yhdeksi huoma ttavaksi lopulli
sen tappiomme syyksi, sitä on vaikea sanoa. Miel uummin uskoisi, ettei 
niin ollut, a inakaan siinä tapauksessa, että Suomen lahtare illa oli jo sitä 
ennen tehty Saksan kanssa sopimus 'saksalaisten"sotajoukkojen lähettämi
ses tä Suomeen, tai jos muuten, kuten ilmeiseltä näyttää, Suomen lahtareille 
säilyttäminen oli Saksan imperialismille jo sotilaalliselta kannalta elinky
symyksiä. 

Mutta kaikessa tapauksessa tulee kysyneeksi: Minkä tähden oltiin 
työväen keskuudessa niin valmistumallomia vallankumoukseen, vaikka siitä 
niin paljon puhuttiin? Epäilemättä vain siksi, ettei oltu todellisesti vallan- ' 
kumouksen innostllmia, ei oltu varmoja, tuleeko vallankumous vai ei. Ja 
kun puuttui sekä innostusta että siihen liittyvää varmuutta, niin puolueen 
parhaat voimat kuluttivat a ikansa puheharjoituksiin eduskunnassa, ja toi
set taas marraskuun Jakosta kyllääntyneinä olivat vetäytyneet sivuun kai 
kesta kumoustoiminnasta. 

Kun sittemmin tammikuun lopulla nähtiin puheli npylväissä Jakkojulis
tukset, niin se oli monelle johtoasemassa olevalle yhtä suuri yllätys kuin 
varsinaisille joukoilIek in . Suorastaan lakkoa vastustavia ääniä ei kyllä
kään sanottavasti kuulunut, mutta huomattavampaa innostustakaan ei ollut 
havaittavissa. Lähdettiin vaan - ne nimittäin, jotka lähtivät - mukaan 
kuin toisen asialle. Mutta se ei kuitenkaan merkinnyt ainakaan toimihenki
löihin nähden sitä, että olisi tapahtunut tehtävissä laiminlyöntejä. Tehtä
vien suorittamisessa tietääkseni koetti kukin kohdaltaan täyttää velvolli
suutensa. Mutta toisarvoinen käsitys kumouksesta yleensä vaikutti ~ehtä

vien valinnassa. Sotatoimien merkitystä ei osattu oikein arvioida, eikä niin 
ollen tunneitu sotatoimia kohtaan sell aista myötätuntoa kuin välttämäitö-
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l11yy5 olisi edellyttänyt. Tä rkeätkin sotatoimet jäivät monasti aivan jär-
jestelytoimiin perehtymättömäin henkilöiden huoleksi. 

Tehtyä ei saa tekemättömäksi. Vallankumouksessamme ja sen yh-
teydessä ilmenneitä puutteellisuuksia ei voida tapahtuneeseen nähden toi
siksi. muuttaa. Tapahtuneen kaikkine virheineen ja puutteineen voimme to-
deta vain tapahtuneeksi ja painaa kokem uksen hyviä puolia mieleemme 

I siinä mielessä, että vastaisissa otteluissa voimme käyttää niitä hyväk
semme, sekä toiselta puolen välttää sitä, minkä katkera kokemus on kel
vottomaksi todennut. 

Kun me tässä mielessä toteamme tapahtuneen, niin näemme, että val
lankumouksessa tuhoutui, paitsi Suomen sosialidemokraattinen puolue, 
myöskin Ammattijärjestö alaisine järjestöineen. 

Kirjasesta " Laillinen ammattiyhdistysliike vaiko vallankumous?'" 
v. 1919. 
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Mikä johti aseelliseen luokkasotaan Suomessa? 
Kirj. K. M. Evä. 

Kahdentoista viimeisen vuoden ajalla muuttuivat valtiollisen elämän 
puitteet Suomessa sangen huomattavasti. Marråskuun .suurl akko Venä
jällä 1905' työnsi itseva lti uden tukioylväät hetkisesti pahasti rempalleen. 
Kun Suomen porvaristolla ei silloin enään ollut käytettävissä omaa koti
maista sotaväkeä, jäi sen vallankäyttö muutamiksi kuukausiksi yhtä löy
hälle pohjalle. Tätä porvariston luokkavallan tilapäistä heikkoutta hy-
väkseen käyttäen pakotti järjestynyt työväki kapitalistil uokan luopumaan 
parlamenttaarisesta yksinvaltiudestaan Suomen sisäisessä halli nnossa. 
Nelikamari nen säätyed uskunta, jossa työväestölle ei ollut eikä voin ut oJIa 
,edustajia, oli nopeasti tapettava ja ti lalle hyväksyttävä yksi kamannen kan
saneduskunta, johon edustajat valittiin yhtäläisellä ja jotakuinki n yleisellä 
äänioikeudella. . Se johti Suomen työväestön luokkataistelun verrattain 
täydelliselle pa rl amenttaariselle perustalle. 

Luokkataistelun parlamenttaa rinen ura ei mennyt pitkä ksi. Se päät
tyi paljon pikemmin, kuin po rvaristo neli kamarisesta yksinvall astaan luo
puessaan oli odottanut. Yksikamarisen eduskunnan vaaleihin lähdetläes

.sä oli porvariston yleisenä käsityksenä, että sosialidemokraattinen puolue 
saattoi ensi vaaleissa vallata 200:sta edustajapaikasta enintäin 40. Mutta 
tu los oli vallan toinen.. Huolimatta porvariston eri ryhmien kilpailevista 
reformilupa uksista, sai sosialidemokratia jo ensi ottelussa 80 pa ikkaa. 
Sitä seurann ut kymmenvuotinen kokeilu osoitti sosialidemokratian vall an 

·eduskunnassa jatkuvasti lisääntyvän. Vuonna 19 16 saavutett iin jo enem
mistö - 103 paikkaa. 

Kun Venäjä llä suoritettu vallankumo'us samaan aikaan kukisti itse
valtiuden Venäjällä, oli määräysvalta lopullisesti luisumassa porvaristolta 
työläisille. Mutta samall a hetkellä loppui porvariston parlamentlaarisuus. 
Kohta keväällä 191 7 alkoi porvaristo muodostaa aseellisia suojeluskuntia 

_ympäri maata. Näiden toiminta oli alun pitäen tähdätty yksinomaan työ
väkeä vastaan, vaikka porvarit, työlä isiä eksyltääkseen, suurella paatok
sella. väittivät niiden tarkoittavan Suomen itsenäisyys vaatimusten tuke
mista. T uoll a valheellisella väitteellä saivat pienvil jelijöitä ja pikkuporva
rilli sia a ineksia kannatfajikseen. 

Samaa harhaanjohtavaa veisua jatkoi porvaristo koko luokkasodan 
ajan, höystäen kavalaa valhettaan mitä hävytlömimmiJlä jutuill a "puni k
kien" eli " punaryssien" muka harjoittamista julmuuksista. Ja valhe tehosi 
aikansa. Vähätietoiset, pohjaltaan rehelliset pikkutilalliset ja muut pikku

y ri ttelijät uskoivat. Luulivat porvariston todell akin johtavan heitä ta iste
J uun Suomen itsenäisyyden puolesta, jota ei muka olisi saavutettu ilman 
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taistelua. Eivät osanneet valheverkon läpi nähdä sitä yksinkertaista to
tuutta, että Venäjän Neuvosto-tasavalta oli ilman minkäänlaista taistelua 
taannut Suomelle itsenäisyyden, yhtävähän ku in sitäkään, että porvaristo 
"punaisilla roistoilla" tarkoitti Suomen järjestynyttä työväestöä, joka par
lamenttaarisen hallintomenettt~lyn mukaan oli päässyt määräävään ase
maan ja jonka porvaristo juuri sen vuoksi tahtoi kokonaan tuhota, voidak-
seen siten pysyttää hallintovallan omissa käsissään. 

Vasta taistelun loputtua ja työläisten katalan teurastuksen suoritet
tuaan, alkavat talonpojat ja pikkueläjät älytä, että suurporvaristo on vetä
nyt heitä surkeasti nenästä. Sen sijaan, että olisivat ta.istelleet Suomen 
itsenäisyyden puolesta; ovat saksalaisen sotaväen ja Ruotsin porvariston 
lähettämien apurien rinnalla tappelullaan avustaneet itsenäisyyden tu
hoamista. 

Luokkasodan kestäessä vakuutti Svinhufvud ja kumpp., että Suomen 
hallituksen tulee o{{o "jyrkästi kansanvaftainen". Mutta kohta kun järjes
tynyt, itsetietoinen työväestö oli Saksan militarismin ja ruotsalaisen por
variston avulla saatu tuhotuksi ja loput teljetyiksi vankiloihin, muuttui por
variston ääni äkkiä. Kansanvaltaisen tasavallan asemasta asettaakin suur
porvaristo monarkisen hall ituksen. Lopullinen määräämisvalta siirretään 
kansalta kuninkaalle. Vastoin kansan tahtoa .nostetaan kuningasvalta 
Kansa (se valkoinen lahtarikaartilaisjoukko) on sekin vedetty nyt vuoros
taan kiikinpuuhun. jokainen, joka Suomessa uskaltaa vaatia tasavaltaista 
hallitusta, heitetään armotta tyrmään. Vasta nyt selviää lahtariarmeijalle, 
että suurporvaristo on myynyt Suomen itsenäisyyden Saksalle ja lahtari
armeijan saksalaisten käytettäväksi maailmansodassa tykinruokana. 

Pa rlamenttaarisella areenalla käyty luokkataistelu on huikaissut 
muutamien sosialistienkin silmät. Se on saanut heidät luulemaan, että 
parlamenttaarisell a luokkataistelulla voidaan ilman muuta suorittaa val
lankumous, siirtää valta· lopullises ti kapitalisti luokalta työväenluokalle. He 
näkyvät uskovan tuohon ihanteeseensa vielä senkin jälkeen, mitä Suomes
sa viimeisen vuoden ajalla . saatiin kokea. Pitävät virheenä sitä, että työ
väestö ryhtyi ase kädessä vastustamaan porvariston aikeita ja syyttävät 
" johtajia" aseelliseen vallankumoukseen yIlyttämisestä. Sanovat työväes
tön tehneen vallankumouksen Suomessa. Puhuvat siis jotenkin samaa 
kuin varsinaiset lahtariherrat. joko tieten tai tietämättään avustavat sillä 
tavoin lahtarien tarkoituksia. Tietämätömyydessään voinee siten mene
tellä joku yksinkertainen, harkitsematon ja kiihkomielinen työläinen. Mutta 
kun sellaista tekee työväestön pitkäaikainen agitaattori, täytyy moista pi
tää halpamielisenä il keytenä. 

- Vallankaappauksen Suomessa teki porvaristo. Se alkoi siihen varus
tautua kohta .itsevaltiuden hävittyä Venäjällä, perusti suojeluskuntia ja 
hankki nii lle aseita. j o heinäkuussa 1917 teki tuollainen suojeluskunta 
aseellisen hyökkäyksen rauhallista ja aseetonta 1akkolaisjoukkoa vastaan 
Hu ittisissa. Se oli porva riston luokkasotalaitoksen ensimäinen aseellinen 
hyökkäys, porvariston vallankaappaussodan alkusoitto. 
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Varustautuessaan aseelli seen ratkaisuun, tek i porvaristo kaikkensa 
saadakseen vall ankaappauksensa ulospäin näyttämään lailli selta. Sen 
oli saatava hajalle eduskunta, jossa oli sosialistinen enemmistö. Ke
renskin avulla se onn istuikin. Eduskunnan hajoitus oli laiton. Mutta kun 
sosialidemokraatei ll a ei silloin oll ut rohkeutta eikä aseellista voimaa puo
lustamaan oikeutta, joud uttiin uusiin yaaleihin. Porvaristo yhdistyi kaik
kialla, pinnisti viimeiset voimansa ja sai tilapäisen enemmistön. Selvää 
kuitenkin oli, ettei porvariston enemm istö voinut jäädä pysyväksi. Päin
vastoin voi joltiseilak in varmuudella sanoa, että se jo seuraavissa vaaleissa 
olisi sularntt jä lleen auttamattomasti vähemmistöksL 

Kun yritys muodostaa hallituksensa tueksi sotajou kko laillisella par
lamenttaarisell a tavalla ei voinut menestyä, käytti porvaristo laittomasti 
valtion va roj a luokka-armeijansa luomiseen. Porvaristo hyvin tiesi, että 
se voi pitää hallitusvall an käsissään ainoastaan aseellisen kaappausa rmei
jan turvin . Siksi se kiihkeästi muodosti ja varusti suojelusku ntiaan. Par
lamentiarismi oli tavall a tai toisella heiteHävä nurin. 

Yhä laajemmat työ lä isjoukot alkoivat lopuksi käsittää, että työväes
tön oli samoin pakko valmistautua aseellisesti puolustamaan saavutettuja 
etuja ja toimintavapautta, ellei tahtonut ni itä menettää. Työväestön tais
telujou kkojen varustaminen alettiin kuitenkin myöhään, suoritettiin ve ltosti 
ja taitamattomasti. Punakaartin kokoon panossa oli pääpaino kan sanval
taisuudella, taistelukuntoisuus jäi sivuseikaksi. Ei ymmärretty, ("Itä sota
joukon johto ja taistelu kyky, vaatii ehdotonta "käskijävaltaa johtajille ja 
nopeaa sekä täsmälli stä käskyjen täyltämisvelvollisuutta johdettaville. Jou
koilla ei voi oll a ti la isuutta päättää sotaliikkeistä, hyökkäyksistä tai pe
rääntymisistä. Se on jätettävä päällikköjen tehtäväksi. NiinikäÄn myö
hästyi aseistamil'len. 

Syynä oli suureksi osaksi myöskin se, että puolueen johtomiehet vii
meiseen saakka vastustivat asee lliseen toimintaan ryhtym istä. Vasta sen 
jälkeen kun kaa rtilaiset aseelli sina esiin tyen vaativat ja porvaristo jo oli 
ryhtynyt hätyyttelemään junia ja siirtelemään aseellisia suojeJ uskuntiaan 
taisteluasemiin , julistettiin taistelu. Ensi laukaukset pamahtivat suojelus
kuntalaisten aseista. 

On vää rin olettaa, että porva risto luovuItaisi määräysvaltansa työ
väestölle ainoastaan siitä syystä, että on menettänyt enemmistön parlamen
tissa. Porvariston ja työväestön luokkaedut ovat niin jyrkässä ristiriidassa 
keskenään, ettei niitä koskaan voi sovittaa yhteen. Määräysvallan menet
täminen ha llintoon sekä lain laad intaan nähden, merkitsee porva ristolIe luo
pumista kaikista luok kaetuisuuksistaan. Se merki.tsee myöskin tuotanto
välineiden ja pääomien siirtymistä koko kansan yhteisomaisuudeksi. Tuol
la iseen luovutukseen ei porvaristo suostu muutoin kuin ehdottoman pakon 
edessä. Mutta parlamenttienemmislön menettäminen ei suinkaan se llaise
naan me rkitse ehdotonta alistumispakkoa. Vasta silten kun kaikki väki
valta, pääoman mahtikeinot ja aseellisen taistelun mahdollisuudet ova t lOp
puneet, täytyy porvariston taipua. 

-
• 

• 
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Tästä syystä ei parlamenttaarinen luokkataistelu voi olla lopullinen 
taistelutapa. Parlamenttarismi kelpaa työväestön luokkataistelun aseeksi 
vain siihen asti, kun voimat parlamentissä käyvät tasaväkisiksi. Sen jäl
keen täytyy luqkkataistelun muuttua aseelliseksi kamppailuksi. Parla
mentfipeli siirtyy siv~uun ja -työväestön on ryhdyttävä hallitsemaan järkäh
tämättömän lujalla työväen luokan diktatuurilJa siksi, kunnes porvaristo on 
lopullisesti nujerrettu ja tuotannonvälineet otettu yhteiskunnan omaisuu
deksi sekä saatettu pyörimään täydellä höyryllä koko kansan yhteisedun 
palveluksessa. Vasta sitten kun porvaristo on taloudellisessa suhteessa 
menettänyt kaikki riistämismahdollisuutensa voidaan ent. kapitalistit nos
taa tasa-arvoisiksi hallintoon nähden ja silloin voisi ottaa parlamenttaris
min jälleen käytäntöön. 

"Kumous" N:o 2. 1918 . 

• 

• 

• 
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Kosto Suomen köyhälistön pyöveleille. 
K. M. Evä . 

Maaliskuun vallankumous Suomessa 
muodostui samanlaiseksi kuin VenäjäJläkin. Tsarismin kätyrit syöstiin 
vallasta, sen santarmit menettivät mahtinsa, valtiolliset rikolliset vapautui
vai, saavutettii n poliittinen sana- ja painovapausi ei muuta. Taloudellinen 
valta, joka aina on kaiken vallankäytön pohjana ja ennemmin taikka myö-
hemmin vie poliittisetkin vapaudet tuotantovälineitten haltijain mielivallan 
alaiseksi, jäi koskemattomana porvariston käsiin. 

Kun tsarismin pistimet eivät enää olleet tukemassa suomalaisten kapi
tali stien ri istoa, eivät sen ovenvartijat - poliisit - kyenneet väkipakolla 
alis tamaan työväestöä nälkä pa lkoilla luomaan rikkauksia kapitalisteille. 
Työväestö alkoi lakkoiJIa, kieltäytyi tekemästä pitempiä kuin 8-tuntisia 
työpäiviä ja vaati elintarpeitten hintoja vastaavaa palkkaa. 

Kun poliisi, jota monissa paikoin kontroleerasi järjestynyt työväestö, 
ei jaksanut ajaa lakkolaisia työhön, alkoi porvaristo maaseudulla itse ases-
tautua ja hyökkäillä aseeHomia lakkolaisia vastaan. Kapitalistit muodos-
tivat omia "suojeluskuntiaan ' kaikkialle ja hankkivat niiUe aseita. Heidän 
Saksaan sota taitoa oppimaan lähettmänsä jääkärit kulettivat Ruotsin kaut-
ta Suomeen aseita lakkaamaitomassa karavaanissa ja välis tä toi niitä suo-
raan jonnekin rannikolle saksala inen vedenalinen. Samaan aikaan osteli-
vat kapitaliitien lähettämät trokarit aseita venäläisiltä ja Venäjältäkin vas-
tavallankumouksellisen venäläisen upseeriston avustamana. 

Lahtarien kavaluus. 
Jo vuonna 1916 olivat suomalaiset kapitalistit liittoutuneet saksalais-

ten riistovefjiensä kanssa ei amoastaan kukistaakseen venäläisen, jossain 
määrin suomalaisten kapitalistien saalistusta haitanneen tsarismin va llan 
Suomessa, mutta ennen kaikkea samalla tuhotakseen kaiken kansanvaltai-
suuteen vivahfavan fainlaadintamuodon ja asettaakseen tilalle porvariston 
täydellisen luokkadiktaluurin. Suomalaisten tasavalta lais-kapitalistien 
lehti " Helsingin Sanomat" on nyt paljastanut tuon v. 1918 solmitun liiton, 
joka luonnollises ti jo silloin sisälli myöskin sen ehdon, että Suomesta teh-
dään saksalainen vasallivaItio, jotta suomalainen porvaristo saisi Saksan 
aseitten suojassa ja avustamana riis tää ja kurittaa Suomen työväestöä. 
Vasta nyt kun tämä kaikki on saatu tietää, voimme selvästi ymmärtää, 
miksi Saksa niin auliisti j a tarmokkaasti avusti suomalaisia lahtareita 
aluksi aseitten salakuljetuksessa Suomeen ja sittemmin hyökkäämällä 
omi lla sotajoukoillaan kimppuumme, kun lahtarisarmeija ei omin voimin 
kyennyt Suomen työväestön vallankumousta nujertamaan. 

Kun va rsinainen kapitalistiluokka on vähä lukuinen, tarvitsee se aina 
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tukea omistamatfoman luokan jonkun osan taholta. Ja sitä saadakseen 
on sen turvauduttava petokseen ja viekkauteen. Niin se menetteli Suo
messaki,.. "suojeluskunti a" perustaessaan ja lahtarianneijaa luodessaw· 
Kavalasti käytti se hyväkseen kansan vihaa venälä istä tsarism ia kohtaan, 
selitti tarvittavan suojeluskuntia muka venäläisten Suomesta pois ajami
seksi. Porvaristo väitti muka tahtovansa, että Suomesta tehdään tasa
valta, jota hallitaan maai lman kansanvaltaisimmall a tavalla, "jyrkästi 
kansanvaltaisesti", kuten päälahtari Svinhufvud vallankumous taistelun ai
kana lahtariarmeijaa kiihotfaakseen juhlallisesti vakuutti. 

Nyt näkee jo Suomen petetty talon poikakin, että kaikki tuo oli silk
kaa petosta - viekkaasti viritetty sotajuoni, jolla saatiin talonpoikais
väestö ja osa maaseudun palkkatyöväkeäkin johdetuksi harhaan, varsin
kin kun osa Suomen oikeistososialisleista julkisesti sitä porvariston mu
kana uskotteli ja toinen osa vaieten tuon törkeän valeen hyväksyi. -
Kaikki tuo oli mahdollista, vaikka jokaisen suomala isen olisi luu ll ut käsit
tävän, että venä läinen tsa rismi oli kukislettu yhtä hyvin Suomessa kuin 
Venäjälläkin; venäläiset puol uetoverimme, kun peittelemättä selittivät, että 
Suomi saa vapaasti erota Venäjästä. Suomen kapitalistien liittolaiset, 
kerenskiläiset tosi n tahtoivat ratkaisun lykätä tuonnemmaksi, Perustavaan 
kokoukseensa, multa yleensä vallitsi heidän ja Suomen kapitalistien kes
ken heidän luokkaetujensa mukainen yhteisymmärrys. 

Porvariston varustautuessa aseelliseen taisteluun työväestöä vastaan, 
saksalaisen ja venä läisen porvariston avustamana, hommasi se Kerenskin 
avulla ed uskunnan hajoituksen estääkseen silloisen eduskunnan, jossa oli ' 
sosialistinen enemmistö, hyväksymästä kansanvaltaista tasavaltalaista hal
lilusmuotoa Suomelle. Venäjän vastavallankumouksellinen porvaristo 
toimi tässäkin käsikädessä suomalaisten riistoveljiensä kanssa, varaten 
~uomen porvaristolIe aikaa luoda ja aseistaa .Iahtariarmeijansa. Venäjän 
menshevikil äisyys suoritti vastavallankumousta myöskin Suomessa. 

Suomen työväestön edustajiston harrastukset o livat niin lujasti kiin
tyncc t kansanvallan harhakuvaan, ettei se tositoimel la oivaltanut varus
tautumaan aseelliseen taisteluun päällehyökkäävää kapitalistijoukkoa vas
taan. Sosialidemokratian voimat tuhlattiin poliittiseen vehkeilyyn edus
kunnassa si ihen asti kun porvaristo katsoi voivansa alkaa aseilla puhu-
misen. 

Punakaartien muodostaminen. 
Jo kohta maaliskuun vallankumouksen jälkeen alkoi osa järjesty

neestä työväestös tä käsittää, että porvaristo valmistautuu aseelliseen tais
te luun työväkeä vastaan. Vastapainoksi oli ruvettava perustamaan aseel
lisia järjestöjä myöskin työväelle. Siten syntyivät työväen järjestökaartit, 
joille kuitenkin annettiin sellai nen kokoonpano, ettei niistä voinut kehittyä 
varsinaista kiinteätä ja järjestetylle taistelulie vä lttämätiömään sotakuriin 
totutetlua sotajoukkoa. Järjestyskaartit, joitten nimi sittemmin muutet
tiin Punakaartiksi , olivat muodostetut tavallisen kansanvaltaisen, rauhal
lista toimintaa harjoittavan järjestön malli n mukaan. Niiden säännöissä 
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edellytettiin itsensä kaartin jäsenten välitöntä ja johtavaa määräysvaltaa 
taisteluihinkin nähden: kaartin jäsenet saivat koska tahansa kokoontua _ 
päättämään, oliko johonkin taisteluun ryhdyttävä ja koska oli ryhdyttävä. 
Itsestään selvää on, että noilla perusteilla kokoonpan tu taistelujoukko ei 
voin ut pystyä nopeaan, yhdenmukaistutettuun, säännölliseen taisteluun, 
vaikka kaart il aiset olisivat olleet oppineita sotilaita, vielä vähemmän sil
loin ku in miehistö, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, ei sotatekni i-
kasta tuntenut aakkosiakaan. Vaikkapa sotajoukko olisi koottu pelkistä 
kenraaleista, ei se itse (sen taistelurintamaan kuuluva miehistö) kykene 
päättämäln, onko joku hyökkäys tehtävä vai eikö tai kka onko jotakin 
paikkaa sitkeästi puolustettava suurenkin mieshukan uhalla vai onko jos
takin puolustusasemasta luovuttava, vaikkei vihollinen ollenkaan painosta 
taikka ei voi sillä kertaa painostaa siitä peräytymään. RintamaJla ole
van sotilaan näköpiiri on niin {lhdas, ettei sen mukaan voi mää rite llä ko
konaisen sotajoukon liikkeitä. Oll akseen tappelukykyinen, tulee sotajou
kon luovuttaa johto päälliköille ja alistuå ehdottomaan tottelevaisuuteen 
siten, että myöskin päälliköt empimättä noudattavat asianoma isen heitä 
komentavan pääll ikkörfsä käskyä. 

Marraskuun suurl akko. 

Kun työväestön edustajien politikoiminen eduskunnassa porvariston 
kanssa ei johtanut tulokseen, ei voin ut antaa mitään takeita siitä, että työ-

. väestön oikeutetut vaatimukset toteutettaisiin ja kansanvaltainen hall itus
muoto tulisi taatuksi, kävi työväestö ympäri maata yhä tyytymättömäm
mäksL Se huomasi porvariston viivyttävän ratkaisua ja aseistautuvan. 
Työväki, oikean ·vaistonsa johtamana, vaati voimatoimenpiteitä ennenkuin 
porvaristo ehtisi liian lujasti varustautua. Toiselta puolen pakotti porva
risedustajien vehkeily lopulta sosialistisen ed uskuntaryhmänkin turvautu
maan voimakeinoilla peloittelemiseen. Ja siksi syntyi marraskuun suur
lakko, jolle aluksi oli annettu 'vall ankumoukselli nen kyltti, jotta se porva
riston silmissä näyttäisi kauheammalta. Kun porvariston asevarusteet 
eivät vielä silloin olleet täydessä kunnossa, sai työväestö taiste luitta val
taansa melkein koko maan, kaikki hallitsevat asemat ja liikekeskukset. 
Vallankumous näytti käyvän kuin tanssi. Mutta kun sosialidemokratian 
johtavan aineksen suuren enemmistön taholla tahdottiin ku lkea rauhall i
sen ja kansanvaltaisen kehityksen tietä ja porvaristo näytti vimmaisesti 
puristavan nyrkkiä taskussaan, pyyhkäisiiin lakolta vallankumoukselli nen 
kyltti pois ja lopetettiin va llan pito. Tämä toimenpide rikkoi su uresti 
työväestön keskeistä luottoa johtajiin, jopa niin suuresti, että muutamill a 
seuduilla kieltäydyttiin kerran käsiin saatua valtaa luovuttamasta. Se 
vaikutti myöskin sen, että tammikuun lopulla annelIu vallankumousjulis
tus otettiin monilla tahoilla epäröiden vastaan, ei luotettu siihen, etlä johto 
silloinkaan pyrkisi pysyvään vallankumoukseen aseellisen taistelun avulla. 
Marraskuun lopulla helposti saavutettu määräysvalta koko maassa johti 
myöskin siihen harhakäsitteeseen, että porvaristo on hyvinkin nopeasti ja 
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.pienillä taisteluilla pakoitettavissa alistumaan. Että niin ei ollut, sen jäl
keen kuin kapitalistien varusteet valmistuivat, sen saimme talvella kokea. 

Marraskuun lakko ol i varoitussignaalina porvaristolIe; se osoitti että 
työväestö ei enää kovin kauvan voinut rauhallisesti katsella kapitalistien 
sotavarusteita. Ja porvaris to alkoi entistä kiivaammin täydentää varus
teitaan sekä koti- että ulkomailla. 

Vallankumoustaistelut. 

Punakaartin aseistaminen siirtyi viikosta toiseen. Puolueemme va
semmistok in - tai ehkä sanoisi: keskustan vasen siipi - kulki puhtaasti 
kautskyläisten puitteissa, toimi viimeiseen asti siinä vahvassa uskossa, 
että aseellinen yhteenotto porvarien kanssa voitaisiin välttää. Vasta sit
ten kun porvarien aseelliset voimat jo alkoivat toimintansa Pohjanmaalla 
ja oli ilmeistä, että ne a lkavat väkivalloin riisua työväestöä aseista ja ha
joittaa Punakaarteja, oli pakko ratkaista, siirtyikö johto porvariston lei
riin työväestöä vastaan vai ryhtyikö se vihdoinkin aseidenkin avulla puol
tamaan proletariaatin saavutuksia. Pohjanmaalta yhä eteläm mäksi liik
kuvat lahtarikaartin joukot räjäyttelivät ratakiskoja ja estivät säännöllisen 
junaliikenteen jo useita päiviä ennen vallankumousj ulistuksen antam ista. 
Viipurin seudulla myös jo taisteltiin. 

Kun porvariston esiintyminen puristi vallankumouksen esille, joudut
tiin siihen täysin valmistumattomina. Ei ollut mitään suunn itelmia edes 
vastustajain vaarattomaksi tekemiselle niissä kesku ksissa, joissa valta oli 
työväestön käsissä. Vielä vähemmän oli tietoa siitä, miten tuli ryhtyä val
taamaan lahtarikaartien hall ussa olevia al ueita. Sen vuoksi jouduttiin 
olojen pakosta puolustusasemaan tai oikeammin kaikilta puoli n vihollisen 
,ympäröimäksi. Porvarit saivat jotenkin vapaasti liikkua ja toim ia siellä
kin, missä ne olisi vaivatta voitu jo ensimäisinä päivinä tehdä vaarafto
miksi. Porvariston partiojoukot hyökkälilivät muutamissa paikoissa Pu
nakaartien vallassa olevillakin alueilla aiheuttaen melkoista hämmin kiä, 
kun ei ollenkaan tunnettu niiden voimien su uruutta. Suu ri n osa porva
ristosta pysytteli kuitenkin ulkonaisesti rauhallisen näköisenä, heidän var
sin aiset taistelujoukkonsa puikkelehtivat ete lä-Suomesta yksitellen ja pie
nissä ryhmissä pohjoisemmaksi yhtyäksecn pääjoukkoihin. Punaisten puo
lelle jäänyt porvaristo alkoi suorittaa järjestelmällistä vakoil ua, välittää 
nopeasti tiedot Punakaartin liikkeistä, lukumäärästä, ascstuksesta ja sota
kuntoisuudesta omille päälliköilleen rintaman taakse, sekä harjoittaa pro
vokatsionia punakaartilaisten keskuudessa. Porvaristo parjasi kiihkeästi 
Punakaartin päälliköitä, toimien siinä niin ovelasti, että yksinkertaisct 
kaartilaiset eivät osanncet aavistaakaan provokaattorien so rmien olevan 
pelissä. Muutamin paikoin tunkeutuivat porvarien kätyrit suoraan puna
kaa rtin rivcihin, saadakseen provokatsion insa paremmin onnistumaan. 

Eikä provokatsionityö vaikeata ollutkaan, vastavakoilua kun ci lai
sinkaan oll ut olcmassa ja kiinni saatuja kohdeltiin niin lempeästi, cttc i ran
gais tuksen pclkokaan es tänyt urkkij oita tunkeutumasta kaikkiall e. 

Suomessa majailleella venä läise llä sotaväellä oli monin paikoin aseita 
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hyvinkin runsaasti, multa melkein poikkeuksetta salasi sen päällystö ase-
varastot punakaartilta. Tai stelun edellä yleisesti luultiin , että maassa 
o llut venäläinen sotaväki on va lmis antamaan kaikki liikenevät aseensa 
Punakaartin käytettäväksi. Sen vuoksi ei osa ttu epäillä, että sen päälli
köt olisivat valehde lleet selittäessään, ettei ase ita ollut enem pää kuin yksi 
kutakin sotilasta kohti. Niinpä m.m. Tampereella i lmoitti sikäläi sen 50ti-
lasosaston päällikkö, ellei varastossa aseita ole, mutta kun sitten vihdoin 
maaliskuussa saatiin asevarasto Punakaartin haltuun, löytyi monia tuhan-
sia ki väärejä, suuri määrä kuu laru iskuja ja ampumatarpeita y.m. tarpeita. 

Suuren 'pettymyksen tuolli kohta tappelun a lussa Pohjanmaalla saa
puneet tiedot, e ttä sikäläiset venäläisen sotaväen osastot olivat tai steluita 
antautuneet valkokaa rtilaisille, jotka siten sa ivat suuria asemääriä käy:
tettäväkseen. Vasta vähitellen se lvisi että suuri osa venä läisen sotaväen 
päälliköistä oli vastavallanku mouksellisja. 

Kaikista pettymyksistä huolimatta, ja vaikka sota taitoa ei lainkaan 
tunnettu eikä sotaku ria oHut, kävi Punakaartin nujertam[nen suomalaisille 
lahta rijoukoi1le ylivoimaiseksi. Eivät Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta 
vapaaehtoisina värvätyt lahtarikaartit voineet ratkaista voittoa lahtariar
meijalIe. Vasta sitten kun Suomen kapitalistit kiinteästi möivät Suomen 
itsenäisyyden muodollisestikin Saksalle he saivat säännöllisiä saksalaisia 
sotajoukkoja avukseen, tuli Punakaartin rintama murretuksL 

Kun Hankoniemessä maihin lasketul saksalaiset sotaj oukot uhkasivat 
katkaista Punakaartin rintaman Ri ihimäen- Lahden seudu lla ja yleisesi
kunta huomasi ettei kautta Suomen ulottuvaa taistelurintamaa enää voitu 
puolustaa, antoi se länsi-Suomessa 10imivi1le joukoi1le perääntymiskäs
kyn. Tämän käskyn tarkoituksena oli vetää kaikki jou kot itä-Suomeen, 
siten pelastaa ne Joutumasta saarroksiin ja antautumaan. Jos joukot oli
sivat tuota käskyä täsmälli sesti noudattaneet, niin olisi ne saatu kootu iksi 
aikoinaan Viipurin ympäristölle. Karjalan kannas olisi siten voitu pysyt
tää Punakaartin hall ussa ja tarpeen tu llen vetää kaikki taistelujoukot Ve
näjän puolelle. SillOin eivät urhooll isesti taistelleet joukkomme olisi jou
tuneet lahtaripetojen teurastettavaksi ja vankiloissa nälkään nää nnyte
tyiksi. Multa kun joukoissa ei sotakuria noudatettu , vaan jokainen ryhmä 
tahtoi itsenäisesti päättää tolteliko saapunutta perääntymismääräystä vai 
ei, joutui punakaarti haja lle pirstotuksi ja voimattomaksi. Se ei osannut 
aavistaakaan, että lahtari! alka isivat rääkätä ja murhata antautunulta 
miehistöä, varsinkin kun porva riston provokaattorit olivat olkansa takaa 
vakuuttaneet, kuinka la htarit muka hyvi n kohtelevat ja päästävät vapaasti 
kotiseud ulleen jokaisen anta utuneen kaartilaisen, antavatpa vielä matka
rahatk in? Vasta sitten kun joutuivat kai va maan omia hautojansa ja nii
den reunalla surmaavaa luotia odottelivat, ymmä rsivät yksinkertaiset rehel
liset toverimme koko sen kavaluuden, mitä porvariston provokaatlorit oli
vat ha rjoittaneet. - Mutta silloin oli kaikki myöhä istä. 

Puheesta vallankumousjuhlassa 

Pietarissa 8. 11 . 18. 
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Oliko Suomen työväen vallankumous 
~vältettäv issä. 

Kustaa Rovio. 

Yleisin ja useimmin esitetty syytös Suomen työväen vallankumouksen 
johtoa vastaan on se, että työv#ien vallankumous Suomessa synnytettiin, 
tekemällä tehtiin. Nykyisten oikeistososialistien syvän vakaumuksen mu-
kaan vallankumous olisi voitu aivan hyvin vä lttää, jos 50S. dem. puolueen 
johto olisi sitä tahtonut. Leimataanpa koko vallankumous suorastaan vain 
" punakaartilaiskapinaksi" ja koetetaan muutenkin halventaa Suomen työ-
väenl uokan san karillista pyrkimystä itsensä vapauttamiseksi porvaris-
vallasta. ' 

Olisiko sitten ollut mahdollista välttää vallankumous viime tammi-
kuussa? Tämän kirjoittajan tekemien havaintojen mukaan se ei olisi ollut 
mahdollista, vaikkapa sosialidemokratinen puolue olisi viime tingassa 
noussut vastustamaan vallankumouksen puhkeamista, jäänyt sivuun siitä. 
Se ei olisi sittenkään vallankumousta estänyt puhkeamasta.< 

Tulevalle Suomen työväen vallankumouksen historian kirjoittajalle tu
lee olemaan hyvin mielenkiintoinen työ tutkia kaikkia niitä olosuhteita, 
jotka johtivat vall ankumoukseen. Ja epäilemättä tutkimuksessa tulee ilme
nem?än paljon mielenki intoista ja valaisevaa. Mutta etukäteen voi jo en

-nustaa, etta tutkimuksen täytyy ehdottomasti tulla siihe:.-ll varmaan johto
päätökseen , ettei vall ankumousta tehty, ja eHä se sYHtyi pikemmin li ian 
myöhään kuin en nen aikojaan. Lyhyt ja ylimalkainen k:llsaus - muuta-

I han ei näissä oloissa voi tehdä, sillä ainehistoa ei ole käytettävissä lain
kaan, ei edes sanomalehtiä, muusta puhumattakaan - eräisiin lJiirteisiin 
Suomen valtiollisessa elämässä v. 1911 maaliskuun vallallkttmouksen jäl
keen jo sen osoittaa. 

Aluksi on kuitenkin huomautettava, että SU0men sos.·del<1. Fllolucen 
syyttäminen vallankumoukselliseksi on kerrassaan aiheetonta, se 011 suo
rastaan naurettavaa. Puolueen kaikessa toiminnassa tuli aina ja huomaf
tavampana piirteenä esiin lailli suus. Puolueen jäsenten toiminta senaa
tissa oli läpee nsä laillista, oikein perustuslaillista ja siitä syystä aivan hyö
dytöntä, ellei ansioksi ja hyödyksi tahdota merkitä heidän toimintaansa 
köyhälistön rauhottamisessa. Pitäisihän toki kaikkien nykyisten moittijien 
tuoreessa muistissa olla kaksi silmi inpistävää seikkaa: lallisuus ja rauhoit
taminen, jota puolue harjoitti. Että siitä huolimatta jouduttiin vallanku
moukseen, oikein työväen vallankumoukseen, se johtui porvariston politii
kasta kokonaan. Se ll ainen politiikka, taikka oikeastaan härkäpäisyys, tai
pumattomuus, luumankaan luovutlamattomuus ei voi nut olla johtama!ta 
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työväen vallankumoukseen, sen täytyi johtaa vallankumoukseen. Ja se 
johti siihen ! 

Pari seikkaa. Kun tuli tieto Venäjän vallankumouksesta, tsarismin 
kuki sluksesta ja saatiin muodostettua su urella luskall a se kuuluisa Takoin 
senaatti, ryhdyttiin kaikkialla puhd istamaan eri näi siä virastoja niihin kerty
neestä saastasta: tsaari va ll an uskollisista kätyreistä. Silkein työ saatiin 
tehdä ennen kuin siitä tu li mitään ja muutamissa tapauksissa ei lopulta-
kaan saatu aikaan mitään. Sellainen tapaus oli Uudenmaan läänisihtee ri 
Esko Hei limon juttu. Mainittu herra ol i tyypillinen seyni läinen nousu kas, 
virkakiipej~ , joka oli suorastaan mahdoton vallankumouksen jälkeen mi
hinkään julkiseen toimeen kala lan yhteistyönsä jä lkeen santanniston kans
sa. Sivumen nen mainittakoon, että tunsin use ita porvareita, lakimiehiä, 
jotka vilpittömästi kannattivat hänen eroittam istaan ja suorastaan inhosi
vat häntä. Helsingin työväen eduskunta yritti moneen otteeseen saada 
potkituksi hänet sihteerin tuoliltaan - aina tuloksetta. Ja paraikaa istuu 
main ittu herra vanhalla virkapaikallaan. Yhtä sitkeästi piteli paikastaan 
Helsingin kuritushuoneen johtaja, titulus Castren. Ja tuskinpa häntäkään 
ol isi saanut lähtemään millään mu ulla keinolla, kui n sillä, joll a hän lopulta 
lähti. Hänelle näet tuotiin Helsing in työ- ja sotamiesneuvostqn kirjelmä,' 
jossa häntä kehoitettiin epäjärjes tysten välttämiseksi eroamaan. Ei uskal
tan ut - kai kki porvarithan maaliskuussa kävelivä t Helsingissä punainen 
Il auha rintapielissä! - o lla eroamatia. 

Ja mitä enemmän aika kului, sitä taantumuksellisemmaksi porvaristo 
tuli. Nähtyään sosialidemokratisen puolueen maltillisuuden , laillisuusrak
kauden, ei se osoittanut pienintäkään taipu musta vapaaehtoisesti myöntyä 
mih inkään. Kaikkein mitätlömimpäänkään vaatim ukseen. Päi nvastoin se 
koetti olla nii n ta~pumaton kuin suinkin - provoseeratakseen sillä kaikkea 
epäjärjestystä, sillä työväk i oli ottan ut vastuulleen järjestyksen säilymisen 
- porvarillisessa valtiossa. Sellaisia olivat palokuntalakko, miliisilakko 
- näin ulkomuistista äkkiä sanottuna. Porvaristo koetti niillä saattaa 

puolueen vaikeaan asemaan,. sen tunn uslauseena toiminnassa oli: minkä 
pahemmin, sen pa rempi! 

Helsingin miliisilaitoksen Järjestystoimikunnan pöytäk irjoista saisi 
pienoiskoossa läpileikkauksen porva riston sitkeästä taistelusta kansanval
taistutiamista vastaan. Maaliskuu ja alkupuoli huhtiku uta ovat Suomen 
valtiollisen elämän humalakauUa. Sen jälkeen alkaa porvariston sitkeä 
vastarinta, joka sitkistyy ja muodostuu peräänantamatlomaksi, miltei päivä 
päivältä. Luokkataistelu leimuaa ve rhoamattomana. 

Varsinkin vaalien jä lkeen sa ivat porvarit tuulta purjeisii n. Eivätkä 
he salanneet paljoakaan ai keitaan. Kaikki kait muistavat sen porvarillisen 
sanomalehd istön luj an ulvonnan, ellei nyt voi voi makkaamm in sanoa sen 
helvetillisen raivon, jolla vaadittii n " luj aa järjestysvaltaa". Niihin aikoi
hin alkoi järjestelmällinen ja porvarislehdistön yksimieli nen sota maan mi
Jiisilaitoksia vastaan. Porvaristo asetti silloin päämääräkseen jon ku n 
aseellisen tuen saannin. Sen täytyi se lla inen saada, sillä eihän se muuten 
voinut valtaa käsissään pitää, käyttää sitä vastoin työväen tahtoa. Porva-
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risto siis yritti saada vanhan poliisivallan taakseen. Siitä poliisikoulujen 
perustaminen. 

Miliisitaistelussa porvaristo ei päässyt voitolle. Epäilemättä tuo 
aseellisen tuen hankkimispyrkimys kiirehti porvaristoa "palokuntiensa" -
Pohjanmaal la nimitettiin suojeluskuntia sillä nimellä - perustamiseen. 

Voitettuaan vaaleissa porvaristo ryhtyi aivan kuin uhmailemaan työ
väestöä. Sillä muuksi ei voi nimittää esim. vihatun poJiisiherra jalanderin 
nimitystä Uudenmaan läänin kuvernööriksi. Monia muita samanlaisia ta
pauksia mainitsematta. Varmaa ainakin on, että vaalien jälkeen porva
risto siirtyi passiivisen vastarinnan kannalta työväkeä vastaan, työväkeä 
aktiivisesti vastustavalle kannalle. Jokaisen rehellisen kansa laisen täytyy 
myöntää tämä tosiasia tuntiessaan v. 1917 tapahtumat Suomessa. 

ja entä "vallank umousvaalien" jälkeen valitun eduskunnan toiminta? 
Porvaris-ryhmien vehkeily ed uskunnan selän takana kenraali kuvernööri 
Nekrasovin kanssa? Kaikki tuo oli suorastaan porvariston uhmailua. 
Tuollainen toiminta kokosi suurimmat ruutivarastot siihen kasaan, joka 
tammikuussa räjähti veriseksi tuokkasodaksi työväen ja porvariston 
väli llä. 

Ei ollut siis ihme, että kaiken tuon jälkeen puhkesi marraskuun suur
lakko. Se oli Suomen työväen viimeinen ,varoitus porvaristolIe. Eikä sitä 
lakkona, työväen pakoituskeinona, valtiollisena voimakcinona ole moitti
neet nykyiset Suomea sosialidemokraatit. Heidänkin on täytynyt myöntää 
sen aihcutuneen yksinomaan porvariston politiikasta. ja sitähän se olikin. 

Tammikuun vall ankumous oli taas ma rraskuun suurlakon jatkoa. 
Marraskuun su urlakkoa ei työväk i lopettanut. Suure lla vaivall a saatiin 
työväes tö keskeyttämään se, mutta ai noastaan keskeyttämään. Lakon lo
pettamisesta ei voinut puhuakaan. ja kun puolue ei voinut täyttää lakon 
'keskeytlämiseksi antam iaan lupauksiaan täytyi marraskuun lakon puhjeta 
uudelleen jatkumaan ja kehittymään. Tammikuussa se sitten puhkesi. 
Tammikuun vallankumousta ei voida ajatella ilman marraskuu n suurlak
koa. ja jos joku ihminen myöntää. marraskuun lakon johtuneen olosuh
teista, jos myöntää työväestön pakoitetun a lkamaan sen - niin kuin se itse 
asiassa oli! -, niin hänen täytyy myöntää, ettei se voinut loppua siihen, 
vaan sitä täytyi seurata jatkon. Ja tammikuun vallan kumous ei ollut muuta 
kuin jatkoa ,eikä se siis ollut vältettävissä - puhuttakoon mitä tahansa! 

Lopu ksi täytyy vielä koskete lla erääseen tärkeään seikkaan. Se on 
Venäjän vallankumouksen vaikutus meidän työväestöömme ja sen taiste
luun. Tähän seikkaan on hyvin vähän kiinnitetty huomiota, mutta kuiten
kin Venäjän vallankumouksella on ollut valtava vaikutus Suomen työväes
töön. Jos kaikesta huolimatta olisi onni stuttu estämään muista syistä 
Suomen työväk i vallankumouksesta, niin ennen pitkää Venäjältä tulevat 
vallankumouksen hyökylaineet olisivat sittenkin vieneet työväen vallanku
moukseen. Niin sähköttävä, niin kiihoittava on Venäjän työväen taistelu 
oll ut meidän työväkeemme ja tulee edelleen olemaan. 

Suomen työväki ei tahtonut, ei voinut antaa itseään teurastettavaksi. 
Se oli siksi voimakas, se oli siksi tietoi nen ja siksi vallankumouksellinen, 
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ettei se salli nn ut porvariston aseistavan lahtarikaartejaan oman päänsä va
ralle. Ja kun porvaristo nosti aseensa, löi Suomen työvaki aseeliaan vas
taan. Se odotti a ikansa, se oli rauhallinen aikansa, se tarkasti aikansa, 
se kärsi a ikansa, mutta se ei antan ut teurastaa itseään, hetkeäkään vapaa
ehtoisesti. Ja sii tä syystä se voi edelleen katsoa rohkeasti tu levaisuuteen. 

Suomen työväki menetti taistelunsa - ei Suomen porvarei lle, vaan 
saksalaisille. Mutta samalla se on neksi menetti taistelussa paljon haittaa
via harhaluuloja, vääriä käsityksiä. Kalliilla hinnallahan se kyllä hankki 
uutta vallan kumouksellista oppia, mutta sillä se voittaa. Ja se voitto on 
oleva pysyvä! Se on luova Suomen sosialistisen Neuvostotasavallan! 

"Vapaus". N:o 17 v. 1919 - , 
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Suomen työläisnuoriso luokkataistelussa. 
T. Antikainen. 

Suomen sos.dem. nuorisoliiton tarkoituksena oli koota työläisnuorisoa 
taiste luun kapitalistista riistoa vastaan. Pyrkimyksenä oli saada sen 
luokkatunne hereille, selvittämällä yhä jyrkemmäksi käyviä luokkavasta
kohtia ja osottamalla työläisnuorison " kurjan luokka-aseman todelliset 
syyt ja sen kurjuuden torjumis- sekä poistamiskeinot. Omintakeisen toi-
minnan tarkoituksena oli kasvattaa työläisnuorisosta itsetietoista, velvoll i
suutensa täsmällisesti täyttävää, uhrautuvaa joukkoa työväenluokan yhtei-
seen luokkataistelurinlamaan. Toimintaperusteiksi tunnustettiin sos.dem' l 
puolueen ohjelman periaatteelliset lauselmat ja niissä osotetul menettelyta-
vat köyhä listön taistelussa luokkansa vapauttamiseksi. Työläisnuorison 
omakohtaisena vaatimuksena oli nuorten työläisten työvoiman riis~on ra- I 

joittaminen lainsäädäntötoimenpiteillä, valtiollisten ja yhteiskunnallisten 
oikeuksien tunnustaminen kaikille 20 vuotiaille, sekä työväenluokalle tä r-
keiksi katsottujen yhteiskunnallisten uudistusten aikaansaaminen elämän 
eri aloilla. Työläisnuorison valtiollisten ja yhteiskunnallisten oikeusvaati-
muslen tueksi esitettiin, että kun vuosi vuodelta kasvaa se nuorisojoukko, 
joka työnsä kautta saa ottaa osaa yhteiskunnan - sen porvarill isen yh-
teiskunnan - ylläpitämiseen, niin tämän yhä suurenevan työkuorman 
.kautta sitä kantava nuoriso myöskin saavuttaa kieltämäitömän oikeuden 
nauttia yhteiskunnallista valtaa ja oikeutta. - Noin lapsellista si tä silloin 
julistettiin. Vedota "oikeuksiin" porvarillisessa yhteiskunnassa! 

Mutta nämä periaatteet tunnusti puoluekin, joka piti luokkataistelu-
perusteenaan eduskunnallista, parlamenttaarista toimintaa luu llen sen avul-
la päästävän työväen sellaiseen yhteiskunnalliseen valtaan, että sen avulla 
voitaisiin toteuttaa työväenluokan vapautus, yks ityisomistuksen lakkautta-
minen j a tuolantovälineiden siirtäminen kansanomaisuudeksi. 

Mutta vaikka työläisnuorisoliike Suomessa tunnustikin puolueen ylei-
set periaatteet, pyrki se kumminkin jyrkempiin menettely tapoihin. Tämä 
ilmeni encmmän vaistomaisena radikaalisuutena, näkyen pyrkimys siihen 
väliin nuoriso-osastojen menettelytapapäätöksissä. Mutta tämä pyrkimys 
ei voinut päästä paremmin kuu luvillc osaksi kai sen painostuksen vuoksi, 
mitä puolueen johdon tah9lta harjoitetti in niitä kohtaan, jotka esittivät 
jotakin poikkeavaa puolueen yleensä hyväksymistä menettelytavoista. 
Niinpä esim. si lloin kun osastojen kokouksissa vaadimme kirkollismaksu-
lakkoja, eduskuntavaaleista kicltäytymistä v. 1917 lokakuunvaaleissa y.m. 
saman suuntaista, jäivät ne vain yksityiseksi mielenilmaukseksi. 

Nuo yllämainitut työläisnuorison valtiolliset vaatimukset, jotka näytti-
vät niin oikeutetuilta, kun työväen luokka kävi rauhallista taloudellista ja 
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eduskunnalli sta luokkataistelua, ovat nyt, samoin ku in koko työväenluokka
taistelun rauhalliseen toimintaan tyytyminen, osoitta utui olleen jyrkästi 
vah ingollista, sillä niitä ajettaessa jouduttiin pois oikealta luokkataistelun 
tieltä. Luokkataistelun perusydintä, valtiollisen va llan työväen käsiin. va l-
taamisen tosiasiallisia merkitystä ei teh ty täysin selväksi. Ja kun ei sel
vitetty ainoata perille viepää menettelytapaa sen toteuttamiseksi, vallanku
mousta, niin jä i siitä pu hu minen ainoastaan fraaseiksi, koriste la useiksi, 
joita joskus käytettiin puheissa ja kirjoituksissa. Asiallinen toiminta ke-
hittyi vai n pi kku porvarillisten uudistusten läpiajam ise ksi ja en nen saavu-
tettujen vähä.isten saavutu sten tukemiseksi. Tämä kaikki johtui osaksi 
siitä, ettei vielä täysin tunnettu kapita lismin todellista luonnetta ; ei uskottu 
si itä juuri niin herveäksi pedoksi, ku in miksi se sitten osoittautui suomala i
sillekin. Mutta nyt on vallankumouksen antamat kalliit opetukset työläis
nuorisonkin ohjanneet käsi ttämään oikean menettelytavan taiste lussa ka-

~ 
pitalismia vastaan. Moskovassa elokuun lopulla Suomalaisen Komm uni sti
sen Puolueen pe rustavan kokouksen yhteydessä pidetty nuorisokonferenssi 

l.h; ju listuksessaan maailman työläisn uorisolle toteaakin , "että hirvittävällä 
J' tavalla sai Suomen työväenluokka havaita, että sen usko rauhalliseen ke-

Ld~ hitykseen ja par!J9nenttarismiin yksin päämäärään vievänä tienä oli mitä 
'J" suurimpan a itse6j5etuksena. Suomen työväen kohtalo, sen korkealle kehit

tyneet järjestöt ja parlamenttaarinen voi ma sekä nyt sen hirveä tuhoami
nen osottava! imperiali smipedon raivon kun sen valtaa uhata an". Ja si ksi 
" me ulkoma ille pakoon ' päässeet sos.-dem. nuorisoliiton jäsenet taisteluissa 
mukana ollcina tahdomme nyt todeta, että sääli mätön taistelu kapi talismia 
vastaan kaikkialla missä sen tapaamme on meidän tehtävämme, sekä köy
hälistön diktatuu rin voimaan saattaminen kaikissa maissa on ai noa tie nyt 
äärimmäisesti rasitetulle työväenluokalle". 

Työläisnuorisollekin on siis selvennyt, ettei kapitalistisessa yhteisku n
nassa työväen luokka koskaan rauhallisin keinoin voi saavuttaa sell aisia oi
keuksia, jotka olisivat sen vapauden takeina. Kapitalistisessa yhteisku n
nassa ei voi olla muuta kuin porva riston luokkaoikeus. Työväen o lematto
mien oikeuksien tavoittaminen on harha, sitä ilmeisempi nyt, jolloin työ
väenluokan paras osa on tapettu ja jälellä olevat saatettu täysin oikeudetto
maan asemaan, riistämä llä alkeellisem matkin ihmisoikeudet, ottamalla vielä 
pois porvarilliset " kansalaisoikeudetkin". Joka vielä nyt työväenluokkaa 
kehottaa pitämään toimintaperusteena rauhallisen kehityksen Juomia edel
lytyksiä, on sen takia mitä rikoJli sin työväen pimitläjä. Kysymyksessä ei 
voi olla muuta kuin joko - tahi; joko toivottomana antautua kokonaan 
porvaris ton verisen diktatuurin a laiseksi tai nousta taiste luun porvariston 
luhoamiseksi väkivalta isin , vallankumouksellisin keinoin. 

Tärkeimmäksi kysymykseksi viimeaikaisessa Suomen työlä isnuorison 
toim innassa kehittyi sotilaskysymys. Kun tsarismin kukistuttua venäläi set 
pistimel, joihin porvaristomme oli ennen nojautunut, ol ivat käyneet väh in
täin epävarmoiksi porvariston riistopyyteitten tukijoi ksi ja kun , työväen
luokka vapaan luokkataistelutoiminnan auettua ryhtyi kiihkeästi ajamaan 
parannuksia kurjaan asemaansa, niin porvaristo kipeäsli tunsi tarvitsev8n-
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sa aseellisen mahd in, sota laitoksen, ja heti ryhtyikin sitä julkisesti ja sa[ai
sesti vaatimaan ja järjestämään. Järjestynyt työläisn uoriso otti tehtäväk
seen tämän sotalaitoksen vastustamIsen. Se käsitti, etta Suomenkin mili
tarismi on kokonaan kohdistettu [uokkataisteluunsa heräävää työväkeä vas
taan, jonka avulla se tahdotaan kukis taa ja pakottaa se edelleen tyytymään 
kurjaan ascmaansa. Sotalai tokscn oli määrä siten antaa porvaristo[le mah
tava ase luokkactujen vartijaksi. Työläisnuoriso ei voinut tyytyä puolueen 
van hentuneeseen kansanmi liisiohje lrnaan tässä suhteessa, koska sille oli 
selvinnyt, että "kansanmiliisikin" porvarillisessa valtiossa asiallisesti muo
dostuu porvariston taantum ukselliseksi tueksI. Sos. -dem. nuorisoliike ar
veli tä llöin työläisnuorison tä rkeimmäksi tehtäväksi antimilitaristisen agita
lionin ha rjoittamisen. sekä yleensä militarismin vastaustam isen kaikissa sen 
muodoissa. Nuorisoli itto kustans i ja levitti antimi litaristista ki rja llisuutta . 
Järjestelliin ympä ri maan vasta lau sekokouksia, toimeenpantiin mielenosoi
tuksia, joissa uhattiin asevelvollisu uslakoill a, jos porvaristo eduskunnassa 
ajai.si läpi lai n sotalaitoksen muodoslamisesta. Perustettiin myös aseve l
vollisuuden vastustusra has to, joll a luetti in taistelua milita rismia vastaan 
j.n.e. Työväestö kaikki all a tunnu sti sotilasvastaisen toimi nnan ja antoi 
sille tukensa. 

Tapahtu mat kuiten ki n kehittyivät ni in nopeasti, ellei tästä ennättänyt 
syntyä laajempaa taistelua. Nämä tapahtumat osottavat myös, miten ereh
dyttävää oli ollut puolueen ja nuorisoliiton olettam us. että " pienet kansat 
ilman sotalaitosta voisivat paraiten turvata itsenäisyytensä" - kuten fraasi 
kuului. Nyt maailman sodan aikana saadut ve ri,:;et opetukset osottavat. 
että pien illä kansoilla ei voi o lla itsenäisyyttä, nii n kauan kuin imperial ismi 
ha ll itsee, oli nii ll ä sitten sota[aitos tahi ei. Ja "itsenäisyyteen" pyrkimys 
osottautuikin vain porvariston keppihevoseksi, jolla se houkutteli työvä keä 

. isänmaa lli seksi, s.o. sietä mään ja kann attamaan nyl kij öitään . Minkä ar-· 
voinen riistäjille se itsenä isyys on, siitä antaa hyvän kuvan Suomen kaup
paaminen SaksaiJe - ja nyt länsivalloille. 

Tapahtumat Suomessa kulkivat siis ratkaisua kohti. Luokkavasta
kohdat kärjistyivät nopeasti, yhteisk unnallinen kurjuus, joka p~ ivä päivältä 
lisääntyi, osoitli kin jo selvästi, ettei rauhalli sesti voida asemasta se lviytyä. 
Porvariston valtionvaroilla aseslamia joukkoja kuumeisella kiireellä jär
jestettii n ja koottiin ollen tarkoituksena käyttää niitä työväkeä vastaan. Ja 
kun porvaristo oli mielestään voimakkaasti varustautunut voidakseen lah
tari hurtilraan työväkeä piiskata, jos se ei tyydy sen sanelemiin määräyk
siin, syttyi kansalaissota. Senaatti julisti, että lahtarijoukot toimivat ja 
liike htivät sen määräyksestä ja että muita aseellisia järjestöjä ei suvaita .. 
Näin a iotIi porvari sto kauan sa"Jaa valmistamansa va llankaappauksen . 
Työväen luokan täytyi, ellei se tahton ut il man muu ta joutua tuhottavaksi, 
nousta taistel uun eläm isensä puolesta. Huonosti varustettuna täytyi sen 
ottaa haaste vastaan. Työväenluokan nuoriso ei jäänyt sivuun tästä 
kamppailusta. Se läht i kaikella nuo ruuden innolla taistelun melskeeseen. 
Muodostettiin nuorisokomppan ijoita, jotka kun niallisesti täyttivät paik
kansa tfiistelurintam illa. Kaikk i antoivat pa rhaansa taistel un voittoon. 
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viemiseksi. - Näin jouduttiin kivääri kädessä taisteluun militarismia vas
taan. Tässä taistelussaan tuli työväenluokka lyötyä. Se ei jaksanut voit 
taa yhdistyneitä imperialistisia voimia. Porva risto pääsi toteuttamaan 
vallankaappauksensa ja muodostamaan sotalaitoksen. Ja Suomen työläis
nuorisolla on nyt sotiiaskysymys kokonaan toisessa muodossa edessään 
kuin ennen. Antimilitaristisella agitationilla siinä merkityksessä, että ryh
dytään asevelvollisuuslakkoih in, ei nyt saavuteta mitään. Se on selvää. 
Päinvastoin, sellainen olisi jyrkästi vahingollislakin työväen luokkalaistelu
toiminnalle. Siltä porvaristo siitä huolimatta, että joku ryhmä ki eltäytyy 
asevelvollisuudesta, voi a rmeijansa muodostaa. Ja se on vain sitä luotcUa
vampi riistäjänsä käsissä. Ei s iis voi työläisnuoriso päästä pois armei
jasta. Eikä tarvitsekaan. Scn on vain asetuttava a rmeijaan ja su unnatta
va siellä kapitalistisen miJitarisrnin vastai nen toiminta kokonaan toisilla 
perusteilla. 

V-allankumouksen myrskykeJlot soivat herättäen koko maailman työ
v~keä taisteluun proletaarisen diktatuurin voimaan saattamiseksi ja sosia
lismin toteuttamiseksi. Porvariston rangaistuksen hetki harjottamastaan 
terrorista lähestyy. Tietoisuus tästä rohkais:koon Suomenkin työväestöä 
ja va rsinkin sen nuorisoa anka raan taistel uun lahtariterroria vastaan ja 
viitottakoon tietä siinä taistelussa. 

Agitationissa on aina paljastettava imperialistisen militarismin luokka
luonne. Sotilasagitationi ei ole muodostettava antim ilita ristiseksi "aseista
riisumisen" hapui luksi, vaan on selvitettävä ainoaksi keinoksi porvariston 
riisuminen aseista ja porvarilli sta valtiota tukevan sotalaitoksen pistinlen 
kääntäminen työväen diktatuurin puolesta porvari llista valtiota vastaan, 
sen ,murskaamiseksi. 

Nuoret toverit Suomessa ja muualla! Vannoutukaamme va llanku-
mouksel lisen sosialismin , kommunismin sotureiksi. Vannokaamme työ-

I väen luokan kärsimysten, sen vuodatetun veren kautta, ellemme tu le laske
maan aseitamme ennenkuin Suomcn ja kansainvä linen kapitalismi on murs
kaitu ja työväcnl uokka noussut sille kuuluvaan· yhteiskunnalliseen valtaan 
ja oikeuteen, toteuttamaan maailman köyhälistön a inoata päämäärää -
sosialismia. 

" Kumous". 15. 10. 18. 
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Suomen 1918 vuoden työväen kapina 
1. Lassy. 

Kapinan syyt olivat monet ja niin sen päämäärätkin. Sallittakoon 
minun kajota muutamiin niistä, joita pidän tärkeinä. Teen sen välittämättä 
viisastelevas ta tarkkanäköisyydestä ja historiallisesta puolueettomuudesta. 
Tahtoisin tässä kerrank in temperamentin kannalta, tarkoituksella yksipuo-
lisesti esittää muutamia kapina miehen huomautuksia kapinan syistä ja 
eräästä sen olennaisesta saavutuksesta. 

Marraskuun suurl akon jälkeen v. 1917 ei enään voinut olla mitään 
epäilystä sii tä, etteikö yhteiskunnallinen romahdus olisi edessä. Luokka-
taistelu Suomessa oli keh ittynyt asteeseen, jolloin sen ehdottomasti täytyi 
Juisua alas parlamenttaarisetta lavalta ja muodostua asee lliseksi sodaksi -
suunnat tomi ne kärsimyksineen häviävä lIe puolell e. Yläluokan oleellisim
mat edut ja asema yhteiskunnassa olivat uhatut ja voitiin niitä nyttemmin 
vain asevoimalla puol ustaa. Ja järjestynyt työväen luokka oli vähitellen 
saavuttanut maassa valta-aseman, jota se ei enää-i<yennyt pysyväisesti pi
tämään hallussaa n muilla kuin vallank umou ksellisilla keinoilla. 

Kiitos su urenmoisen ammatillisen järjestäytymisen ja menestykselli
sen pa rlamenttaarisen taistelun oli Suomen työväki ajanut asiansa niin pit
källe, että ta iste levain yhteiskuntaluokkien voimavarojen välillä oli saa
vuttu tasapainotilaan. Valtiopäivillä sosialidemokraateilla oli noin puolet 

"edustajapaikoista heidän kuitenkaan onnistumatta päästä sanottavasti tätä 
edemmäksi. Tässä tasapainotilassa parlamenttarismi osoittautui mahdot
tomaksi jatkuvalle iuokkatai stelulle. Se ei täyttänyt tarkoitustaan, ei yh
teiskuntaa säi lyttävien kansanryhmien epätoivoiseen puolustustaistelu un 
eikä työväenluokan lakkaamattomaan hyökkäystaisteluun nähden. 

Yläluokalle tilan ne oli kehittynyt sellaiseksi, että pienten myönnytys~ 
ten aika ol i nyt ohi. Sosialidemokraaiit uhkasivat parlamentaarisella 
enemmistöllä. Jatkuva kaksintaistelu tä llä näyttämönä olisi voinut mer
kitä kapifalistisen yhteiskunnan lopullista kukistumisla. TyöväeJle oli 
avautunut mahdollisuus lainsäädäntö tietä valloittaa viimeiset asemat, jotka 
vielä porvariston etuoikeuk sia suojelevat - kunnallinen valta sekä teolli
suuslaitosten omistus ja ylin johto. Näitä asemia yläluokka ei tietenkään 
voinut vastustuksetta luovuttaa. 

Puolustukseksi osoittautuivat pa rlamentlarismi ja " kansanvallan" py
hitetyt porvarilliset muodot tehottomiksi. Taistelun painopiste siirtyi autta
mattomasti valtiopäivien ulkopuolelle. Aika oli tullut jolloin yhteiskuntaa 
säily Itä vien kansanryhmien oli aseistauduttava " isänmaan" pelastamiseksi. 
Aseellisen luokkataistelun tu nti löi. Pääoma vetosi, on joku sanonut, vii
meiseen, pyhimpään perustuslakiinsa, joka lyhyesti kuului: " Luja jä rjestys-
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valta"! Tämän lain pyhittäminä syntyi ympäri Suomen maata aseistettuja 
paloku ntia, salassa järjestettyjä ratsujoukkoja, jotka olivat t;:;rkoitetut ~ 
näin ilmoitetaan virallisestikin Söderhjelmin tunnetussa Itapina-ajan ku
vauksessa - "ehkäisemään mellakoita missä tahansa maassa':, kunnalli
sia suojeluskuntia y.m.s. Kaiken lopuksi ryhdyttiin valmisteluihin vaki
naisen seisovan armeijan muodostamiseksi maahan, jotta sen avulla voi
taisii n (yläluokan) maata puolustaa yhtä hyvin ulkonaista kuin sisäistä 
vihollista vastaan. 

Työväenluokalle taistelu tällä ajankohdalla koski vähemmin sen ole
massaoloa yhteiskunnallisena tekijänä kuin sen yhteiskunnallisen valta
aseman ylläpitämistä. Sosialidemokraattien vaatimukset olivat entistä 
suuremmat sen johdosta, että he seisoivat parlamenttaarisen enemmistön 
kynnyksellä. Mutta juuri se voimakas vastustus, jota porvarilliset puo
lu'eet kykenivät aikaansaamaan sisällisen yhteen liittymisen kautta ja jär
jestelemällä ulkoparlamenttaarisia voimakeinojaan, uhkasi tehdä mitättö
mäksi ei ainoastaan uudet lainsäädäntöaiotteet vaan myöskin jo hyväksyt
tyjen lakien toimeenpanon. Isänmaan ja alkeellisten ihmisoikeuksien ni
messä yläluokka olisi tull ut väkivallall a vastustamaan jokaista tärkeämpää 
toimintaa työväen puolelta: kaikkia lakkoja, mielenosoituksia, työväelle 
edulli sten lakien tehokasta valvontaa, jokaista vastarintaa "laillisen" ase
voiman edessä j.n.e. 

EduskuntaenemmisiQ sinänsä ei ole mikään voimamuoto, ellei sen ta
kana ole muita todelli sia voimakeinoja . Yläluokka käsitti, että se vähem-
mistönäkin voisi etuoikeuksiaan sä ilyttää vetoamalla järjestyneeseen si
vistyneistöön ja niihin aseisteftuihin järjestöihin, joita oli muodostettu "yh
teiskuntajärjestyksen yl läpitämiseksi". Työväki taas vaistomaisesti tunsi, 
e ttei se enään voinut ,päästä eteenpäin parlamenUaarisella luokkataistelul
la, ja että, jos se rajoittaisi toimintansa yksinomaan tähän, se menettäisi jo 
saavutettuja voittojakin. Sillä ei ollut järjestynyttä sivistyneistöä eikä 
sotavoimia käytettävänään. Yleinen, lainsäädäntötietä voimaansaatettava 
asevelvoll isuuskin uhkasi juuri ennen kapinan puhkeamista riistää alaluo
kaita kaikki voitonmahdollisuudet. 

Näin selvisi vihdoinkin, ettei parlamenttaarinen taiste lu antanut kUln
malle kaan puolelle toivottua tu!vaa toista vastaan eikä ke lvann ut välikap
paleeksi kumpasenkaan hyökkäystarkoituksiin. Parlamenltarismi näyttää 
olevan hedelmällinen vain silloin, kun se voi saada enemmistövallan muo
don. Sen jälkeen ku n tasapainotila on syntynyt taistelevien luokkien vä-
lillä eikä kumpikaan heistä jää voitolle, tullaan sietämättömään väli tilan
teeseen, jolloin riitapuolien tietoisesti tahtomattakaan annetaan ulkoparla
menttaaristen voimakeinojen ratkaista, kuka lopullisesti on yhteiskunnan 
herra. 

Tällainen oli asema Suomessa v. 1917. Kukaan ei ole kieltänyt etteikö 
ylä luokka isänmaanpuolustuksen ja yhte iskuntajärjestyksen nimessä en
siksi ryhtynyt järjestämään aseistettuja joukkoja ympäri maata. Nii hin 
on myöskin luettava Saksan harjoitetut jääkärit. Työväkikin alkoi silloin 
vastaaviin toimenpiteisiin muodostamall a järjestys- ja punaisia kaartejaan. 
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Ero edellisten ja jälkirnäisten välillä oli osaksi vain se, että porvarit eivät 
yleensä tunnustaneet tai ymm,ärtäneet ,että heidän aseelliset joukkonsa 
tulisivat puolustamaan heidän luokkaetujaån, jota vastoin jokainen työ-
mies käsitti, että punaiset kaartit kaikissa olosuhteissa tulisivat taistele
maan yksinomaan alaluokan etujen puolesta, vaikka "isänmaakin" siitä 
kärsisi. 

Kun siis asema oli sellainen, että niin hyvin työväki kuin porvarit 
saattoivat vedota aseisiin taistelussa toisiaan vastaan, oli tietenkin vain 
ajan kysymys, koska sisällissota puhkeaisi maassa. Niin kauan kuin mo-
lemmat puolet tunsivat itsensä yhtä voimakkaaksi ja yhtä oikeutetuiksi 
valta-asemaan yhteiskunnassa, mikään sovittelu ei ollut mahdollinen. Niin. 
porvaristo kuin työväkikin vaani jännityksellä ja ymmärrettävällä hermos
tuneisuudellakin tilaisuutta, jolloin ratkaiseva isku oli kaikella voimalla 
annettava. 

Että kaikesta huolimatta työväki oli monin verroin pahemmin ahdis
tettu ja sen tähden maltittomampi, on otettava huomioon. Sillä ei ollut rik
kauden ja sivistyksen apukeinoja eikä se toiminnassan voinut nojautua 
historiallisesti kehittyneeseen, tosiasiallisesti, DIemassaolevaan yhteiskun
tajärjestykseen. Virkamieskoneisto oli porvaristolIe ehkä vieläkin tehok
kaampi puolustuskeino kuin mitkään aseelliset järjestöt. Mutta ennen 
kaikkea kalli s aika ja elintarvepula painoivat raskaana työväkeä. Taistelu 
yhteiskunnallisen vallan puolesta tuli siten samalla taistel uksi itse työväen
luokan ruumiillisen ja henkisen olemassaolon puolesta. 

Kallis aika lienee Suomessa ollut luonnottomampi kuin mlssaan 
muualla maailmassa. Sanomalehdistössä julaistujen laskelmien mukaan 
- kts. esimerkiksi " Hufvudstadsbladet" 14 ja 15 p:1tä elokuuta 1918-
ovat yleiset elantokustannukset täällä sodan alusta nousseet noin 356 
'% :lla marraskuussa 1917, jota vastoin vastaava prosenttiluku Norjassa, 
jossa Suomen jälkeen kallis aika on ollut vaikein, on ainoastaan 123. 

f' Elintarpeilten hinnat taasen oli siihen mennessä Suomessa nousseet 461 
%:Ila, Norjassa 129 %:lla ja muissa maissa vähemmän. Ei voi olla ky
symystäkään, että suomalaisen työmiehen keskimääräiset tulot olisivat 
silloin samassa määrässä nousseet. 

Vi elä onnettomampi kuin kallis aika oli yleinen elintarvepula. Joulu
kuussa 1917 maan elinlarvehallitus kuulutti kaikissa lehdissä seuraavaa: 

Kuten tunnettua, ovat meillä kaikki kaupungit esikaupunkeineen 
sekä ne maalaiskunnat, joiden asukkaista melkoinen osa on teollisuus
väkeä tai joissa maanviljelys on takapajulla, jo syyskuun puolivälissä 
olleet nälänhädän partaalla . On ollut kahden ja kolmen viikon väli
aikoja, jolloin ei ole voitu jakaa viljaa. 

Jatkosta näkee, kuinka hyvin silloin käsitettiin, millainen vakava ja 
alituinen vaara tämä tosiasiallinen nälänhätä oli koko yhteiskunnalle: 
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Nälän hädän 'jatkuminen ja leviäminen tuoltaa taas siksi suuren 
vaaran koko maallemme, eikä suinkaan vähimmin viljapitäjien asuk
kaille, että tämän vaaran torjuminen on meidän kaikk ien yhteinen asia. 
Nyt kun jo 800,000 Suomen asukasta kärsii viljan puutetta, riippuu 
yhteiskunnan säilyminen vil japitäjien elintarvelautakuntien ri peästä 
toiminnasta. Elintarvehallitus rohkeneekin luoltaa siihen, että nämä 
elintarvelautakunnat pelastavat aseman, joka nyt, ni inkuin ha llituksen 
toimesta sanomalehdistössä julkaistuista tiedoista käy ilmi, on neulan 
kärjessä. 

Vähää ennen kapinan puhkeamista - tammikuun 17 p:nä - elintar-
vehallitus julkaisi seuraavan kiertokirjeen: 

Leivän puutetta kärsiväin paikkakuntain luku, ei vain kaupun kien 
vaan maalaiskuntienkin, lisääntyy a linomaan ja muutamilla seuduilla 
on jo tultu niin pitkä lle, että nälkä elintarvelautakun tien antamien tie
tojen mukaan on aiheuttanut saira loisuutta ja kuoleman tapauksia. Ei 
ole väitettävissä, ettei sell ai nen asem a synnytä yhteiskunna lle vaaralli
sia levottom uuksia. 

Ei saa meitä kummastuttaa, että työväki pani edesvastuun tästä ta
vattomasta hätätilasta porvari ll isen yhteiskunnan niskaan. Niin y läluokka 
itsekin teki. Joka päivä porvari lehdetkin syyttivät virkavaltaista elintarve
järjestystä ja suu rtilallisten itsekästä häikäilemäUömyytlä. Elokuussa 
eräs huomattava " Hufvudstadsbladetin" pääarlikkeli kuvaili . tilannetta 
seuraavin sanoin: 

Viisai ll å tempuilla tarmokas maanviljelijä voi ansaita 10-50 kertaa 
enemmän kuin ennen sotaa, mikä häne lle on si tä mieluisampi kuin hä
nen tu lojaan meidän nykyisen verolainsäädännön mukaan ei voida ve
roittaa ja hänen liikekuslannuksensa ovat nousseet vain 3-5 kerlai
siksi. Että tämä on tosiasia ei kukaan voi kieltää. 

Älköön kukaan erehtykö tekemään vääriä johtopäätöksiä tilanomista
jien alituisesta tyytymättömyydestä: 

Kun talonpoika ennen sotaa sai 14 markkaa ruishehtolitralta, oli 
hän tyytymätön. Jos elinta rvehallitus antaa hänelle 90 markkaa, on 
hän tyytymätön. Hän ei ole tyytyväinen, vaikka salakaupassa hä
nelle annetaan 1,400 markkaakin ruishehtolitralta. Talonpoika elää 
ylellisyydessä ja haavii sitäpaitsi rahoja oikealta ja vasemmalta. Leh
mästä, joka ennen solaa maksoi hänelle 200 a 300 markkaa, saa hän 
nyt 2,000--3,000 markkaa ja hevosesta 10,000 markkaa, vai kka se 
hänelle ennen sotaa maksoi vai n 400---500 markkaa. T alonpojalla 
ei siis, jos hän tahtoo rehe ll inen oll a, ole mitään valittamis-en aihetta, 
s illä hänelie sota, varsinkin nykyisten meillä vall itsevien epäkohtien 
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vuoksi on mainio kultakaivos. Ei löydy kerrassaan mitään syytä, 
jonka tähden elinlarvehi nnat meillä tarvitsisivat olla korkeammat kuin 
Saksassa. Ainoastaan järjestymättömät olot ja lainkuuliaisuuden 
puute ovat niitä niin suunn attomasti, kohottaneet. Jos jatketaan tätä 
lain ri kkom isen tietä, jota myöten nyt yleisesti on menty tarkoituksella 
ansaita rahoja kanssaihmisten hätätilan kustannuksella, niin yhteis
kuntt.mme mätänee ja kansaJ1amme ei voi olla mitään paikkaa vapait
len kansakuntien joukossa. 
Näin porvarillinen "Hufvudstadsbladet" johtavan artikkelin paikalla. 
Kuka voi vaatia että työväki tässä tilanteessa olisi pysynyt rauhalli-

sena ja liian suurella parlamenttaaristen taistelumuotojen kunnioituksella 
olisi pannut vaaralle alttiiksi ei ainoastaan vuosien taistelujen jälkeen saa
vuttamansa yhteiskunnallisen valta-asemansa vaan myöskin alkeelliset 
olemassaolon-ehdotkin? Totta tosiaan, mitään keinotekoista kiihoitusta 
tai bolshevistista tartuntaa ei tarvittu kapinan aikaan·saamiseksi. 

Taistelu ase kädessä ei ollut vältettävissä. Se oli riippumaton voiton
mahdollisuuksistak in . Asema oli perin vakava, mielet niin kiintyneet ja 
katkerat, että korvapuusti porvarilliselle yhteiskunnalle tuli luonnonvoiman 
hillitsemäftömyydellä. Vaan pintapuolisesti katsoen ja yksilöllisiä teki
jöitä liian korkeiksi arvostelemalla voidaan siinä suhteessa viitata johto
henkilöitten ja puolueen keskuselimien ratkaisevaan vaikutukseen kapinan 
syntymisessä. Joukot tunsivat, että yläluokalle oli näytettävä köyhälistön 
kärsivällisyyden ja eduistaan tinkimisen raja. Ne eivät tahtoneet taiste
luaan keskeyttää viimeisen, mahdollisesti voittamaUoman esteen edessä. 
Tappio olisi varmaankin tullut joka tapauksessa, mutta sitä olisi pidetty 
monin verroin katkerampana ja sietämäUömämpänä ellei vi imeistä keinoa 
1)lisi yritetty niitten kalliitten voittojen turvaamiseksi, joita niin pitkien 
ponnistusten jälkeen oli saavutettu. Tappiota pidettiin kunniakkaampana 
kuin perääntyminen ilman taistelua vi imeiseen saakka. Porvarillisen yh
teiskunnan voitto oli tehtävä sille niin kalliiksi kuin suinkin. 

Kapina puhkesi. Sisällissota raivosi katkeruudella kolme kuukautta. 
Taistelu menetettiin. Suomen työväen ei tarvinnut tuntea nöyryytyksen 
häpeää. Se lyötiin väkivaltaisesti maahan urhoollisen puolustuksen jäl
keen. Taistelu eikä sen tulos oli tässä pääasia. Kapinan tarkoitus kat
sottiin saavutetun sillä, että se puhkesi, riippumatta siitä, miten se päättyi. 

Kukapa oikeastaan työväen voittoon uskoi silloin kuin kapina alkoi? 
K.ukapa olisi koettanut kapinalle varsinaista vallankumouksellista sisältöä 
antaa? Se oli ennen kaikkea epätoivoinen tunteen purkaus. Järki ja viisaus 

, olivat siitä kaukana. Sillä ei voinut olla eikä ollut pienintäkään yhteyttä 
1, bolshevistisen liikkeen kanssa siinä muodossa kuin tämä hiukan myöhem

min alkoi kehittyä Venäjällä. Kulkekoon se niin ollen kapinan eik ä val-
lankumouksen nimellä Suomen historiassa ja pitäkäämme me, jotka siinä 
mukana olimme, kapinamiehen nimeä omanamme. Kapinaa eikä vallan
kumousta me yritimme ja kapina eikä vallankumous oli toimintamme tulos. 

1 "Sosialistinen Aikakauslehti". N:o 3 v. 1919. 
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Kommunismia kohti. 
Jukka Rallja. 

Syttyi maailman sola. 
Valti<Jllisen erikoisaseman vuoksi oltiin sivustakatsoj ina - seurattiin 

sitä rintama tietojen ja sotakarttoj en perustee lla. Laisinkaan ei syvennytty 
tutkimaan syi tä toisen Intern atsionaalen voimattomuuteen ja hämmästyttä-
vään sotasosia listien menettelyyn. Kunhan itse pysyttiin rauhassa, ei tar
vi nnut edes eduskunnassa sotamiljoonista väitellä. Niin mentiin hi ljalleen 
eteenpäin - ainoana huolena yhä kallistuva elämä. Vihdoin, nopeasti 
kuin ukkosenisku taivaasta, tapahtui Venäjän vallankumous häiri tcn rau-
haa, pakottaen vastaamaan kysymyksi in, joita ei oltu ajateltu. 

Ensimäisenä puolucperiaalteidcll köyhyyden todistuksena oli minls-
leri-sosialismi. Puolue katsoi olevansa pakoitettu pelastamaan järkkynyt 
Suomen valtio- ja taloustilanne .• 

Sailyttää valli tseva vall io- ja talousjärjeste lmä - eikä yhtään ääntä 
löytynyt, joka olisi sanonut: "antaa mennä ja autetaan vielä että se on sir-

, paleina". 
Että näin voi käydä ratkaisun hetkellä, johtuu luonnol lisista syistä. 

T ämä oli tulos siitä pitkästä kehityskaudesta, joka oli takana. Tämä oli 
reformipolitiikan huippu. 

Vähitellen altiin luisuttu luokkataistelun tieltä kansallisen parlamentin 
kautta tapahtuvaan rakennustyöhön. Nyt oli se rakennus, johon kaikki 
kaikesta uhrattiin, pelastettava hajoamasta; pahasti l iitoksissaan se parah-
teli. Se pelastettiin. 

Mitä oli kylvetty, se niitettiin. Sanoissa ja nimeltään oltiin marxilai-
sia - toiminnalta, jonka yhteenveto, summa oli edessä - opporfunisteja. 

Jos silloin olisi ryhdytty toim imaan - aikaa ja tilaisuutta ei puuttunut 
- olisi vielä voitu löytää oikea tie. 

Pakottavia syitä siihen oli. Varottavia ja vaativia ään iä alkoi kuu-
lumaan. 

Sota-aj an tuoma kurjuus oli saanut j oukot liikkeelle. Porvariston 'häi-
käi lemätön menettely synnyttänyt katkeruutta ja raivoa. Venäj än vallan-
kumouksen eteneminen elähytti uskoa voittoon, antoi luottoa voimiin, jouk-
kotoimintaan - kaikki työntämällä työnsi j a takasi vOIton: kohti vallan-
kumousta. 

Porvarisvallan hetket oli luettu. Se olisi voiiu kukisi aa, mutta ei, 
ymmärretty miten se olisi pitänyt tapahtua. 

Kesteltiin marraskuun 1917 suurlakko. Ku inka suuri ero edellisen 
vallankumouksen 1905 suurlaKon kanssa! Si lloin ensimäinen marraskuu 
v. 1905 osoitti, että joukot seurasivat varmoin, luottavin aske lin johtaj iaan. 
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Oltiin oikealla tiellä. Luokkataiste lun tie oli kasvattanut. Kumous 
kangasti ka ikkien mielissä ja toimissa. Aivan vastakohta tä lle oli marras-
kuu 1917. j oukot olivat luokkavaistonsa avulla kasvaneet yli johtajiensa. 
Nämä seurasivat joukkoja oivaltamatta liikkeen laajuutta j a voimaperäi-
syyttä. j oukot odottivat vastausta - toimintaa - sitä ei johtaj i lla löyty-
nyt. Kyettiin osoittamaan eduskuntaan. Odotettiin mitä eduskunnan 
kautta porvaristo sanoo. Eipä todenteolla tiedetty mitä seuraa sitten. 

Ja vihdoin kun eduskunta saatiin kokoon ----:- porvari sto aikaa voittaak-
seen ja suuresta pelosta myönsi valtalain j a kunnallis lain. Helpoituksen 
huokaus pääsi rinnoista - lakko voitiin lopettaa .. . 

Todellakin "elefantin siemeniä oli kylvetty, satona oli ki rppu ja". 
Ei tämä opctuskaan ja sitä seuraava tuoneet mitään hyödyllistä tulos-

ta. Ainoa tuntu va tulos, jonka seuraukset olivat hirveät, tätä seurasi: Jouk-
kojen luottamus kado/ettiin tyyten. 

Toiseksi, porvaristo sai aikaa ja tilaisuutta valmis/ua vastarintaan, 
jopa hyökkäämäänkin. 

Tällai silla eväillä tultiin tammikuuhun, jolloin enään ei ollut muuta 
tietä, kuin puolustautua niin kauan kuin voi. Voiton mahdolli suus oli alun-
p'itäen hämärä. 

Oliko mitään muuta tietä valittava? Eikö ollut suorastaan rikollista 
lähteä näin varustettuna taisteluun? - Tähän on ainoa oikea vastaus: Ei ! 
Muuta tietä ei ollut. Oli joko sorrultava, tai voitettava. 

Kun kerran työväen dik tatuuria ei pantu toimeen silloin, kun se olisi 
ollut helpoin - j a jos nyt sitä ei voitu saavuttaa - porvaristo kaikessa 
tapauksessa olisi pannut oman diktatuurinsa käytäntöön, kun se pääsi voi-
tolle. Uhreja olisi ollut kenties enemmänkin, jos olisi vetäydytty syrjään, . 
sillä joukkojen toiminta oli sillä asteella, että vetäytyä pois ratkaisun het-
kellä, merkitsi pettää joukot. j ättää Ilämä pikku joukkueilla lahtarien teu-

• rastettavaksi. ja näitä pikku joukkoja oli paljon. 
Toisaalta - silloin tammikuussa v. 191 8 perääntyminen oli si merkin-

nyt puolueen itsemurhaa, j osta vuosikymmeniin ei olisi toivuttu, ketään 
sentään säästämättä. 

Nyt luuli porvaristo murhanneensa Suomen työväestön. liikkeen. -
Siinä porvaristo on erehtynyt, j onka se itsekin nyt huomaa. 

Suomen vankiloissa ei olisi yhtään punakaarlilaista, jos porvaristo 
uskois i hävittäneensä puolueen. Suomessa olisi aikoja kuningas, j os tämä 
usko olisi porvareilla. Sitä uskoa ei ole. Päinvastoin , on olemassa pe lko 
suurempi kuin koskaan ennen - j ota pelkoa lisää tuhatmäärin ne murhat-
tujen haamut, joiden verellä on tahrattu koko porvarisluokan kädet. 

Porvaristo, joka luuli kylvänecnsä tyyntä, jättäneensä jälkeensä hau-
danhi[ jaisuuden .- huomaakin edessään ja a,ivan läheisen tulevaisuuden 
olevan raju ilmaa, myrskyä, joka kykenee kaatamaan kylvä jänsä . . 

Näihin verivir toihin päättyy Suomen sos.dem. työväen liikkeen toinen 
kehitystie. Alkaa uusi: kumouksellisen kommunismin tie. Sen synnytys-
tuskat ovat vaikeat. Työtä on tehtävä äärettömän va ikeissa olosuhteissa. 
Taiste ltava on kaikkia vastaan. 

JO 
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Porvaristo, vereen tahrautuneena, yhtenäisenä rintamana vastassa, 
kaikki politiikan ja tekniikan varus teet käytettävinään - säälimättömänä ja 
julmana. Liittolaisenaan luopiot ja porvariston edessä matelevat hylkiöt 
- työväen entisistä riveistä - valmiina siinä missä voima ei auta - pe-
taksella johtamaan joukkoja harhateille. 

Suomen köyhälistö ei o le yksin. Nousevan maai lman vallankumouk
sen pa lotorvi kaikuu. Matkalle - taisteluun on lähdettävä. 

Eväät on varustettav~ sitä vastaavat. Uusia, k/lmouksellisia järjes
töjä on luotava. Suomenkin työväen vapautuksen ainoa tie On kommunis-
min tie. . 

Sudmen sos.dem. puolue on kuollut. 
Eläköön Suomen Kommunistinen puolue! 
Köyhälistön vapautumista kohti nousevan kansainvä lisen köyhälistön 

kanssa. Seurattava on voitokkaan Venäjän köyhälistön osoftamaa tietä. 

"Vapaus". 

• 

• 
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Selityksiä ja muistutuksia. 
Tässä kokoelmassa olevat kirjotukset ovat kirjotetut etupäässä sel

lai sille, joille Suomen v<;lnha työväenliike ja 1918:n vallankumoustapahtu
mat olivat tutut. Nuorelle polvelle ja sivu liisi lle on niissä sen takia outoja 
kohti a. Auttaakseen vähän kirjatusten ymmärtämistä on tähän laadittu 
joukko selityksiä. Ki rjotuksiin ei ole vastaaville paikoille pantu numeroita, 
sillä selitykset ja muistutukset liittyvät niin moniin kirjotuksiin, että siitä 
olisi tullut hankaluutta. Ne o'n pantu aikajärjestykseen, jonka kautta on 
helpoin saada yleiskuva niiden tapausten kulusta, joihin kirjotuksissa 
oleva a rvio liittyy. Niitä tovereita, joilla on muistutuksia tehtävänä näitä 
selityksiä vastaan tai asial lisesti tär,keitä kohtia niihin lisättävä kehotetaan 
toimittamaan ne T utk ij akunnalle otettaviksi huomioon vastaisissa tutki
muksissa. 

1. Suomen SosialidemokraalfiTlen Puolue. V:sta 1883 on Suomessa 
ollut työväenyhdistyksiä, joita "harrastajat" porvarisleiristä aluksi perus
tivat työväkeä varten, jotta se ei lähtisi sosialismin tielle. He onri1stuivat 
pitämään näitä yhdistyksiä jonkun ' aikaa sellaisina, että vain aniharvat 
työläiset niissä viihtyivät. Mutta 90-luvulla, jolloin kapitalismin murros 
aiheutti työlakkoja pitkin maata, lii ttyi työväki yhdistyksiin ja valtasi ne 
omikseen. V. 1896 työv. yhdistysten kokouksessa Tampereella esitti" tri 
N. R. av"Ursin ehdotuksen oman puolueen perustamisesta, mutta herrat 
ha utasivat sen puhemiehistöön. Seuraavassa kokouksessa 1899 T urussa 
perustettiin "Suomen Työväenpuolue". S.d. puoluekokouksia pidettiin, 
paitsi Työväenpuolueen perust{lyaa kokousta 1899 ja Viipu rin kokousta 
1901, F~rssassa 1903 jossa otettiin sos.dem. nimi; 1904 Helsingissä, 1905 
Tampereell a, 1906 Oulussa (erote;ttiin senaattori Kari, keskusteltiin Via
porin kapinasta), 1909 Kotkassa, 1911 Helsi!1gissä, 1913 Tampereella ja 
sitten kaksi kokousta 1917. Forssan kokouksessa hyväksyttiin jyrkkä lau
sunto äänioikeusasiasta. V. 1904 törmäsivät yhteen jyrkempi ja refor
mistinen su unta kysymyksessä osanotosta säätyeduskunnan vaaleihin. 
Puolue päätti kannattaa sellaista puoluetta, joka hyväksyisi yleisen ääni
oikeuden, mutta sellaista ei löytynyt. Kuitenkin valittiin puolueen pää
töstä rikkoen, Oulusta, Tampereelta ja Turusta porvarissäätyyn 3 edus
t1tjaa. 1905 marrask. suurlakon jälkeen siirrettiin puoluehallinto Helsin
kiin ja puolue laajen i lähes 100 tuho käsittäväksi. V. 1917 jäsenmäärä 
nousi lähes 200 tuhanteen. 

Suomen sos. dem. puolue sai V. 1907 vaaleissa 130 tuho ääntä ja 80 
edustajaa. Eduskunta hajoteftiin miltei joka vuosi, mutta kun vaalit toi

. mitettiin lai lli sessa järjestyksessä, sai sos. dem. puolue tilaisuuden laajaan 
agitationiin. V. 1908 sai puolue 310 tuho ä~ntä ja 83 ed .; V. 1909 337-

10' 
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tuho ä. ja 84 ed.; v. \910 316 tuho ä. ja 86 ed.; v. 1911 321 tuho ä. ja 86 
ed.; v. 1913312 tuho ä. ja 90 ed.; v. 1916376 tuho ä. ja 103 ed.; v. 1917 
444 tuho ä. ja 92 cd. "Man nerin edusku nn assa" oli suomettarelaisilla 33 
ed. ( 1917 vaalien jälkeen 32), nuorsuomalaisilla 23 (240 Illaalaisliittolai:-
5illa 19 (26), ruotsa laisilla 21 (21) ja kristillise llä työväellä I (0). 

Eduskuntaenemmislöllä ei kuitenkaan Va ltiopäiväjärjestyksen mu
kaan ole täyttä päättä mi svaltaa , vaan voi Y3 vä hemmistö vaatia lakiehdo
tukse l yli seuraavien vaalien. Se osaltaan teki "Manneri n eduskunnalle" 
mahdottomaksi ajaa läpi esi m. 8-tunnin ja ku nnallislakeja ilman voima
kasta joukk6painostusta ulkoapäin. Multa se antoi myös s.d: lle vähem-
mistönä til aisuuden estää taantumuksellisia lakeja; sekin yksi tekijä, miksi 
porvarit ha lusivat va lliokaappausta v. 1918. Lai llisesti he eivät olisi voi
neet toteuttaa esim. sotalaitos laan . Heidän·olisi pitänyt siihen saada koko 
joukon ääniä sos. demokraaleilta, mutta siihen ei puol ueen oikeisto silloin 
vielä uskaltanut mennä. 

Puolueessa edusti äärimmäistä oike istoa osuustoimintamiehet, T an
ne! ja kump. ja oli sillä kannatusta eduskuntaryhmässä ja eräissä lehdissä, 
osaksi amm. hikkeen johdossa. Helsi ng in "Työmies" ed usti n.s. sillasaa
relaista eli valpaslaista suuntaa, sitä jonka jy rkkyytlä, mu tta ei-vallanku
mouksellisuutla useat kirjoittajat tässä julkaisussa valaisevat. Tov. Le
tonmäki puhuu myös vasemmistosta esim. Kansanvaltuuskunnassa. Siinä 
oli joitakin sellaisia, jo illa oli vasemmistolais ia hapuiluj a, mutta hyvin 
epäselviä ja tilapäisiä, kuten !ov. L:kin huomauttaa. Bolshevikkiryh mää 
ei puolueessa esiintynyt, vaikka siihen tilapäisesti kuului eräitä Venäjän 
s.d. puolueen bolshevik kiryh mään lukeutuvia. 

Venäjän vallankumousta kohtaan tunsi puolue " myötätuntoa", mutta 
ei pitänyt sen kysymyksiä itseään koskevina. Avustusta annettiin venä
läi sille tovereille, etupäässä postin ja kirj allisuuden sekä henkilöiden , 
osaksi myös aseiltenkin kuljetukseen nähden. Helsin gin kokouksessa 1913 
käyty keskustelu osOHi, kuinka hllonosti puolueessa tunnettiin ja ymmär
rettiin Venäjän vall ankumouksen kysymyksiä. Siinä suhteessa oltiin jon
kinl aisella, sanoisiko trotski laisella kanna ll a: uskottiin Venäjä n talonpoi
kain, vallankumou ksen jälkeen', menevän porvarien mukana ja arveltiin 
proletaarisen vallankumouksen Venäjällä tulevan vasta länsimaitten jäl
keen. 

Tällai sen teoreett isen kä sityksen takia ei myöskään proletaa risen val
lankumouksen kysymystä Suomessa asetettu konkreettisesti, vaan joudu t
tiin sen eteen v. 191 7-18 valmistumatlomi na. Yhtenä syynä sii hen, ellei 
syntynyt bol shevikkipuoluetta, tai edes bolshevikkiryhmää, on mainittu 
sitä , että Suomessa ei jouduttu aseelliseen yhteenottoon porvariston 
kanssa. H~kaniemen kahakka Helsingissä Viaporin päi vinä 1906 oli vain 
pieni, ohim enevä ilmiö eikä jättänyt syvempää jä lkeä. Kuten useissa tä
män kirjan artikkeleissa osoitetaan, oli puolueen päävika se, että se ei 
vetänyt vallankumouksellisten kokemustensa johtopäätöksiä eikä valmis
tautunu! vallankumoukseen. 

Tov. Q. V. Kuusisen a rtikkeleissa kuvataan tä llaisen sosialidernokra-
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'tian epä- ja vastakumouksellisuutta. Hänen selityksensä johdosta on ku i-
tenkin tehtävä se huomautus, että toisessa Internationalessa kuitenkin löy-
tyi puolueita (bolshevikit), jotka käyttivät sosialidemokratia-sanaa marxi
laisen kommunismin merkityksessä. Olivathan Marx ja Enge ls tämän 
nim ityksen hyväksyneet, vaikka vastenmielisesti. Vaistovaraisesti vallan
kumouksellisilla työläisillä, jotka lukivat puolueen levittämiä Marxin ja 
Engelsin kirjoja, oli oikeus odottaa, että puolue niitä myös käytännössä 
noudattaisi, $.0. johtaisi tilaisuuden tullen työväen vallankumoukseen. 

V. 1914, jolloin toisen Internationalen johtavat puolueet rikkoivat 
omatkin päätöksensä ja äänestivät sotavar.ojen puolesta sekä siten lopul
lisesti osottautuivat epämarxilaisiksi, selitti Lenin, että II Internationale on 
kuollut ja että on perustettava uusi. V. 1917, heti Venäjälle palattuaan ' 
nosti Lenin kysymyksen puolueen nimen muuttamisesta. Se toteutui kui
tenkin vasta alkuvuodesta 1918 ja v. 1919 maalisk. 2- 7 p. perustetti in 
Kommunistinen Internationale. Sen jä lkeen on sosialidemokratia merkin
nyt anti-marxi laista, vastavallankumouksellista "työväenfiikettä". 

Suomen nykyinen sos. dem. puolue on perustettu v. 1918 eikä sillä 
ole oikeutta lukea Suomen van han työväenliikkeen paraita traditioita omik
seen. Se oikeus on Suomen Kommunistisella Puolueella. Täydellisen 
lahtariutensa osotti nykyinen S. s.d. puol ue v. 1927, jolloin se oli hallitus
puolueena lahtari-Suomessa ja asettui täysin lahtarikannalle valkoiseen 
"isänmaahan" nähden, suojeluskuntineen, poliittisine vainoineen ja vanki
loineen sekä ohranoineen sekä ulkopolitiikassaan noudatti täydelleen im
perialistien ohjeita. Suomen vanhan työväenliikkeen marxilais-lenini lä istä 
historiaa ei vielä ole kirjotetiu. TYQväenyhdistysten, lehtien, amm. liitto
jen ja puolueen vuosikymmen päiviksi on kyllä julaistu muistokirjotuksia 
lehdissä ja julkaisuissa. Niissä on jonkun verran aineh istoa ja Suomen 
Ammattijärjestön järjestömuotokomitean mietinnöissä on runsaasti tietoja 
puolueen ja järjestöjen toiminnoista, niin myös ed ustajakokousten pöytä
kirjoissa. Vielä on selostettava, mikä merkitys oli Suomen työväenliik
keessä eri aikoina esiintyneillä suunnilla ja vi rtauksilla, mitkä niistä johti
vat proletaariseen vallankumoukseen päin ja mitkä siitä poispäin ..... 

2. Venäjän H elmikuun vallankumous tapahtui (uuden ajanlaskun 
mukaan) maalisk. 10-15 p. Tsaa ri luopui valtaistuimesta 12 p. ("Työ
mies" voi julaista ensi tiedot tapauksista vasta 17 p.). Maalisk. 16 p. 
vangittiin kenraalikuvernööri Seyn ja senaatin varapuheenjohtaja Borovi
tinov ja samana päivänä saapui He lsinkiin vä liaikaisen hallituksen Suo
men asiain komissari, kadetti puolueen jäsen Roditshev, joka halusi neu
votella puolueitten edustajain kanssa. Porvarillinen valtiopäivävaltuus
kunla tahtoi ensin tietää sos. dem. kannan. Heille ilmoitettiin vaaditta
van, että julistuskirjassa pitäisi olla lupaus uudesta hallitusmuodosta, 
jossa eduskunnalle taattaisiin täydelli-nen esitysoikeus ja oikeus määrätä 
tulli- y.m. maksut. Valtiopäiväin hyväksymät lait, kuten kieltolaki, työ
väensuojelus- ja vakuutuslait (joita tsaari ei ollut vahvistanut) oli vahvis
tettava ja luvattava heti antaa esitykset kunnallisesta äänioikeudesta ... torp
pari asiasta, vanhuuden vakuutuksesta ja elintarveasiasta. Hallituksen 
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j~senet saatava vastuunalaisiksi eduskunnalle ja hallitukselle jätettävä vain 
väliaikainen eHto-oikeus eduskunnan päätöksiin nähden. Myös vaad it
tiin kansainvälisiä takeita Suomen oikeuksille. Porvarit vastasivat, että 
osan ehdotuksista voisi hyväksyä, mutta ei kaikkia. 

Kun Roditsheville esitettiin nämä ehdotukset, sanoi hän, että Valtio
päiväin hyväksymät lait voitaisiin vahvistaa ja antaa julistus kansalais
vapau<lesta sekä lakkauttaa v:n 1910 valtakunnan lainsäädännön sovel-
taminen. *) Muita sosialistien esityksiä ei hänen mielestään olisi otettava 
juJistuskirjaan. Hän kysyi sosialisteilta, tahtoivatko ne kotimaista $ota
laitosta. Nämä vastasivat, että ensin on puolueen neuvoteltava siitä. 

, Maalisk. 18 p. matkusti Pietariin: porvarien valtuuskunta ja sosialis
teja: Tokoi, Kuusinen, Gylling, Manner, Paasivuori ja Viik. Valpas, joka 
oli myös valittu, ei läh tenyt. - Pietarissa saivat lähetit tietää, että Suo
men kenraalikuvernööriksi oli nimitetty , Stahovitsh. Siellä syntyi n:työs 
juli stuskirj an e~otus. Se julaistiin 20 p. (laiUomuudet peruutetaan ja 
eduskunta kutsutaan kokoon). Kysymykseen hyväksyikö Väliaikainen 
hallitus sosia listisen senaatin tuli myöntävä vastaus. - Sos. dem. valtu u
tetut eivät Pietarissa käyneet Venäjän sos. dem. puoluefden puheilla, josta 
heitä moitittiin. 

Millaista hallitusta tahtoisi nyt sos. dem. puolue? - Tuota kysy
mystä harkitsi puolueneuvosto monta päivää. Puoluetoimikunnan selos
tuksessa ( "Työmies" 29. 3. 17) selitettiin ollun sitä mieltä, että ei neuvo
tella varsinaisten porvaripuolueiden kanssa, a inoastaaJl maalaisliiton. Oli 
myös ehdotus, että asetettaisiin koko tai pääasiassa sos. dem. hallitus . 

. Sitä vastaan esitettiin, että "tällaisen hallituksen asema olisi kovin epä-
varm a, koska si llä eduskunnassa oli vain mu utaman äänen enemmistö ja 
kaikissa asioi ssa, jotka vaativat määräenemmistön (%), olisi se ollut 
kokonaan l'0rva rispuolueista riippuvainen". Siksi sellainen ehdotus jo
tenkin yksimielisesti hylättiin. Valpas arveli, että voisi tulla virkamies
hallitus, joka noudattaisi vissiä minimiohjelmaa. Siihen voisi mennä joku 
sosialist ikin , mutta olisi niiden erottava puolueesta. Tätä ei kannatetfu. 

Kunl.puhuttiin asiasta maalaisliittolaisten kanssa, niin tahtoivat ne 
porvareita mukaan. Kun tähän ei suostuttu, ilmoitti Tokoi kenraalikuver
nöörilIe, ettei voi muodostaa hallitusta. - Puolueneuvosto hajaantui ja 
jätti asian puoluetoimikunnan huoleksi. Maalisk. 23 p. iltana ilmoittivat 
eräät porva rilliset Tokoilre olevansa valmiit tulemaan hallitukseen. Puo
luetoimikunta kehoitti Tokoita yrittämään entisillä ehdoilla ja maalisk. 
24 p. esitettiin V.t. kenraalikuvernöö rilIe senaatin lista, jossa oli sosiali
demokraatteja: Tokoi, talousosaston varapuheenjohtaja, V. Tanner valtio
varain päällikkö, V. Vuolijoki kamaritoimituskunnan, J. Ailio kirkollistoi
mi ku nnan pää llikön apulainen ja V. Voionmaa kulkulaitospäällikkö. Por
vareita tuli A. Tulenheimo oikeustoimituskunnan, E. N. Setälä kirkollis--, 
A. Serlachius siviili-, Leo Eh nroot kauppa-, K. Kallio maanvi lj eiystoimi
tuskunnan päälliköiksi ja R. Holsti salkuttomaksi. Puoluetoimikunta lisää, 

*) Kts. Lenin~ " Kansallisuuskysymyksestä", siv. ' 168, 183 ja 188-201. 
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että porvarit "lienevät hankkineet ryhmiItään suostumuksen", mutta "se 
ei ollut meidän esteUävissä". 

"Työmiehessä" (26. 3. 17) arvosteli senaatiia Valpas sanoen, että 
":; taitaa olla sosialististen nimellä, 7 ei, mutta kaikki tulevat toimimaan 
porvarillisen hallituksen jäseninä". Vielä selitti V., että 50S. dem. edus
kuntaryhmä "ei luonnolli sesti ole sidottu kannattamaan uuden senaatin 
kumpaakaan osas!9a". (Senaatissa on myös oikeusosasto, johon tuli 
porvarillisia lakimiehiä). Vähän myöhemmin nimitettiin prokuraattoriksi 
P. E. Svinhufvud ja ministerivaltiosihteeriksi Carl Enckell . 

Maali sk. 29 p. on "Työm iehessä" julaistu O. V. Kuusisen ja K. Man
nerin selitys osanotostaan hallitusneuvotteluihin. Siinä lausutaan, että 
puhtaasti s.d.-hallitusta vastaan on esitetty "se periaatteellinen vastaväite, 
että s.d.:t eivät voi mennä porvarillisen valtion hallitukseen tällai sen val
tion asioita hoitamaan. Se on meidänkin mielestämme oikea periaatteel
linen sääntö". Sitten huomauttavat he, että kun s.d. puolue ei vaaleissa 
191 6 saanut äänten enemmistöä (vaikka sai ed uskuntaenemmistön), tulisi 
s.d. hallitus olemaan "epäparlamenttaarisella pohjalla". Kun siis "ei voitu 
ajatella s.d. hallitusta, oli yksi hä'täkeino", ... "huono keino, mutta se oli 
nähdäksemme ainoa ajateltavissa oleva". Niin, että muodostettaisiin sos. 
dem. ja maalaisliittolaisten senaatti, johon voisi tulla joku "viltikin". Kir- ' 
joittajat se li ttivät, että "tärkeiden työväenetujen takia olisi mielestämme 
voitu se sääntö (kansainvälisen sosialidemokratian kanta hallitukseen me
nosta) väliaika isesti syrjäyttää". Kun sitten hyväksytty ohjelma olisi läpi
ajettu, olisi yhteistyö lopetettu. Kun tuollaista senaaltia ei saatu aikaan, 
ja kun ehdotettiin, että neuvoteltaisiin porvari ryhm ien kanssa, selittivät 
O. V. K. ja K. M. , että oli menty myönnytyksissä äärimmäiselle rajalle ja 
oli luovuttava yrityksestä. Tätä kannatti puolueneuvostossa 9, kun taas 
enemmistö (10) hyväksyi E. Gyllingin ehdotuksen, että neuvoteltaisiin 

• porva ripuolueiden kanssa. O. Tokoikin katsoi yrityksen mahdottomaksi, 
kun vielä yksi puolueneuvoston jäsen muutti äänensä O. V. K:n ja K. M:n 
kannan puolelle. 

Puolueneuvoston hajaannutlua tapahtui puoluetoimikunnan toimesta 
käänne, kun suomettarelainen Paasikivi oli ehdottanut hallituslistan laati
mi sla. Puoluetoimikunnan kokouksessa olivat O. V. Kuusinen ja K. Man
ner, vaikka eivä l olleet jäseniä. He kertovat: "Me ilmoitimme tällaista 
menettelyä jyrkästi vastustavamme, vieläpä pidimme sitä puolueellemme 
varsin vaarallisellakin". Mutta puoluetoimikunta hyväksyi Tokoin senaa
tin ja Venäjän Väliaikainen hallitus sen vahvisti. Tov. O. V. Kuusinen 
on " ltsekritiikissään" tuominnut puolu een menettelyn, samoin oppositsion
kin, joka oli niin passiivinen, ellei se estänyt yhteistyötä senaatin kanssa. 
Senaatin ohjelmassa mainitaan kieltolain vahvistaminen, työväensuojelus-, 
tapaturmavakuutus- ja ammatinlarkastuslakien vahvistaminen, ed uskun
nan oikeuksien laajentaminen (tulli y.m.) ja eduskunnan päältämien lakien 
voimaansaattamisen turvaaminen. Ohjelmasta on "Työmiehessä" (1. 4. 
17) a rvostelu, kirjo Kam (Manner). Siinä sanotaan, että ohjelma "monin 
paikoin ylimalkainen ja luettelomainen. Sen kautta se käy myös osittain . . 

-
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epäselväksi ja epävarmaksi sekä riitaisille tulkinnoille alttiiksi", Torp-
pariohjelrn assa esirn . on suuri aukko. Siinä selostetaan kyllä suurin piir
tein ,miten hallituksen esitykset torpparien vapautusas iassa tulevat raken
lumaan, mutta ei sanota miten suhtaudutaan uhkaaviin torpparihäätöihin. 
Kirjoittaja lausuu ,että "epämääräisyydestään ja eräistä aukoistaan huo
limatta sisältää senaatin ohje lma kuitenk in melkoisen määrän kansanval-
taiseen kehitykseen sekä kansan taloudelliseen ja henkiseen edistykseen 
tähtääviä uudistussuunnitelmia ja lupauksia." Venäjän vallankumous j a 
sen vaikutu kset Suomessa ovat pakottaneet Suomen porvareita lupauksia 
antamaan. Nyt on työväen koko voima llaan vaadittava, että hallitus edes 
täyttää nämä lupauksensa. 
. Kun nyt 10 vuoden päästä koettaa arvioida, mitii silloin olisi prole
tariaatin todellisten etuj en kannalta pitänyt tehdä, niin on ensin vastat
tava kysymykseen olisiko Suomen s.d. puolue silloin voinut ottaa' vallan 
työväenluokan käsiin, jopa aivan laillisesti, kuten on lausuttu ( K M. Evä 
" Kommunisti" N:Q. 7 v. 1926, siv. 316). Tähän on sanottava, että se ei 
olisi käynyt päinsä. Ensiksikään ei Suomi ollut itsenäinen. Tsaari oli 
kyllä Venäjältä kukistunut, mutta tilalla oli imperialistinen porvarihalli
tus, joka kyllä hyväksyi jonkinlaisen "sosialistisen" ha ll ituksen Suomeen, 
multa se li tti pitävänsä käsissään ylimmän ha llitusvallan. Suursota jatkui 
ja maa oli täynnä venäläisiä sotaväkeä. Tämä kyllä vallankulllouksellis
tui ja kannaltikin työväen vaatimuksia Suomen porvaristoa vastaan, os it
tain myös Väliaikaisia hallitusta vastaan. Mutta sen johto oli "va llanku
mouksellisen puolustuksen" kannalla, eikä hyväksynyt esim. lakkoja. Se
naattiin meno oli näin ollen sekä ..porvarillisen että imperialistisen hallituk
sen ala iseen hallitukseen menoa. Tosin hyvä ksyi II Internationale, ja 
myös tov. lenin, vississä poikkeustilanteissa porva rilliseenkin hallitukseen 

.menon, kun se olisi vall ankumouksellinen tai kun sillä todella voitaisiin 
saavuttaa proletariaatiJIe jokin tärkeä etu. Oliko sellai nen tilaisuus Suo
messa silloin? joku voisi ajatella, että eduskunta, jossa sos. dem. puo
lueella oli enemmistö, olisi julistautunut Kansalliskokoukseksi, ruvennut 
tekemään päätöksiä yksinkertaisell a enemmistöllä ja asettanut väliaikai
sen hallituksen. Se olisi si lloin saanut vastaansa sekä Suomen porvaris
ton että Venäjän ha ll ituksen, ja jos se olisikin voinut voittaa Suomen por
variston vastari nnan, ei se olisi voinut tehdä sellaisia myönnytyksiä Venä
jän vä liaikaiselle ha llitukselle, että olisi saanut olla rauhassa. 

- Miten olisi siis oll ut luokkatietoiselta kannalta silloin ajettava pro
letariaatin etuja? - Nyt katsoen on sanottava, että vasemmistososia listien 
olisi pitänyt asettua jy rkkään vastarintaan Tokoin hallitusta vastaan. Sitä 
olisi kyllä pitänyt kannattaa ulospäin , Venäjän porva ri stoa vastaan ja tie
tysti myös Suomen porvaristoa vastaan silloin, kun senaatti olisi sen an
sainnut. Mutta sitä olisi ollut tiukemmin arvosteltava ja puristetlava sitä 
tehokkaampaan toimintaan. Venäjällä tapahtui vasemmisl uminen no

. peasti ja Väliaikaisen hallituksen kokoonpanoa muutettiin. Suomen por
va risto joutui yhä heikom paan asemaan. Hallitukse lta olisi esi m. voitu 
pu rist~a es itys torppariasiassa, saada se tuloksellisem paan toimintaan 

• 
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kunnallisen kansanvallan toteuttamiseksi j.n.e. Samalla olisi myös ollut 
selitettävä kansainvälisen työväenliikkeen ja varsinkin Venäjän vallanku
mouksen periaattee llisia kysymyksiä ja organisatoorisesh valmistaudut
tava (aseistautumincn). 

Kun nyt jälestäpäin silloista puoluetta arvostellaan, on tärkeätä, että 
koko Suomen työväenliikkeen entisyys tulee pannuksi paikoilleen, sillä 
vain siten voidaan siitä saada paras opetus vastaisen varalle. Ei myös
kään voida asettaa kysymystä niin, että "jos silloinen sos. dem. puolue 
olisi ollut bolshevistinen", niin mitä olisi voinut tapahtua. Suomen sil
loinen s.d. puolue ei voinut olla bolshevistinen. Venäjänkin bolshevikki
puolue oli silloin vielä pieni ja kului yli puolen vuotta ennenkuin se sai 
enemmistön Pietarin ja Moskovan neuvostoissa. Sensijaan on kyllä tut
kittava sitä, miksi ei Suomessa ollut syntynyt bolshevistista puoluetta , ei 
edes bolshevikki ryhmää. Siitä on kyllä alotettu keskustelu (Laukki ja 
Taimi, "Kommuni sti" 1925-26), mutta On sitä pidettävä vasta alkuna. 

3. Helsingin Työväen järjestöjen Eduskunta. Kun oli tullut tieto. 
Venäjällä tapahtuneesta vallankumouksesta, nousi heti kysymys, mitä se 
on vaikuttava Suomessa ja mitä Suomen työväen on tehtävä. Suomen 
sos. dem. puoluetoimikunta julkaisi ("Työmies", 18. 3. 17) lausunnon, 
jossa se esittää vaatimuksina että: 1) on saatettava voimaan kieltolaki, 
työväensuojeluslaki (edusk. hyväksymä 1909) tapaturmavakuutuslaki 
( 1912) , 2} on palautettava Suomen oikeudet ja kansalaisvapaudet, 3) 
ed uskunta kutsuttava kokoon, 4) eduskunnan oikeudet on laajennettava 
kansanvaltaisiksi. Vielä vaadittiin elintarvepulan lieventämistä ja tarmok
kaita valmistuslöitä uudistuksia varten. 

Puol uetoimikunnan lausunto esitettiin Helsingin työväen kokoukselle 
Työväentalon pihalla (18. 3. 17) ja hyväksyttiin ne siellä. Samassa ko
kouksessa hyväksyttiin myös E. Valppaan laatima ehdotus Työväen jär
jestöj en Eduskunnaksi. Siihen oli määrä jokaisen työväen järjestön Hel
singissä valita 1 edustaja vajaalla tai täydeltä 2oo:lIa ja lisä-edustaja kul
takin seuraavalta 200:lta. Se alkaa toimintansa heti kun % järjestöjen 
jäsenistä on edustettuna. 

Valittiin myös työväen Järjestyskomitea ja kehoitettiin asettamaan 
työmaille järjestysmiehiä ja komiteoita 

Työv. j. Ed. a lkoi pian toimintansa. Se piti taajaan kokouksia ja 
käsitteli lukuisia asioita. Siitä ei kuitenkaan kehittynyt venäläisten neu
vostojen vertaista laitosta (ei valittu työmailla kaikkien työläisten edus
tajia). Näitä eduskuntia valittiin kyllä pitkin maata, multa ei asetettu 
Toimeenpanevaa Keskuskomiteaa, vaan edustivat Suomen työväkeä sos. 
dem. puoluetoimikunta ja Ammattijärjestön toimikunta. Neuvostot olivat 
ainoastaan järjestyneen työväen edustajia, ja vaikka Suomen työväki 
näinä aikoina järjestyikin va rsin yleiseen, eivät eduskunnal kuitenkaan 
saaneet sitä kantavuutta, mikä Venäjällä oli ja varsinkin tuli olemaan neu
vostoilla, jotb ed ustiva t koko työtätekcvää kansaa. Suuri puute oli myös; 
se, että su uria valtiollisia kysymyksiä ei niissä riittävästi asetettu keskus-

, 
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teltavaksi. Tämä taas johtui siitä, että Suo;;-'cn työväenliikkeessä ei esiin
tynyt selviä suuntia, jotka olisivat esittäneet vastakkaiset käsityksensä 
työväen laajojen joukkojen harkittavaksi. Mitä tyytymättömyyden oireita 
Iyötätekevän kansan keskuudessa olikin työväenliU:keen johtoa vastaan, on 
todettava, että niitä ei tulkittu järjestö päätöksissä ja esitetty vaatimuksina 
ylemm ille eli mi lle, ainakaan yleisemmi n. 

4. Miliisi. Kysymys järjestyksen va lvomisesta astui pian vaativalla 
työväen eleen . Helsingissä , ja muuallakin, ei poliisi uskaltanut näyttäytyä 
kaduilla ja vallankumouksen alkupäivinä pitivät järjestystä soti laspatrul
li t. Pian kuitenkin ilmotettiin sotilaiden puolesta Helsingissä, eUä he luo-
vuttavat järjestyksen pidon järjestyneelle työväelle. Nousi kysymys mitä 
on tehtävä. Ruvetako hoitaft:Jaan poliisi tointa porvarillisessa yhteiskun-
nassa? Siihen ei ollut mitään halua. Mutta välttämättömyys pakotti .. 

50S. dem. puolueneuvoston tiedonannossa ("Työmies" 20. 3. 17) 
selitetään, että työväki on nyt "vastuunalainen yleisestä järjestyksestä" . 
T ämä oli kyllä ta rkotettu yleisenä kehotukscna, mutta paikkakunnilla täy-
tyi ryhtyä käytännöllisiin toimiin. " Työmiehessä" (2 1. 3. 17) on kirjotus 
" Järjestyksen valvonta Helsingissä. Järjestynyt työväestö ottaa johdon 
käsiin." Siinä selitetään, että Helsingin valtuusto on (36 äänellä 10 vas-
taan) hyväksynyt ehdotuksen, että asetetaan " Helsingin kaupungin jär-
jestystoimikunta". Työv. iäri. Eduskunta valitsee siihen 8, kaupungin 
valtuusto 3, sotilaitten j a työväen (venäläisten) komitea 2. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi tu li L. av Heurlin, järiestysmiesten esimieheksi kapteen i 
Knut Fogelholm j a apulaiseksi Yrjö Sirola. Päälliköksi tuli pian Kustaa 
Rovio ja myöhemmin Nykvist. Toimikunta otti haltuunsa poliisi asemat 
ja ryhtyi pitämä,än järjestystä. Vanhat poliisit erotettiin , mutta otettiin 
niitä toimeen, sikäli kuin työväellä ei ollut niiden käytöstä vastaan muis-
tutiamista. Etsivä poliisi ja eräitä komissaareja pidettiin myös toimessa, 
kun tunnetti in tarvittavan "asiantuntijoita". järj estysmiehiä otettiin arn -
mattiosastojen suosituksen perustee lla ja otettiin myös mukaan parisataa 
ylioppilasta, joista kuitenkin useimmat vähitellen tippuivat pois. Kad\.lilla 
käveli aina kaksi mi liisimiestä rinnan ja täytyi toisen ni istä olla työlaisen. 
Samantapaisia mi li isi laitoksia asetettiin muihinkin kaupunkeihin ja suos-
tu ivat kaupunkien valtuustot suorittamaan niiden kulut. Ristiriitoja syn-
tyi kuitenkin, vars inkin palkan korotuksista, ja johtivat ne myöhemmin 
miliisilakkoihinkin. 

Miliisi toimi työväen eduskunnan kontrollin alaisena. Huhtik. 6 p. 
pidettiin Helsingissä useita työväen suuria kokouksia, joissa hyväksyttiin 
päätös, missä lausutaan: "- estääkseen porvaristoa käyttämästä järjes-
tysvoimaa työväen vahingoksi ja siten koko kansan ja maan todellisen hy-
vän vastustamiseen, ja katsoen siihen, että työväenluokan edu t vaatii, että 
työväki edelleen määrää yleisen järjestyksen pidosta Suomen pääkaupun-
gissa, kokous lausuu, että järjestyneen työväen on voimallaan ja väetlään 
pidettävä järjestyksen huoltaminen nykyisessä muodossaai\ valvontansa 
alaisena edelleen, kunnes Työväen Järjestöjen Eduskunta toisin päättää." 

, 

, -
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Porvaristo yritti useitå kertoja saada käsiin sä järjestyksen pidon. 
Senaatin siviilitoimituskunta laati ehdoluksen poliisijärjestykseksi ja alkoi 
nimitellä poliisi mestareita. Sen jä lkeen kun sosialidemokraatit olivat läh
teneet pois senaatista, aikoivat poliisimestari! ottaa käsiinsä johdon, mutta 
esti työväki sen. Näin pysyi l1li liisilaitos Suomessa järjestyksen pitäjänä 
aina vallankumouksen tappioon asti. 

Miliisin asema provarillisen yhtei skunnan järjestyskuntana, jonka oli 
määrä nauttia työväen luottamusta, oli fuonnollisesti vaikea ja johti eräi
siin ristiriitoihin. Ylipäänsä työväki kuitenkin hyväksyi milii sin toimin
nan. Kesäk. 29 p:nä Työv. j. Ed usk. kuitenkin jo päätti kutsua miehensä 
pois milii sislä, kun hallitus määräsi poliisimestareita. Miliisi jäi sentään 
toimeen, kun hallitus peräytyi. Mutta kun miliisi hajotti Helsin gin va l
tuustoa piiriltävän mielenosoituksen (oli esillä työtlömyyskysYIllYs), he
rätti se tyytymättömyyttä. 

Porvaristo oli tietysti raivoissaan, kun sillä ei oH ut mitään laillisia 
valtakeinoja, ei sotaväkeä eikä poliisia käytetlävänään. Se alkoi kin jär
jestää poliisikouluja, ja kun marraskuun suu rlakon aikana punakaartilai
set hajottivat Saksanniemen poliisikoulun Porvoon likelJä, muutettiin se 
Pohjanmaalle. Porvaristo järjesti myös palo- ja suojeluskuntiaan vallot
taakseen niiden avulla vallan, joka käytännössä yhä enemmän luisui pois 
sen kädestä. , ' 

5. Venäjän sosialististen puolueiden kannasta Suomen kysymykseell 
nähden kävivät 50S. dem. puoluetoimikunnan ja eduskuntaryhmän valtuu
tetut ottamassa selkoa Pietarissa. Sitä selostaa "Työmiehessä" (10. 5. 
17) E. Huttunen. Hän sanoo, että menshevikit "osotti vat täydellistä asian 
tuntematlom uuHa Suomen kysymyksessä". Niiden mielipiteet "e ivät sa
nottavasti eroa juuri kadettien mielipiteistä". Jotkut niistä epäilivät suo-

. malaisten haluavan liittyä Ruotsi in. Heille vastattiin, että Suomessa kas
vaa itsenäisyyden liike sitä mukaa kuin Väliaikainen hallitus kieräilee. 
Menshevik it lupasivat kirjottaa Suomen kysymyksestä "Rabotshaja Gase
tassa", multa ei heistä ole paljoa toiveita. - Bolshevikit sensijaan olivat 
selittäneet kannattavansa suomalaisten vaatimuksia, ja jos Suomi vaati 
itsenäisyyttä ei heillä ole sitäkään vastaan. He selittivät, että ~uomalaiset 
osottavat liian suurta pidättyväisyyttä Väliaikaisen hallituksen suhteen. 
On julistettava sitä vastaan avoin taistelu. - Silten kävivät edustajat Ple
hanovin puheilla, jolla oli oma pikku ryhmänsä. Hän oli ensin hyvin suo
pea ja sanoi, että Suomelle kuuluu riippumattomuus, jos se sitä haluaa. 
Mutta parin päivän päästä selitti hän suomalaisille, että Väliaikainen hal
litus ei voi suostua suomalaisten vaatimuksiin. 

"Työmiehessä" (19. 5. 17) selostetaan bolshevikkien Yleisvenäläistä 
konferenssia , jossa lov. Stalin on uudelleen korostanut sitä, että itsemää
räämiseen sisältyy oikeus valtip lliseen eroamiseen. Menshevistisessä "Ra
botshaja Gasetassa" vastataan " Pravdan" kirjotukseen Suomen asiasta 
(kts. Lenin "Kansa llisuuskysymyksestä") ja sanotaan, että stlOm alaisten 
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ei pitäjsi "vaikeuttaa" Venäjän vallankumouksen asiaa e roamisvaatimuk
sellaan, ioka vain kiihoHaa Venäjällä natsionalisrn ia. 

6. Puolqekokous pidettiin Helsingissä kesäk. 6 p:nä. Läsnä oli 
vieraina Ruotsin vas. 50S. d. puol. ed. K. Ki lbom ja sOS.dem. p. pastori 
Hallen, jotka lausuivat tervchdykset. Bolshevikkipuolueen ed. lov. A. 
KoJ1ontai julisti puolueensa puolesta, että "me kannatamme itsenäisyyden 
myöntämistä Suomelle eroamiseen saakka." Menshevikkiedustaja S. Ce
derbaum selitti, että he seisovat " Suomen etujen puolella" . Helsingin bol
shevikkien puolesta lausui tervehdyksen tov. A. Taimi. 

Suhteesta hallitukseen ei ensin keskusteltu, vaan lähetetti in asia suo
raan valibkuntaan. Valiokunnan enemmistön m"iotinnössä lausutaan: 
"Selvää on, että tämäkään hallitus, huolimatta sosialidemokraattisten jä
senten mukana olosta siinä, ei voi, porvarillisen yhteiskunnan asioita hoi
tavana valtana, olla mikään sos. dem. hallitus". Sen toimintaa on valvot
tava ja sitä painosteUava. Eduskuntaryhmä voi antaa sille kannatuksensa 
tai kieltää sen. Jos porvarillisten vaikutus sii nä lisääntyy, on yhteistoi
minta lopetettava. Niin on myös tehtävä, jos eduskunnan porvarillinen 
vähemmistö lykkää sen esitykset yli vaalien. 

Vastalayseessa E. Valpas, Onni Tuomi, E. Härmä ja V. Vankkoja ja 
osittain heihin yhtyen Eetu Salin lausuivat: " Kun noihin virkoihin nimitetyt 
menivät niihin, niin hyväksyivät he tavallaan Suomen oikeuden riistämisen 
Venäjän vä liaikaiselle hall itukse lle". Sama on sanottava eduskunnasta, 
joka sen hyväksyi. Vielä lausutaan, että "Venäjän vä liaikaisen hall ituk
sen nimittämä Suomen senaa tti on vallankumouskauden väliaikainen hal
litus ja että Suomen eduskun nalla on edelleen oikeus määrätä ,mi ten Suo
men senaatin jäsenet on la illisesti nimitettävä" . - Vastalauseessa sano
taan myös, että hallitukseen menemällä on rikottu Oulun kokouksen päätös. 

Sekä päätöksessä että vasla[auseessa on yhteinen loppukappalc, jossa 
sanotaan, että "eräiden sosialisteih in lukeutuvain kuul uminen kapitalisti
sen järjeste lmän hallitukseen clköön annettako heikontaa eikä hämmentää 
työväen voimien kokoomista järjestöihin" j.n.e. Tov Kuusinen lausui: 
"Minusta se on pikkusen revisionismia tähän senaattiin osanotto. Tosin 
sillä on puolensa tänä aikana. Toisten mielestä sillä ei ole puolta, vaan 
pitäisi senaatti huutaa alas, mutla si ihen en olisi minä ainakaan tältä het
kellä valmis. Kenties jonkun ajan perästä huudetaan se alas.' ' 

Toveri Kollonlai ja Rahja kannattivat vastalausetta "vasemmistol.ai
sin a" . Tov. Kuusinen kysyi, missä se vasemmistolaisuus esiintyy. Eetu 
Salin selitti, että hän "puhdasoppisena revisionistina" yhtyy lai ltisuusky
symyksessä Valppaan kantaan. Lausunto on kuvaava. Äänestyksessä 
sai valiokull nan ehdotus 70 ja vasta lause 37 ääntä. Tuon äänestyksen 
tu loksen ei voi katsoa tarkoin osottavan oikeiston ja vasemmiston suhdetta 
kokouksessa, sillä vaikka Valppaan ehdotuksen puolesta nähtävästi äänes
tivät monet vasemmistolaiset, niin äänesti sen puolesta myös mon i pelkäs
tään muodolliselta lai11isuuskannalta. Kokouksessa ei siis yksikään edus
taja asettanut kysymystä bOlshevistisesti, ei esitetty marxi laista kantaa 
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valtioon nähden, eikä osoteltu tietä porvarillisesta demokratiasta eteen
päin - neuvostovaltaan. 

Päätöksessä sanotaan m.m. että "omaa seisovaa sotaväkeä ei Suo
men kansa ilsenäisenäkään tarvitse", jossa lauseessa kuvastuu naivin pa
sifistin käsitys. Samanlainen kuvastu i "kansainvälisten takeitten" aatok-
sessa. Puoluetoimikunnan esityksessä puoluekokoukse lle sanotaan : "että 
Suomen kansan eduskunnan on saatava päättää ja määrätä Suomen val-
tioll isesta vapaudesta, ja että on myönnettävä mahdollisimman va rmat 
kansainväliset takeet Suomen vapauden tu rvaksi ." Edelli nen vaatimus oli 
kyllä paikallaan, mutta se käsitys, että itsenäisyydelle voita isiin saada 
"kansainväliset takeet" impc rialistisilta valloilta, ilman armeijaa, oli uto
pistinen. Paras kohta päätöksessä on se, jossa selitetään, cttä puolue 
asettaa V:enäjän porva riston holhousta vastaan itscnäisyyden vaatimuk
sen. Juuri sitä kannattivat Venäjä!1 bolshevikit. 

Kansainvälisistä su hteista esitettiin lausunto, josta jov. Jukka Rahja 
sanoi, että puolue sillä "kirjoittaa a lle tietämättömyytcnsä kansainvälisen 
1yöväen poliittises ta toiminnasta". Siinä kyllä lausutaan tunn ustus Zim
merwaldin kokouksessa (1905) esitetyi lle periaatteill e, mutta si tten pu
hutaan hyvin pyöreästi Toisen 1nternalionalen puolueista ja luvataan tut
kia niiden menettelyn syitä. Myös lausutaan ajatus, että Internationale 
vie lä "voi täydessä laajuudessaan uudestaan syntyä", mutla arvellaan, 
ettei edeltäpäin voi sanoa millaisille perusteille. Valpas sanoi olevansa 
Zimmerwaldin kannalla, mutta katsoi että Suomen s.d. puolueen on epä
normaalista liittyä siihen. Tov. Kuusinen lausui: "Sen vähän kui n omalta 
kohdaltani tunnen zimmerwaldi laisia, ni in minä luulisin, että he ovat jyr
kemmällä ka nnalla kui n me tää llä Suomessa. Minä olisin puolestani aika
laill a revision istisella kannall a nyt. Tava llisena aikana minä koettaisin 
kannattaa luokkataistel ua. Mutta ei se mitään haittaa, että tu lee näkö
kohta jyrkempi,' kuin mitä on todellisu us. Niin meillä on aina ollut tässä 
puolueessa. Åina me olemme ulospäin näyttäneet vähän jyrkcmm iltä kuin 
mitä olemme todellisuudessa olleet. Meillä on ollu t luokkai'aistelu sem
moisena dogmina alusta pitäen, että olisipa vaan joku uska lt an ut puhua 
sitä vastaan, ni in se olisi puolueen toimesta tuomittu. Multa kyllä me 
olemme käytännössä uskaltaneet toimia sitä vastaan." Ei kuitenkaan 
haiUaa, lausui tov. K, jos hyväksytäänk in vähän jyrkempiä päätöksiä, 
kui n mitä ollaan, se kuiten kin velvoittaa ja 'on pahana omanatuntona. 

On merki lle pantava, että kokou ksessa ei paljoa selitetty ,mitä Zim
merwald on. Tov. Kollontai siitä vähän puhui, mutta ei asetettu terävästi 
kysymystä. Ei viitaltukaan sii hen, että tov. Lenin oli al unalkaen asettu

. nut arvostelevalle kannalle Zimmerwaldin päätösten suhteen esittäen bol
shevikkien kannan, jo11e pe rustui Zimmerwald-vasemmisto. ( Kts. ki rjasta 
"Zimmerwald-Vasemmisto"). Kokouksen jä lkeen julaistiin kyllä "Työ
miehessä" Zim merwaldin ja Kienthal in (1916) kokousten manifestit, mutta 
ei seli tetty, kun tov. Lenin jo keväällä 1917 selitti, että on päästävä irti 
"Zimmerwaldin suosta". ~ Bolshevikien edustajat ottivat kui ten ki n vielä 
syysk. 1917 osaa kolmanteen Zimmerwald-kokoukseen Tukholmassa, jos~a 
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yksimielisesti hyväksyttiin julistus (Kts. "Rauhan tunnussana Tukhol-
masta", Helsingissä 1917). Puoluekokous korjasi kyllä alkuperäisen eh-
dotuksen ja päätti liittyä Zimmerwaldiin ja tov. Kuusinen lausui arvclu-
oaan, että uuteen Internatsionaleen eivät tule kuulu,maan oikeistososia listii, 
vaan "tulee se todella olemaan jyrkän luokkataistelun kannalla, eikä niin
kuin tavallaan vanha Internationale on ollut pikkusen soppakannalla, sa
moin kuin meidän puolueemmekin " . Suomen 50S. dem. puoluetta edusti 
kesällä 1917 Tukholmassa tov. Yrjö Sirola, joka otti osaa Zimmerwald
neuvotteluihin, ja oli hän tov. K. Viikin kanssa kirjallisesti esittänyt asian 
puoluekokoukselle, mutta ei hänkään asettunut Zimmerwald-vasemmiston 
kannalle, vaan oli. kuten puoluekin. ylima lkaan "Zimmerwaldin" kannalla. 

Puoluekokou~sessa oli myös esillä kysymys menettely tavasta edus
kunnass~ juuri esilletulevain kunnallislain ja 8-lunnin työpäivälain su htee n 
ja päätettiin varustautua suurlakkoon. Myös käsiteltiin elintarvekysy
mystä. - Puoluetoimikuntaan valitti in entisten J. Pietikäisen ja K. H. Vii
kin lisäksi K. Manner, E. Gylling, Q. V. Kuusinen ja Yrjö Sirola; varalle 
Aura Kiiskinen, J. Lumivuokko ja J. K. Lehti nen (vanhoja varamiehiä oli
vat K. Heinonen ja A. Halme). 

7. Venäjän Työväen ja Sotilaitten Neuvostojen ensim. edustajako-
kouksessa alkoi keskustelu kansallisuusvaJiokunnassa kesäk. 23 p. 1917 
ja kesti kolme päivää. Bolshevikit kannattivat Suomen. s.d. puoluekokouk
sen päätöstä. Valiokunnassa esitti tov. Kollontai bol shevikkien päätös
lauselman, joka alempana esitetään. Heinäk. 3 p. oli kysymys uudestaan 
esillä jaostossa ja samana päivänä täysistunnossa. 

Bolshevikien päätöslauselma. "Vä li aikai sen hallituksen maaliskuu ssa 
1917 su uren va llankumou ksen päivin ä antamat juhlalliset vaku utukset 
Suomen täyden a.utonomian tunn ustamisesta, ovat jääneet kuolleeksi kir
jaimeksi. Itseasiassa on vä lia ikai nen hall itus Suomeen nähden noudatta
nut pienten kan'sojen sortopolitiikkaa, mikä 011 o1ennaista imperialismilIe. 
Vedoten Venäjän suveren iteettiin ja Iykäten kysymyksen Suomen autono
misten oikeuksien laaj entamisesta kansalliskokoukseen saakka, väliaika i
nen hallitus jättää voimaan olosuhteet, joitten vallitessa korkeimpana 
Suomen sisä isiä asioita ratkaisevana vallana, on keskitetty hallitusvalta 
Venäjällä. Tästä ei ole seurauksena ainoastaan se, että siten estetään tär
keimpien Suomen työväenluokkaa koskevien sQsialisten . toimenpiteiden 
aikaansaamista, vaan jää Venäjän keskushallitukselle oikeus: kutsua koolle 
ja hajoittaa eduskunta, vahvistaa eduskunnan jo hyväksymät fait, jotka 
kenraalikuvernöörin tulkinnan mukaan koskevat yleisvaltakun nallisia etuja, 
nimittää Suomen ha llituksen jäsenet, ylemmät virkamiehet j.n.e. Aivan 
kuin ei jo tämä riittäisi, aivankuin alleviivatakseen epädemokraattisen 
ku rssinsa, vapautetaan kenraalikuvernööri Seyn ja Borotovinov katsomatta 
siihen, että he toimenpiteillään ovat rikkoneet maan perustuslakeja. Mutta 
venäläisen imperiali smin poli tiikan menestys ei suin kaan vastaa enempää 
Suomen kuin Venäjänkään työtätekevien joukkojen etuja. Se on edu lli
nen niin suomalaisille kuin venäläisilIekin pääomanomistajille. Tällaisen 
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asiantilan vallitessa Suomen porvaristo sille mieluisissa tapauksissa aina 
osaisi löytää suotui saa tukea Venäjän porvarillisessa hallituksessa Suo
men työläisiä vastaan. 

Toiselta puolen taas Venäjän vallankumouksellisen demokratian 
edut ehdottomasti vaativat lukemaan Suomen kansan pyrintöjä sen itse
määräämisoikeuteen jopa eroamiseen saakka Venäjästä. Tu.kien tätä 
vaatimusta Venäjän demok ratia su untaa iskunsa isänmaall ista imperialis
mia vastaan ja tämän kautta se ei ainoastaan lujita siteitä Suomen ja Ve
näjän köyhälistön kesken taistelussa yhteistä vihollista vastaan, mutla 
myöskin helpottaa työväenluokan val lankumoukselli sta taistelua muissa 
maissa maailman imper ialismia vastaan. 

Sotilaitten ja työväen neuvostojen edustajakokous tunnustaa kaikille 
kansoi lle oikeuden itsemääräämiseen, vaatii tämän toteuttamista, jopa 
eroamiseen saakka, Suomelle. 

Tämän yhteydessä kokous tuomitsee Venäjän porvari llisen sanoma
lehdistön arvottomat hyökkäykset Suomen kansan kimppuun ja yritykset 
osoittaa Venäjän vallankumouksen kavallukseksi ja Venäjän demokratian 
pettämiseksi Suomen itsemääräämisoikeutensa puol ustuksen. Tämä ve
näläisen sanomalehdistön suomalaisia vastaan kohdistama ajometsästys 
on sitä häpeällisempää, väliaikaisen hallituksen politiikka sitä vähemmän 
kansanvaltaista, koska Suomen kansa ei vaadi tällä hetkellä venäläisten 
sotajoukkojen viipymätöntä poistamista Suomesta, Iykäten kysymyksen 
siitä sodan loppu un, jättäen vaatimuksen ulkopolitiikan harjoittamisesta 
kansalliskokouksen muodollisesta vahvistuksesta riippuvaksi, vaatien nyt 
ainoastaan sotilas neuvostojen edustajakokoukseHa, Venäjän vallanku
mouksellisen demokratian tahdon ilmaisij ana: 

1) SuOmen riippumattomuuden periaatteellisen oikeuden tunnustami;
sesta, 

2) ryhtymistä pikaisesti niihin käytännöllisiin toimenpiteisiin, jotka 
johtuvat tästä oikeudesta, kuten: tunnustaa eduskunnalle täysi oikeus 
kaikkien Suomea koskevien lakien säätämiseen ja lopulliseen hyväksymi
seen kuul uen niihin valtiotalous, verotus ja tullikysymykset, eduskunnalle 
oikeus yksin päättää kolr.oontumisestaan ja hajaantu misestaan, Suomen 
kansalle oikeus Suomen hallituksen ja viranomaisten nimittämiseen ylim
mästä alimpaan sekä hallinnollisen vallan täydestä vastu un alaisuudesta 
yksinomaan Suomen kansalle ja sen ed ustuslaitoksille. 

Suomi tunnustaa likeisen taloudellisen yhteyden, mikä on vallitse
massa Venäjän ja Suomen välillä eikä nykyisin pyri eristäytymään talou
dellisessa suhteessa Venäjästä. Päinvastoin on Suomi sitä mieltä, että 
Suomen vapaa, itsenäinen tasavalta, ollen vapaan Venäjän rinnalla, aina 
voi helposti järjestää tämän kysymyksen kummankin maan etujen mukai
sesti, mutla tällaisen taloudellisten suh teiden järjestelyn Suomen ja Venä
jän välillä tulee tapahtua samalla tavalla kuin muihinkin valtioihin nähden, 
nim. vapaitten sopimusten kautta, vaan ei Venäjän porvariston herruuden 
va ltiollisen painostuksen a laisena. 

Kokous on vakuutettu, että kummankin llJaan, Venäjän ja Suomen 
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työläisten keskinäinen luottamus, heidän likeinen j~ keskinäinen ymmär-
tämyksensä taistelu tarkoitusperien suhteen imperia lismin politiikkaa yas
taan kapitalismin kukistamiseksi j a sosialistisen järjestyksen luomiseksi, 
saa takeensa siitä, että tunnustetaan Suomelle oikeus täydelliseen valtiol

-liseen riippum attom uuteen. 
Suomen ja Venäjän köyhälistön edessä on yhte inen vi holli nen, impe

rialismi. Menestyksellinen taistelu imperialismia vastaan vaatii taas työ
väen demokratiaTt"erkanem ista kotimaisesta porvaristosta ja samoi n Suo
messa kuin Venäjälläkin se lvän luokkataistelu katsantokannan omaksu-
mi sta. 

Edustajakokous on syväst i vakuutetiu, että millaiset valtiolliset suh-
:ee l lulencvatkin olemaan Suomen ja Venäjän porvariston kesken, niin 
köyhä listö kuitenkin maassa on solidaa rinen ja yksimielinen . Sosialismiin 
käy Suomen ja Venäjän köyh~listö yhdessä." -

Suomalaistell päätösehdotus: "Yleisvenä lä inen työväen ja sotilasneu
vostojen ed ustaj akokous päättää Suomen kysymyksestä : 

1) Tunnustaen Suomen sos. dem. puoluekokouksen 15--18 p:nä 
kesäk. 1917 lausumat periaatteet Suomen ja Venäjän välisten suhteiden 
järjestämisestä, asettuu kokous sille kan nalle, että Suomelle valtiona 
oman taloude ll isen elämänsä, histo riansa, valtio-oikeudellisen asemansa, 
erikoisen kansallisuutensa, kielensä ja kulttuurin sa, maantieteelli sen ase
mansa y.m. seikkojen vuoksi on oikeus täydelliseen itsenäisyyteen ja val
t iolliseen ri ippumattomuuteen. 

2) T ämä riippumattomuus on vahvistettava kansainvälisill ä, sosiali
demokratian puolella rauhanneuvotteluissa hyväksyttävillä takeilla. Tästä 
johtuen kokous vaatii: että väliaikaisen hallituksen on viipymättä tunnus
tettava yksistään Suomen ed uskunna lle täysi oikeus kaikkien Suomea kos
kevien la kien säätämiseen ja lopulliseen hyväksymiseen, tähän kuuluu 
myöskin va lliota louden hoito, verotus ja tullipoliIiikka; että eduskunn an 
kokoon tumisesta ja hajaantumisesta tulee eduskunnan saada itsensä päät
taä; että hallinnollisesta vallasta, ylimmästä alimpaan, on oikeus päättää 
yksinomaan Suomen kansalla. 

Edelleen on heti ryhdyttävä kaikkii n niihir_' a lustaviin toimenpiteisiin, 
mitkä edellämainittujen seikkojen lisäksi johtuvat Suomen valtiollisen riip
pumattomuuden toteuttam isesta.' Venäjä pitää, jos katsoo tarpeelliseksi, 
Suomessa sotaväkeään siksi ·kunnes rauha on solm ittu. Mitä ulkopolitiik
kaan tulce, niin jää sekin Suomen omaksi asiaksi silten kun Venäjän pe
rustu slakeja säätävä kansal liskokous Venäjän virallisena edustus laitoksena 
ja kansari tahdon ilmauksena on muodoll isesti vahvistan ut tämän edustaja:' 
kokouksen päätöksen Suomen riippumattomuudesta." 

Yksimielisesti hyväksytty seuraava lausunto: "Venäjän vallan ku
mouksellinen demokratia, joka on aina tuken ut Suomen demok ratiaa tais
telussa tsa rismin venäläistytlämistä ja Venäjän porvariston imperialis
tisten piirien politiikkaa vastaan, ilmoittaa Yleisvenäläisen Solilaitten ja 
Työväen neuvostojen edustajakokou ksen kautta valmi utensa puolusta
maan ja kannattamaan , kansalli su uskysymyksessä hyväksymänsä yleisen 
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kannan mukaisesti, Suomen kansan oikeutta täydelliseen itsemääräämiseen 
jopa valtiolliseen riippumattomuuteen, asettaen v.ä liaikaiselle hallitukselle 
velvollisuudeksi viivyttelemättä ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin 
Suomen täyden autonomian toteuttamiseksi. Edustajakokous vaatii: 

1) Eduskunnalla on oikeus säätää ja lopullisesti päättää kaikki Suo
mea koskevat lait, niihin kuuluen valtiotalouden hoito, verotus- ja tu11i
politiikka, lukuunottamatta ulkopolitiikkaa, sotilaslainsäädäntöä ja hal
Hntoa; 2) eduskunnan oikeuden tunnustamisesta päättää kysymys kokoon
tumisestaan ja hajaantumisestaan; 3) Suomen kansalle oikeuden tunnus
tamista itsenäisesti päättää toimeenpanevasta hallitusvallasta. 

Tämän yhteydessä kokous (Suomen sosialidemokraattisen puolueen 
puoluekokouksen päätöksen mukaisesti) edellyttää, että Suomen kysymyk
sen lopullinen . ratkaisu kaikessa laajuudessaan voi olla mahdollinen ai
noastaan Venäjän kansalliskokouksessa. Ainoastaan vallankumouksen 
voiUo, joka kruunataan Venäjän demokratisen tasavallan toteuttamisen 
kautta, voi turvata Suomen kansan vapauden. Edustajakokous tämän 
vuoksi kulsuukin Suomen demokratiaa ja erityisesti sosialidemokratiaa, 
yhteistoimintaan Venäjän demokratian kanssa Venäjän vallankumouksen 
voittojen lujiitamiseksi." . 

8. Neuvostojen Toimeenpanevan Keskuskomitean kokouksessa hei
näk. 24 p. olivat Suomen s.d. puolueen ed ustajat selittämässä, että Suo
men eduskunnan päätös ei eroa Ne.uvostokongressin päätöksestä. Heille 
vastattiin, että se on totta, mutta selitettiin, että julistus Suomen kansan 
oikeuksista on Väliaik. Hallituksen an nettava. 

9. Helsingin Sotaväen Neuvostossa hyväksyttiin 3 p. elok. Väliaik. 
Hallituksen kanta ja paheksuttiin Suomen eduskunnan menettelyä. Tämä 
merkitsi täydellistä käännettä Neuvoston kannassa, sekä sitä, että Väli
aik. Hallituksen asema Helsingissä vahvistui. 

Sotajoukkojen edustajakokouksessa elok. al ussa ilmoitti kenr. kuv. 
Stahovitsh,' että jos eduskunta kieltäytyy hajoamasta, hajottaa hallitus 
sen asevoimal!a. 

Elok. 19 p. seli tti kenr. kuv. Stahovitsh Helsingin Toim. p. k:lle taa
sen Suomen asiaa ja päätti komitea tukea VäJiaik. Hallitusta. 

10. Suomen itsenäisyyskysymys. Tämän kysymyksen perinpohjai
nen selvittely on välttämätön luokkasodan oikein ymmärtämiseksi. Suo
men sos. dem. puolue oli parlamenttarisena puolueena edustanut jyrkintä 
vastar.intaa tsarisrnia vastaan. Valtakunnan duuman vallankaappauksen 
(Stolypinin lain) jälkeen v. 1910 ei Suomessa enää suomettarelaisetkaan 
uskaltaneet puolueena kannattaa hallitusta, jonka tehtävänä oli tämän 
lain toteuttaminen. Perustuslailliset olivat kyllä jo Mecheli nin ja Hjeltin 
senaatissa osotianeet niin pitkälle menevää taipuvaisuutta tsarismin vaa
timuksiin, että niiden ja suomettarelaisten erotus oli käynyt -varsin vähäi
seksi. On historiallinen tosiasia, että Suomen porvarit olisivat osoftaneet 

II 
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suurempaakin myöntyväisyyttä tsarismin vaatimuksiin, jollei sos.dem. · 
puolue olisi heitä ankaralla arvostelu lla ja joukkojen mobilisoinnilla kaik
kia myöntymisyrityksiä vastaan siitä estänyt. Kuitenkin alkoi Suomen 
suurporvaOristolle kauan jatkuva "epänormaali" tila käydä hankalaksi ja 
se etsi sovittelukohtia tsarismin kanssa. Maailmansodan aikana kerrotaan 
olleen vakavia pyrkimyksiä niiden taholta tunnustaa valtakunnanlainsää-
däntö ja sillä hankkia itselleen hallituspaikat Suomessa. Suomen SUllf

porvaristo oli myös epäi levällä kannalla jääkäriliikkeeseen nähden, vaikka 
osa heistä sitä avustikin. 

, Jääkäriliike syntyi Saksan imperialismin alotteesta. Sotaa käyvillä 
valloilla on aina ollut tarkoituksena mobilisoida vihollishallituksen sorta
mia kansoja kapinaan ja luvata palkaksi niille itsenäisyys, tietysti oman 
"suojeluksensa'" alaisena. Suomessa toimineen Aktiivisen Vastustuspuo
lueen jätteitä oli yhä olemassa ja Saksan imperialismin agentit ottivat yh
teyden näiden kanssa. Suomessa järjestettiin liike niin kuin tulisi se oma
alotteisesti ylioppilaiden puolelta. Maassa löytyi runsaasti vapaudenha
luisia talonpoikia ja työläisiä, eräät niistä, mukana olleiden työläisjääkä
rien kertoman mukaan työväenjärjestöjen jäsenet, jotka lähtivät salaisia 
etappiteitä Ruotsin kautta Saksaan, Lockstedtin harjoitusleirille, jossa jää
käripataljoonaa opetettiin. Sosialidemokraattien mukaan liittymistä edisti 
vielä suuresti se, että varsin vas"tuunalaisia sos.dem. johtohenkilöitä (Tan
ner, Tokoi, Yrjö Mäkelin y.m.) oli jääkäriliikkeessä mukana. Sos.dem. 
puoluejohdon suhtautumisesta tähän asiaan on tov. E. Gylling, joka silloin. 
oli puoluetoimikunnan jäsenenä, kertonut, että puol.t. päätti, ettei ole se
kaannuttava jääkä.riliikkeeseen, mutta on seurattava sen toimia. 

Tov. Yrjö Sirola on suhteestaan jääkäri liikkeeseen antanut seuraavi'ln 
selostuksen: "Olen jo aikaisemmin julkisuudessakin asiaa jonkunverran 
selostanut. Sodan aikana tuli luokseni ent. koulutoverini, maisteri Hugo 
Stenberg (joka sitten sai surmansa santarmivankilassa) ja kysyi, olisinko 
halukas keskustelemaan kysymyksistä, jotka olisivat yhteydessä saksalais-

. ten maahannousun kanssa. Sellaisen tapahtuessa Venäjän hallitus tietysti 
alkoisi evakuoida Suomesta omaisuutta ja ihmisiä Venäjälle: Sten berg 
ilmoitti, että jääkäriliikkeen miehi llä oli aikomus järjestää vastarinta tätä 
vastaan, niin että suomalaiset eivät joutuisi evakuoiduiksi. Vastasin, että 
tällaisesta asiasta olisi syytä neuvotella, sillä Suomen työväelJä ei olisi 
syytä antaa itseänsä evakuoida tsaarin Venäjälle. Samalla herätti h~n ky
symyksen suhteestamme jääkäriliikkeeseen. Keskustelin siitä muutaman 
kerran hänen ja tri E. Sivenin kanssa. Selitin heille, että en katso Suomen. 
työväen kannalta olevan edullista liittyä Saksan imperialismin kanssa yh
teistoiminnassa olevaan jääkäriliikkeeseen. Kun he kysyivät, enkö pitäisi 
edullisena, että joutuisimme lähempään yhteistoimintaan Saksan kanssa, 
jossa on niin suuri sosialidemokratiakin, vastasin, että Saksan imperialismi 
kyllä saattaisi vallata Suomen ja merkitsisi se Suomelle eräässä mielessä 
nopeampaa kapitalistista kehitystä, mutta samalla kertaa työväelle anka
rampaa riistoa, joten ei ollut mitään syytä sitä kannattaa. Sitä paitsi mer
kitsisi Suomen irrotfaminen Venäjästä ja Såksan vasalliuteen joutuminen 
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sellaisia mililarismin taakkaa ja a lituisia sodanvaaraa, että se tulisi Suo
men kansalle monta vertaa raskaammaksi kuin Venäjän yhteydessä olemi-
nen. Heidän huomautukseensa, että arvioin asiaa niinkuin Suomen suur-
kapitalistitkin, "asiasin, että se saattaa näyttää samanlaiselta~ sjllä nijn 
suurporv(Jrit kuirf meldn olemme reali steja., Sensijaan te, sanoin , olette 
pikku porvari llisia ja on teidän politiikallanne ylioppilaspolitpkan leima. I 

Jääkäriliikkeen mieh illä oli aikomus aikaansaada yhtciskomitea jossa 
heidän puoleltaan olisi kolme (Siven, Stenberg ja Kai -Donner) ja sosialis
teja Tanner, Tokoi ja alle kirjoittanut. Komiteasta ei tullut mitään. Tan
nerin kanssa en asiasta puhunu t. Kun kerroin Tokoille, mitä olin vastan
nut, sanoi hän vastaneensa samaan tapaan. Enempää ei puhuttu. En 
myöskään neu votellut puoluejohdon kanssa. Valppaalle kerroin kohtauk
sista ja kehotti hän jatkamaan yhteydenpitoa informatiotarkotuksessa. Ta
pasin jonkun kerran yllämainituita ja kuulin pienempiä asioita, mutta kun 
he eivät lukeneet minua sakkiinsa kuuluvaksi, oli se verrattain vähä istä. 

Kun kesällä 1917 olin ajamassa Suomen itsenäisyyden ja puolueen 
kansainvä listen suhteiden asiaa Tukholmassa, tap.asin jon kun kerran prof. 
R. Erichiä , jonka kanssa keskustelimrfle Suomen valtio-oikeudellisesta ase
masta. Pari kertaa tapasin myäs Donneria ja Siveniä sekä kerran Jonas 
Castrenin, joka tapansa mukaan levei li suhteillaan Saksassa ja kertoi häly
tysh uhuja Venäjältä. Kerran kävi luonani Sihvo, jon ka kanssa oli lyhyt 
juttelu Suomen itsenä isyyden asiasta. Ni ihin aikoihin, kesällä 191 7, oli 
Suomen sosialidemokratia jääkäriliikkeen miesten mielestä ainoa, joka kun
nollisesti ajoi itsenäisyyden asiaa (valta laki). 

Syksymmällä kävi luonani jääkärien l;tf.., lystä, kolme ylioppilasta, 
jotka kertoivat jääkärien keskuudessa olevan työläis-sosia listejakin ja ha
lusivat he tietää, minkä neuvon puolue heille antaisi. Kun ei minulla ollut 
tässä asiassa mitään ohjeita~ ke~otin heitä kääntymään puoluejohdon puo
leen Helsingissä. He lienotvät jutelleetk in Tokoin kanssa fa saaneet ohjei
ta. Työläisjääkärien toiminnasta Saksassa on tov. H. Repo antanut mie
lenkiintoisia tietoja, joista käy selville, että niin voimakas oli pataljoonassa 
sosialistien vaikutus, että suuri osa ta lonpoikais-, jopa opiskelevastakin 
nuorisosta heitä kannatti ("Kommunisti", 1926, siv. 96). Lahtarien onnis
tu i kuiten kin järjestää niin, että luokkatietoiset työläisjääkä rit joutuivat 
eristetyi ksi ja jätettun heidät Saksaan. Horjuvat keskil uokkaisa inekset jou
tuivat lahtaripalvelukseen. Tiedetään jonkun jääkä ri n vie lä Suomessa kiel
täytynee n lahtaritehtävästä ja väitetää n joiden kin rintamillakin olleen mie
leltään punaisia. Joku heistä lienee pyrkinyt rintaman ylikin, mutta saan ut 
surmansa; erä itä murhas ivat Mannerheimi n kätyrit jo pelkästään ta~aval

talaisten mielipiteiden takia. 
SUOll,lCn työväenliikkeen johdon suhtautumisessa jääkäriliikkeeseen 

ilmenee se sama suurten maailmankysymysten ymmärtämättömyys, näkö
pii ri n ahtaus ja arkuus käydä käsiksi vaa tiviin, multa vaikeisiin kysymyk
siin . Kun oli olemassa tällainen pikku porvarillinen, tsaar.ia vastaan taiste
luun va lmistuva liike, johon otti osaa niin su uri määrä työläisiä ja talon
poikia, jopa puolueen jäsen iäkin, niin olisi - vaikka liike olikin yhteydessä 

11 • 



~----- .~-----

16' 

Saksan imperialismin ' kanssa - puolueen ollut itselleen tarkoin selvitettä
vä' sen luonne ja merkitys, sekä ryhdyttävä toimiin se suhteen. Saksassa 
olevain puolueen jäsenten toimintaa olisi ollut ohjattava ja koetettava jär
Jestää asiat niin, etU mikäli meistä riippui, jääkärien sotilaallisesta ope
tuksesta olisi tullut mahdollisimman suuri hyöty Suomen' työväelle, ja että 
porvariston heistä saama hyöty olisi tullut mahdollisimman pieneksi. Mah
dollisuuksia tähän oli olemassa, mutta niitä ei käytetty. Seuraukset olivat 
tuhoisat Suomen työväelle". 

Se että Suomen sosialidemokratia eduskunnallisessa toiminnassaan 
voimakRaasti puristi Suomen porvaristoa vastarintaan tsarismia vastaan, 
oli tie~ysti aivan oikein ja oikein oli myös, että puolue tässä asiassa asettui 
kansain itsemääräämisoikeuden vaatimuksen kannalle, vaatien Suomen 
kansalle tätä oikeutta. Sen kautta: 1. paljastettiin Suomen porvariston 
maanpetollinen kanta, se kun aivan lokakuun vallankumoukseen saakka 
otti apua omaa kansaansa vastaan Venäjän imperialistisetta hallitukselta 
(Mannerin .eduskunnan hajotus ja "kolmen kuninkaan" puuha). 2. Pal
jastettiin Kerenskin hallitus samanlaiseksi kansallisuuksien sortajaksi kuin 
oli ollut tsaarinkin hallitus. 3. Palj åstuivat Venäjän menshevikit ja s9sia
listi-vallankumbukselliset imperialistisen porvaristonsa asiamiehiksi. 4. 
Voitiin käytännössä osottaa, kuinka bolshevikit johdonmukaisesti pysyivät 
kannallaan kansain itsemääräämisoikeuteen nähden, hyväksyen sen aina 
e roamiseen saakka. Täten heikennettiin porvarilli s ten demagoogista väi
tettä, että muka vallankumoukselliset sosialistit (nyt kommunistit) tahtovat 
alistaa Suomen Venäjän vallan alaiseksi. 

Myös oli vallankumouksclliseltakin kannalta Suomen oloissa tarpeen, 
e ttä tämä itsenäisyysasiå vietiin päähän asti. Siten tylsylettiin jonkun ver
ran Suomen pikku porvarilli sissa, ja myös puolproletaarisissa ja eräissä 
työväenpiireissäkin, isänmaallisuuden kärkeä, että sellainen oli, sitä on tur
ha kieltää. - Tov. L. Letonmäki ja jotkut muut katsovat asiaa pelkästään 
vallankumoukselliseksi jo kehittyneen proletariaatin kannalta, mutta on 
muistettava, että on muitakin joukkoja, jotka kyllä ovat vähemmän äänek
käät tuomaan julki katsantokantaansa, mutta toimivat sen mukaan. Mutta 
asialla on myös toinen puoli. Suomen itsenäisyyden ajamisessa sosialide
mokraattien puolella esiintyi myös ahdasta nurkka-isänmaallisuutta, kuten 
iov. Kuusinen osottaa, jopa suorastaan kiihko-isänmaallisuutta, shovinis
mia. Siitä puhuttaessa mentiin aivan imelään pikkuporvarillisuuteen (To
koin "suuri" puhe eduskunnassa kev. 1917). Sos.dem. oikeistolaiset osot
tivat kansallista ahdashenkisyyttä suhteessa " ryssiin" ja olivat sitä mieltä, 
e ttä venäläinen sotaväki oli mahdollisimman pian evakuoitava Suomesta. 
Tästä ei kuitenkaan voi syyttää puolueen johtoa, sillä vuoden lopulla 1917 
antoi se venäläisen sotaväen Suomessa olosta lausUlinoa, jossa selitti, ettei 
sitä nyt vaadita evakuoilavaksi. 

Suomen sosialidemokratia siis : 1. ei ymmärtänyt im perialismin luon
netta eikä selvittänyt itselleen Suomen ja erikoisesti sen köyhä listön paik
kaa si lloisessa !!laailmantilanteessa; 2. ei perehtynyt Venäjän vallanku
mouksen suuriin problemeihin eikä niitä Suomen työväelle kaikinpuolisesti 
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selvittänyt (esim. "Työmiehen" Venäjän osastossa kiellettiin v. 1917 sel
vittämäslä asioita bol~hevist isest i ); 3. ei selvittänyt itselleen Suomen itse
näisyystaistelun luonnetta marxilais-dialektisesti (kui n~~ ja milloin s~ on 
edistykselli s-vall ankumoukselli sta, ja millä hetkell ä ja millä tavoin se 
muuttuu taantumukselliseksi ja vastavallankumoukselliseksi). 

11. " Valtalaki" eli "Laki Suomen kork.eimmasta valtiovallasta". Hei
näk. 18 p. 19 17 hyväksyi eduskunta sen 136 äänellä 56 vastaan, julistet
tuaan sen kiireelliseksi 165 äänellä 27 vastaan. Se kuuluu: "Täten sää
detään: Kun hallitsijan oikeudet ovat lakanneet, olkoon Suomen Eduskun
nan päätöksen mukaisesti voi massa seuraavaa: . 

1 §. Suomen eduskunta yksin päättää, vahvistaa ja voimaanpanta
vaksi määrää kaikki Suomen lait, myöskin valtiotaloutta, verotusta ja tulli
asioita koskevat. Eduskunta myös lopullisesti päättää kaikkien muiden 
Suomen asiain ratkaisusta, jotka keisari ja suuriruh linas tätä ennen voi
massa olleiden säännösten mukaan on ratkaissut. 

Mitä tässä laissa säädetään, ei koske ulkopolitiikan asioita, ei myös
kään soti laslainsäädäntöä -ja sotilashallintoa. 

2 §. Eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäiville ilman eri tyistä 
kutsumU6ta ja päättää, milloin valtiopäivät ovat lopetettavat. Kunnes 
Suomen uusi hallitusmuoto on säädetty, käyttää eduskunta oikeutta valtio
päiväjärjestyksen 18 §:n mukaisesti määrätä uu'sien vaalien toimittamisesta 
ja ed uskunnan hajaantumisesta. 

3 §. Ed usku nta mää rää Suomen toimeen panevan vall an. 
Ylintä toimeenpanovaltaa käyttäköön Suomen Senaatin talousosasto, 

jonka jäsenet eduskunta asettaa ja erottaa". 
Lain johdosta käytii n kiivas keskustelu ja kävivät Venäjän menshe

vikkien lähettiJäätk in, Väliaikaisen Halli tuksen asiamiehinä, siitä varotta
massa, vaikka Neuvostojen Edustajakokous oli juuri samanlaisen päätök
sen 'Suomen kysymyksessä hyväksynyt. Jotkut suomalaiset porvariedusta
ja! erosivat mielenosoituksellisesti eduskunnasta ja alkoivat Suomen por
varit hommata eduskuntaa hajalle. "Työmies" ~7. 8. 17J ke rtoo Pietarissa 
puhuttavan , että Suomen porvarispuolueiden johtajat ovat kenr. kuv. Sta
hovitshin ja hänen apulaisensa, parooni Korffin ja ministeri valtiosihteeri C. 
Enckellin kautta saattaneet Väliaik. Hall ituksen ti etoon tällaisen toivomuk
sen. Heinäk. 24 p. oli Väliaik. H.allituksen kokous, jossa kuuluu i1men
neen jyrkkä mieliala Suomea vastaan. Heinäk. 19 p. ilmoitti Tokoi edus
kunnalle senaatin jättävän paikkansa sen käytettäväksi, kuten valta laki 
edellytti. PorvariIJiset seraattorit taas pyysivät Venäjän Väliaikaiselta 
Hallitukselta eroa. Senaatissa, joka ed uskunnan suostumuksella jäi pai
kalleen, esitettiin elok 1 ja 2 p. Väliaikaisen Hallituksen käskykirje edus
kunnan hajoittamisesta. Senaatti hyväksyi sen julaistavaksi kenraaliku
vernöörin ja porvarilli sten senaattorien äänillä sos.dem. senaaltorien ääniä 
vastaan, jotka samalla esittivät perustellun lausu nnon. Käskykirjeen alla 
oli , paitsi Kerenskin ja porvari sministerien nimiä, menshevikkien M. Sko
belevin ja 1. Tserete11in ja sos.vallank. V. Tshernovin nimet. Houkutti-
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meksi Suomen työläisille antoi Väliaik. Ha llitus ymmärtää, että se hyväk
syy 8-tunnin- ja kunnallislait, jos ne sille esitetään. Elok. 4 p. julkaisi se
naatti määräyksen toimittaa vaalit lokak. 1-2 p. 

Tokoin hallituksen asema kävi nyt pitämältömäksi, kun vielä tuli sisä-
poliittisia selkkauksia. Eduskunta ei hyväksynyt T annerin puuhia hom-
mata Väliaikaiselle Ha llitukselle rahaa valuuttala inan muodossa ja T. il-
moitti eroavansa. Väinö Vuolijoki jätti eroilmoituksen 13 p. heinäk. saa-
tuaan Helsingin työväe ltä epäluottamuslauseen elintarveasiassa. Elok. 17 
p. erosivat Tokoi, Voionmaa, Ailio ja Paasivuori. Pari päivää ennen oli 
kenr. kuY. kehpllanut To~oita muodostamaan puhtaasti sos.dem. ha llituk
sen, mutta siitä e i mitään tu llut. Elok. 17 p. oli Väliaik. Hallituksen is
tunto, jossa kenraali kuve rnööri lIe lisättiin va ltuuksia eduskuntaa vastaan 
ja käskettiin estämään lakot, jotka häiritsisivät sotatarvetuotantoa ja lii-
kennettä. Eduskunnan adressi heinäk. 25 päivältä jäi vaikutuksetta. 

Elok. 21 p. "Työmi ehessä" se lostetaan puhemies Mannerin keskuste
lua kenraali kuvernöörin kanssa. Manner se li tti että Suomen kansa ei voi 
luopua oikeuksistaan ja että s .d. puol ue ei nä issä oloissa voi muodostaa 
hallitusta, vaan kutsuisi ed ustajansa pois hallituksesta. Kenraalikuver
nööri neuvotteli vielä porva rien kanssa, mutta nämäkään eivät tahtoneet 
muodostaa ha llitusta ennen vaaleja. Nii n jäi hallitus vähä lukuiseksi, mutta 
toimi se' tarmolla vastakl\mouksen valmistamiseksi. Allan Se rlachius 
koetti valloittaa pOliiseilleen mili silaitoksia ja "e lintarvelllinisteri" Akernian, 
porvarien "sotilaskomitean !! jäs(!n, hommas! lahlarikaartien järjestämistä 
ja as.eistamista. 

Elok. 26 p. tiedotetaan kenraalikuvernöörin ilmoittaneen Mannerille, 
että jos eduskunta vielä kokoontu u, niin haj oitetaan se asevoimalla. Pu
hemies Manner kutsvi kuitenkin eduskunnan koolle 29 p. elokuuta ja tuli 
sin ne sosialistiedustajat, multa eduskuntata lo oli Kerellskin lähettämien 
husaarien miehiltämänä. Syysk. 28 p. kutsui Manner vielä eduskunnan 
koolle. Kellraalikuvernööri nä oli nyt Nekrasov, jota Helsin gin Neuvoston 
enemmistö vastusti. Hän ~nto i sinetöidä istu ntosalin ove t, multa Manner 
murti sinetit. Istunnossa vahvi stettiin 8 t. p. ja kunnallislait. Vain sosiali
demokraattiset edustajat olivat läsnä. 

12. Levotonta aikaa. Heinäkuun tapausten jälkeen Venäjällä röy
histyi Suomenkin porva ri sto. Sillä oli taas Pietarissa selkänojaa ja se us
kalsi röyhkeämmin vastustaa työVäen vaatimuksia. Elintarvepula kärjistyi 
ja hinnat kohosivat. Sotatöitä lopeteltiin , kapitalistit uhkailivat sul uilla. 
Työtätekevän kansan hätä kasvoi, mutta joka paikassa oli seinä edessä. 

Näin ollen on Juonnollista, että kansan levottomuus kasvoi. Lakkoja 
puhkesi kaikkialla. Amm. järjestöt eivät voineet tavallisilla keinoin niitä 
hoide lla. Elok. 11 p. julisti Amm. J :n toimikunta, että jä rjestöjen lu
valta aletut lakot ovat korpil akkoja, "joille ei järjestyneiden työläisten 
tarvitse eikä sovikaan antaa minkäänlaista kannatusta". Maaseudulla oli 
lakkoja ja mellakoita. Hu ittisi"ssa oli suojeluskunta heinäk. 11 p. ampunut 
lakkolaisia, jolloin 7 haavoittui. Kiukai sissa oli heinäk lopu lla maat yö-
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väen lakko ja isännät häärivät browningit käsissä. Samallaista muualla
kin. Kenraalikuvernööri ärsytti kansaa vaatimalla sel,1aattia myöntämään 
eläkkeitä sortovallan senaattoreille . Heinäk. 17 p. oli Helsingin valtuuston 
kokous, jossa oli esillä iyöttömäin avustuskysymys. Työttömiä kerääntyi 
valtuustoa piiritfämään. Syntyi levottomuuksia. Miliisi hajotti väkijou
kon, mikä herätti tyytymättömyyttä. Kuun lopussa puhkesi kirjatyönteki
jäin lak.ko, joka esti porvarilehtien ilmestymisen. 

Yhä hälyytiävämpiä tietoja alkoi tuJla lahtarien varusteluistq. "Työ
miehessä" on elok. 20 p. niistä kirjotus, jossa kerrotaan ympäri maan pe
rustettavan omistavie.n järjestöjä, joilla on ahtaammissa piireissä suoraan 
myönnettynä tarkotuksena masentaa työväen liike. Pikkuporvarilliselle 
yleisölle uskoteltiin varustauduttavan vain venälä isen sotaväen " ilkitöitä" 
vastaan. Jo alkoivat suojeluskuntalaiset esiintyäkin. (Elok. 21 p. Mal
milla, jossa oli laukausten vaihtoa; Porissa 24 p. mellakka j.n.e.) - Mutta 
toistaiseksi pakotti Venäjällä vallitseva taantum us Suomenkin kansanliik
keitä pysymään vississä rajo.issa. 

] 3. Helsingin yleislakko. Elok II p. I 9 17 kokoontui senaatintoril
le kansanjoukko. Se järjestyi kokoukseksi ja ryhtyi keskustelemaan elin
tarveasiasta. Moitittiin kiivaasti hallitusta sekä vaadittiin rajahintain alen
tamista ja varastojen tarkastusta. Varsinkin voin puute oli huutava ja 
varastoja tiedettiin olevan. EJintarpeisla yleensä alkoi olla puute; maan
viljelijät siten kiristivät rajahintoja ylöspäin. Halkopulakin alkoi tuntua. 
- Venäläisten sotilaitten puolesta ilmoitti joku, että sotaväki ei tule esiin
tymään työväkeä vastaan. - Senaatissa kävi lähetystö, joka sitten ilmoitti 
eftä elintarvesenaaitori Väinö Vuolijoki eroo, mikä tieto otettiin vastaan 

, myrskyisin suosionosoituksin. Lakkoja alkoi olla useissa työpaikoissa. 
Valitut komiteat kävivät varastoja t~rkastamassa. 

Helsingin Työväentalon pihalle kutsuttiin kunnallisjärjestön kokous. 
Väkeä tuli n. 25,000. Lähikadutkin olivat täynnä. Hallitukseen kohdis
tettiin jyrkkiä moitelausuntoja, se kun oli korottanut rajahintoja. Oli saa
tu selville, että esim. " Valiolla" oli sajattuja voivarastoja. Vaadittiin, että 
sen toiminta lopetetaan ja sen teot tarkastetaan; vaaditti in myös että halli
tuksen on takavarikoitava elintarpeet. Vielä päätettiin, että jos ketä tämän 
kansanliikkeen vuoksi vainotaan, niin "ottaa kokous tuomiovallan käsiinsä 
koko laajuudessaan". 

Kunnallinen suurlakko julistettiin alkavaksi klo I yöllä 14 p. vasten. 
Elok. lS ·p. on "Työmiehessä" lakkojulistus. Lakkokomiteaan kuuluivat 
Amm. Järjestön toimik., Puoluetoimikunta, Uudenmaan piiritoimikunta, 
Helsingin kunnallistoimikunta, Työv. Järjestöjen Eduskunta ja amm. liitto 
toimikunnat. Vaatimukset: on lakattava ylentämästä elin tarpeitten hinto
ja, niitä on alennettava, entistä tarkemmin on elintarvevarastot otettava 
valtion ja kuntien huostaan. ~ Kunnallislait on saatettava voimaan ja van
han lain mukaan valittujen valtuustojen erotettava, uudet valittava. 8-t. 
laki voimaan. Uusi senaatti. Eduskunnan kokoonnuttava eikä Väliaikai
nen Hallitus saa sitä estää. VaUalaki voimaan! - Samana päivänä pidet-
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tiin taas valtava kansankokous Siltasaarella. (Seuraavina päivinä erosivat 
sos.dem. senaattorit). 

14. Vaalit. Lokak. 1- 2 p. 'toimitetuissa vaaleissa sai sos.dem. puo-
lue 444 tuhatta ääntä 922 tuh:sta. Kun puolue v. 1916 vaaleissa oli saa
nut 276 tuho ääntä 795 tuh:sta, oli puolueen äänimäärän nousu lähes 70 
tuhatta. Edustajia sai· puolue kuitenkin vain 92 entisten 103 sijaan joh-
tuen tämä osaksi siitä, että suomalaiset porvarispuolueet yhtyi'\1ät vaali
liittoon. Myös todettiin vaaliväärennyksia harjoitetun; lukuisissa äänes
tysalueissa <ei edes ollut työväen kontrollia. Porvarit tekivät myös' kaik
kensa saadakseen puolestaan äänestämään nekin, jotka tavallisesti eivät 
käy vaaleissa. - Nä in oli porvaristo saanut käsiinsä ed uskunnan enem
mistön, Kerenskin hallituksen ja Venäjän menshevikkien avulla, ja saattoi' 
nyt antaa hallitukselleen täydet valtuudet. 

15. Suomen Ammattijärjestön "Ultimatum" elinlarveasiassa. Lo
kak. 21 p. 1917 julkaisi Ammattijärjestön Valtuuskunta laajan mietinnön 
eJintarveasiasta. Siinä vaadittiin tiu kasti elin tarpeiden tarkkaa inventtee
rausta; väärin ilmotetut va rastot on katsottava menetetyksi. Tärkeimmät 
elin tarpeet va ltion ja kuntain haltuun. Tiukat rajahinnat. Tarkka val
vonta, elintarvelautakunnille riittävä valvontavalta, eri koiset tuomioistui
met. Elintarpeiden tuotantoa tarmolla edistettävä. Viljelemättömät vi l
jelyskelpoiset maat voidaan pakkoluovuttaa valtiolle tai kunnalle, samoin 
seisomaan pannut teollisuuslaitokset. . Työpaikkoja kohotettava elinkus
tannusten mukaan. - Marrask. 1 p. antoi senaatin elintarveasiain neu
vottelukunta vastauksen, joka sisälsi myöntelyä ja lupauksia. , 

• 
16. "Me vaadimme". Marrask. .1 p. julaistiin sos.dem. puolueneu

voston ja eduskuntaryhmän lausunto tilanteesta. Siinä sanotaan, että 
"Suomen porvaristo harjottaa nyt syyntakeettoman politiikkaa. Se on kan
sanvallan pelosta tullut väkivallan ja laittomuuden himoiseksi. " Turvautu
nut venäläisiin sortaj iin. Eduskunta hajotettu laittomasti, pistinten voi
malla. Vaaleissa porvaristo osoittanut suu rta häikäilemättömyyttä; useis
sa vaalilautakunnissa ei ole ollut sos.dem. valvontaa. Vaali t ovat laitto
mat; eduskunta ei ole menettänyt valtuuksiaan. - Nyt on ryhdyttävä 
päättäviin toimiin elintarvekurjuuden vastustamiseksi Ammattijärjestön; 
osottamalla tavalla. Työttömyyttä käytävä torjumaan. Toimitettava kun
nallisvaalit uusien lakien mukaan. Virkakunnat ja tuomioistuimet puhdis
tettavat, senaatti heti erotettava. - "Ne aseelliset järjestöt, lahtarikaartit, 
jotka ovat perustetut työväkeä vastaan, ovat heti hajotettavat, ja aseet 
otettava niiltä pois". Voimaan saatettava 8-t. laki, torpparivapautus, van
huudenvakuutus, tehokas verotus, laki venäläisten kunnallisista ja elintar
veoikeuksista ja valtalaki. Suomen sisäinen vapaus turvattava Venäjän 
kanssa tehtävällä sopimuksella, kunnes asia ratkaistaan koko laajuudes
saan. 20-vuotisille äänioikeus. Kansalliskokous. - Lopuksi tervehdys 
luokkataisteJupuolueille, erikoisesti venäläisille tovereille. Olkoot suur-
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ten maiden työläiset vakuutctut, että myöskin Suomen työväki on kohdal-· 
taan täyttävä velvollisuutensa yhteiscn kansainvälisen vapausli ikkeemme· 
nykyisessä kamppailussa". " 

17. Marraskuun tapauksista kerrottakoon säilyneiden asiakirjain_ 
mukaan. Marrask. 7 p. pitävät Sos.dem. puoluetoimikunta ja Ammattijär
jestön toimikunta kokouksen, jossa kerrotaan Venäjällä samana päivänä. 
tapahtuneesta (Lokakuun) vallankumouksesta. Venäläisestä toim.p.k:sta 
on myös saatu tieto, että pelätään saksalaisten nousevan maihin Suomessa. 
Päätetään järjestää toimisto ja asetetaan järjestyskomitea ja poliittinen ko
mitea. - Kokouksen aikana saapuu tieto Mommilan tapauksista (sotilaita 
mennyt ase-etsintää suorittamaan Mommilan kartanoon ,on seurannut yh
teenotto lahtarien kanssa ja siinä saanut surmansa muutamia suomalaisia 
porvarillisia) . 

Marrask. 8 p. julkaisi s.d. puoluctoimikunta ja Ammattijärjestön toi
mikunta julistuksen jossa sanotaan: " Vallankumouksen kellot soivat. Ne 
kertovat Pietarista: vallankumouksen saavutukset turvatakseen on ku- 
mouksellinen sotaväki ja työväki siellä ottanut käsiin sä kaiken vallaJ1. 
Saapuneiden tietojen mukaan tämä on tapahtunut melkein veretlÖmästi. 
Se todistaa kumouksellisten voimaa ja järjestystä". - Sitten seuraa ke-· 
hotus toimia kaikessa yhtenäisesti. 

Samana päivänä järjestetään sanomalehti- ja tietotoimisto, liikenne-,. 
elintarve-, teollisuus- ja kauppa- sekä tiedustelutoimisto. Marrask. 9 p. 
asetetaan Työväen Vallan kumouksellinen Keskusneuvosto (puol. t. , Amm. 
J:n toimik. ja eduskuntaryhmän edustajat); sanaa "vallankuTllouksellinen" 
ei kuitenkaan aluksi julkisuudessa käytetty. Neuvoston piti olla ylimpänä 
toimeenpanevana elimenä, kunnes A. 1:n ja puolueen ed . kokous kokoon-

• tuu. - Kun tämä tiedotettiin lehdissä, ilmoitettiin samalla, että ed. iltana 
oli ollut eduskunnan istunto, jossa porvarit olivat ehdotaneet 3-miehisen 
valtionhoitajakunnan asettamista. Tätä monarkistista vallankaappaus
hommaa vastaan asetti sos.dem. ryhmä "Me vaadimme" julistuksen. -
Tilanteesta päätettiin se lostaa ed. ryhmälle, H~lsingin työv. iärj. eduskun
nalle ja järjestyskaartien johdolle. J<eskusneuvosto päätti kokoontua 
aamuin ja illoin, tarpeen tullen yölläkin. Järjestettiin tiedotus (puheli
mitse) maaseudulle. Kehoiteltiin kaikkialla asettamaan vall ankumouksel-· 
lisia piiri- ja kunnallisneuvostoja. Eduskunnassa pidetään pääasioina: 
valtionhoitajakunnan asettamisen ehkä iseminen, valtalain, kunnallislakien, 
8-tunnin työpäivän, hallituksen jäsenten vastuu lain ja venäläisten oikeuksia 
koskevan lain voimaan saattaminen. Suuria työväen kokouksia pidettiin. 

Marrask. 11 p. suunniteltiin kääntymistä bolshevikkipuolueen puoleen 
eSittäen, että neuvostoha llitus peruuttaisi Kerenskin hallituksen laittomuu
det Suomea vastaan ja tunnustaisi va ltalain. Tov. Shottman toi terveh
dyksen Venäjältä. Päätettiin lähettää lähetystö Pietariin. Sinne matkus
tivat Si rola ja Huttunen viemään toverillista tervehdystä bolshevikkihalli
tukselle. Ammattijärjestön edustajakokoukselle esitettiin, että se ryhtyisi" 
harkitsemaan tilannetta. Marras~L 12 p. keskustellaan Keskusneuvostossa_ 
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jo vallanotosta ja harkitaan, mitkä vaatimukset veisivat siihen. Nousee 
myö's esille kysymys Mannerin eduskunnan kokoonkutsumisesta. 18 äänel
lä päätetään painostaa edelleen porvaristoa, 8 ä. vastaan, jotka tahtovat 
vallanoltoa. 

Ammattijärjestön edustaj~kokous ju lkaisee marrask. 13 p. julistuk
sen, jossa yhdytään "Me vaadimme" julistukseen ja vaaditaan heti julkai
semaan mainitut lait sekä ryhtymään toimiin työttömyyden ja etin tarve
kurjuuden johdosta. Siltä varalta ettei eduskunta sitä tee, uhataan suur
lakolla. 

A. Huota ri n mukaan oli ed uskuntaryhmässä äänestettäessä "Me vaa
dimme" ju1is'tuksesta neljättäkymmentä ääntä ol lut kansalliskokousvaati
llIusta vastaan. Siitä äänesteHäessä eduskunnassa tekivät suomettarelai
set sen äänestys tempun, että äänestivät maalaisli ittolaisten ehdotusta vas
taan, joka tarkotl i Valta lain hyväksymis tä . Niin tuli se 135 äänellä hylä
tyksi 58 vastaan ja vastaehdotukseksi puhemiehen valtiohoitajakuntaa vas
taan tuli " Me vaadimme". Maalaisliittolaiset äänestivät silloin valtiohoila
jakunnan puolesta, joka hyväksyttiin 106 äänellä 90 vastaan, mikä päätös 
muutaman pä ivän päästä peruutettiin. Huolimatta siitä, että puhemies oli 
katsonut "Me vaadimme" julistuksen niin lailliseksi, että oli asettanut Sfn 
äänesteUäväksi, tuomittiin myöhemmin sen hyväksymisestä 8 vuoden kuri-
tushuone-rangaistuksii n. ' 

Kun s.d. ryhmän esitykset eduskunnassa hylättiin, päätti neuvosto ju
listaa suurlakon. Julistuksessa "Työväki taistel uun leivän ja oikeuden 
puolesta. Pyörät seisomaan!" vaaditaan eli ntarvekysymyksen järjestä
mistä työväen vaatimusten mukaan, valta lain 8-1.1 ja kunnallislakicn voi
maan saattamista, takeita erinäisistä uudistuksista (äänioikeus 20 vuotisil
Ie ) ja Perustavaa Kansalliskokousta. Samalla julaistaan suurlakko-ohjeet 
ja järjestyskaartrcn toimiohj,eet. Lakkopäivinä julkaisi Keskusneuvosto 
"Tiedonantolehteä" , sillä "Työmihenkään" ei annettu ilmestyä. Lehti ju
laistiin myös ruotsinkielellä. Puheenjohtajaksi vali ttiin K. Manner ja sih
teeriksi Y. Sirola. Sitten johdettiin lakkoa, prokuraattori Svinhufvudille 
ilmoitettii n, että oikeuslaitokset eivät toimi, sallia ilmotetiin rautatiehalli
tukselle rautateistä ja muille viras t0i11e. Maalaisliitto kysyi, suostuisiko 
s.d. ryhmä yhteiseen vasemmistohallitukseen. Vastaukseksi esitettii n työ
väen vaatimukset ja pyydettiin niiden johdasta hallituksen ja porvariryh
mien vastausta. 

Keskusneuvoslon kokouksessa 15 p. illalla vaati työväen järjestys
kaartin lähetystö, että on riisuttava lahtarikaarti aseista ja otel1ava valta 
omiin käsiin. - Kokous keskeytyi ed uskunnan istunnon ajaksi, jossa edus
kunta lopulta päätti julistautua korkeimman vallan hal tijaksi ja vahvisti 
8-1. työpäivän ja kunnallislait. Klo 3 yöllä jatkettiin Keskusneuvoston 
kokousta' ja lopulta päätettiin 14 äänellä II vastaan ottaa valta työväen 
käsiin . Mutta kun jotkut jäsenet pian muuttivat äänensä, peruutetiin 
päätös. 

Näihin aikoihin lienee eduskuntaryhmä päättänyt kutsua edustajansa 
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pois Keskusneuvostosta ja jättää sinne vain 3 edustajaa, joiden tarkoituk
sena Huotari kertoo olleen toimia lakon lopettamiseksi. 

Marrask. 16 p. päätettiin "vangiksi otettujen suojeluskaartilaisten 
suhteen, että mikäli tiloja riittää ja' syytä niiden pidättämiseen on, ne ovat 
vangiluina pidettävät ja niillä tavattava! aseet otettava pois". Keskustel
tiin myös kaartin menojen peiUämsestä. Veturimieslen ,liittotoimikunta vaa
ti sellaisen hallituksen muodostamista, jossa enemmistö' kuuluu tyoväen-· 
puolueeseen. - Kaarti oli vallannut Säätytalon, mutta sitten sen jättänyl 
- Lakkopäivinä pidettiin myös eduskun latalolla sos.dem. ja maalaisliiton, 
edustajain ko~ous, jossa maalaisliittolaisille selitettiin, että porvarit halua
vat nyt masentaa työväen ja sitten talonpojat. 

Marrask. 17 ja 18 p. oli jännittäviä keskusteluja Keskusneuvostossa 
lakon lopettamisesta. Ensimäisessä äänestyksessä kannatti eduskunnan 
kautta muodostettavaa puoasta hallitusta 8 ja vastaan äänesti 8; puheen-
johtajan ääni ratkaisi edellisen puolesta. Lopullisessa äänestyksessä hy
väksyttiin 7 äänellä 5 vastaan 2:n pidättyessä, että lakko lopetetaan ja 
sos.dem. eduskuntaryhmän tehtäväksi jätetään muodostaa parlamentaaris': 
ta tietä punanen hallitus. 

Helsingin työväen keskuudessa herätti lakon lopettamistieto su urta. 
tyytymättömyyttä. M~rrask. 19 p. julisti Helsingin Työväen Toimeenpa
neva komitea lakon päätlyneeksi, " koska punanen senaatti on muodos
tettu! ja työväenkokoukset päättäneet lopettaa lakon. (Huom. että pun. 
senaattia ei oltu muodostettu). Myöhemmin antamassaan julistuksessa. 
lausui Toim.p.k. että " tämä ei merkitse sitä, että vallarikumoustaistelu. olisi. 
loppu nut, vaan se jatkuu edelleen siksi, kunnes on saavutettu ne vaatimuk
set, joiden puolesta työväki on tähän suurkamppailuun lähtenyt." 20 p. ' 
päätti puol. t. kutsua puoluekokouksen 25 p:ksi. 

Maaseudulta tulleet tiedot totesivat, että ympäri maan oli valta ollut 
työväen ei imien käsissä, kaikissa keskuspa\koissa ja useimmissa maaseu
tupaikoissa, mistä oli tiedotuksia. - Helsingin työväen suurissa kokouk

. sissa oli hyväksytty sille asetettavalIe hatlitukselle laaja ohjelmakin. Pää
töksissä uhataan lopuksi, ett·ä "ellei eduskunta viipymättä kokoonnu, on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin, että maalle saadaan hallitus ja eduskunta, jot
ka täyttävät tehtävänsä". - Tiedonantolehdessä on marrask. t8 p. otsi
kolla " luokkataistelu ilman suurlakkoa", Suomen Työväenjärjestöjen Val
lankumouksellisen Keskuskomitean" lausunto lakon lopettamisesta Ja Am
mattijärjestön toimikunnan vastakäsitys, jossa lausutaan, "että työvä.en 
olisi nyt muodostettava oma hallitus" - tarkottaen parlamenttaarista haJ"
litusta. Enemmistön julistuksessa sanotaan: "Työväenaatteen mul(ainen 
valta ja yhteiskuntajärjestys ei kumminkaan olisi vielä tällä hetkellä, eikä 
Suomessa yksin, mahdollisen saada aikaan sankarillisimpainkaalf toverien 
veren hinnalla". 

A. Huotari kertoo, että ed. ryhmässä hylättiin hallituksen muodosta
n'lisehdotus epäparlamenttaarisia keinoja käyttäen « äänellä 33· yastaan . 

• 

• 
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18. Ammattijärjestön kokous alkoi marrask. 12 p. Sillä olisi ollut. 
runsaasti ammatillisia asioita käsiteltävänä, mutta tilanteen takia joutui se 
heti sitä käsittelemään. 13 ". vaatii se valtalain julistamista suurlakon 
uhalla, ja kun puhemies ei suostunut sitä esille ottamaan, julistettiin lakko. 
- Ammattijärjestöän kuului v. 1916 lopussa 170 osastoa, joissa 41,8()4. 
jäsentä. V. 1917 oli I:n nelj än neksen lopussa 181 osastoa, 60,609 jäs., 
lI :n 1,421 05. ja 154,991 jäs. sekä lII:n 1,57405.1 56,563 jäsentä. - Lak
koliike jota viranomaiset, aluksi sotaväenkin kannattamina, koettivat sota-· 
töiden lakia pidätellä, kohosi jo keväällä ja sitten kesä llä hyvin laajaksi, 
leviten Jl1aaseudullekin. Se paisui niin suureksi, että ammatilliset järjestöt 
eivät voineet sitä hall ita, vaan tehtiin lakkoja järjestöjen sääntöjä rikkoen
kino - Marraskuun lakossa joutui työnantaj ien tietojen mukaan Jaad itun 
vira llisen tilaston mukaan lakkoon 538 teollisuuslaitosta kaupungeissa ja 
294 maaseudu lla, yht. 832. Osittain oli lakossa kaup. 66 ja maaseud. 46, 
yht. 11 2. Laitoksia joissa työ jatkui keskeymätiä, oli kaup. 5 ja maaseud. 
5. Kapitalistien ·-Iaskelmien mukaan koitui lakoista tappiota 9Y2 milj . 
nfarkkaa. MeneteHyjä työpä ivi ä oli 496, 210. Lakkoon osalli stui 84,394-
teollisuuslyöläistä. ("Marrasku un lakko v. 1917 ja kapina v. 1918. Tilas
tollinen selonteko niiden vaikutuksesta Suomen teolli suuteen", Sosia lihalli
tuksen tutkimus v. 1921 , siv. 410.). 

Siitä mitä marraskuu ssa olisi voinut tapahtua, on esitetty eri arvel uj a. 
Kaikki a rvostelij at ovat yksimieli~et siitä, että silloinen ratkaisu - suurla
kon lopettaminen ja puoluekokouksen kompromissi päätös, jossa hyväksyt
tiin mahdollisuuksina se kä va llanotto että myös vasem mistolainen kokoo
mushalli tus parlamenttaarisella pohjalla - oli huono ratkaisu. Sillä se ei 
ratkai ssut mitään, lykkäsi hän vain sen työväelle epäedu llisempaan aikaan. 
Mutta siitä on .erimieli ä, mitä oli si voinut tulla. Tov. Kuusinen lausuu " it-
searvostelussaan", että si itä olisi todennäköisesti tullut parlamenttaarinen 
kokoomushallitus puolueen oikeistolaisten ja maalaisliittolai sten toimesta~ 

tov. Letonmäki taas arvelee, kirjotuksessaan, että vallanotlo olisi asteettai n 
johtanut proletaariseen vallankumoukseen Venäjän tapaan. 

Nyt katsoen näyttää siltä kuin olisi siitä voinut tulla todelli nen työ
väen vall anolto vain siinä tapauksessa, että vallan ottajilla olisi ollut kyl
li ksi päättäväisyyttä torjua oi keistososialistien ja ni iden liittolaisten tar
joukset muodostaa hallitus, jossa sosialistit olisivat ollee t enemmistönä ja 
joitakin maalaisliittolaisia mukana. Porvaristo olisi sallinut tällaisen rat
kaisun, siinä tapauksessa, että sille olisi käynyt se lväksi , että sen on va
littava tämän tai va llankumouksellisen työväenvallan välillä. Vaikeutena 
sellai sen kompromissihallittuksen ai kaansaamisessa oli si ollut se, että se 
tuski n olisi saanut puoluetoimikunnan hyväksym istä. Ja työväenkaartit 
olisivat hyvin pian asettuneet sitä vastaan jyrkkään vastarintaan. , Se olisi 
myös saanut selvitettäväkseen lakkoja, miliisiselkkauksia ja kansanliikkei
tä, joiden painoa se ei olisi kestänyt. Se hallitus olisi tietenkin voi nut yrit
tää jä rjestää turvakseen aseellista voimaa - kuten Noske Saksassa v. 1918 
- mutta sekin olisi kohdann ut voimakkaan vastarinnan. Olivathan puna
kaartit juuri marraskuun lak kop"aivinä hajottaneet Saksan niemen poliisi-
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kou lun ja vanginneet Helsinkiin tarkotetun uuden poliis ikunnan, 350 mies-
tä. Maan keskuksissa oli järjestyksen pito työväen kontralloiman miliisin 
käsissä ja hallituksella olisi ollut miltei mahdoton saada sitä, enempää 
kuin järjestyskaartejakaan johdetuksi vallankumoukselli sta työväkeä vas-
taan. On muistettava, "että maassa oli paljon vallankumouksellista venä
läistä sotaväkeä, jolta punakaartit olisivat saaneet apua, ja naapurina oli 
Venäjän neuvostovalta, ja Venäjän vallankumouksen vaikutus oli Yoima
ka~. 

Joka tapauksessa olisi se llaisen hallituksen aika ollut lyhyt, mutta -
kuten tov. Kuusinen huomauttaa - olisi sen asettamista seurannu t selvit-
tely oikeisto- ja vasemmistososialistien kesken ja olisi viimemainituilla ol
lut tilasuu lta tutustua bolshevismiin, josta olisi nopeasti seurannut bolshe
vikkiryhmän muodostuminen. Ja valta ol isi saattanut siirtyä sille. Se 
siirtyminen olisi voinut lJ.pahtua taistelui ttakin - kuten v. 19 19 tapahtui 
Unkarissa . Saksa ei nähtäväs ti oli si ollut silloin halukas sekaantumaan 
asiaan. . 

Edellä esite tyt; ja tov. Kuu sisen käsittelemät seikat huomioon ottaen 
tuntuu siltä kuin olisi vähemmä n todennäköinen se mahdolli suus, että valta 
o lisi silloin otettun a vähitellen muuttu nut proletaarise ksi dikta tuuriksi. On 
mui stettava, että työväen vallanpito talvell a 1918, vaikka se asiallisesti oli
kin proletariaatin diktatuuria, oli sell aisena hyvin puutteellista, kuten näis
sä itsek ritiikeissä osotetaan. Ja muistettava on myös, että se haj aannus, 
mikä o lisi oll ut seurauksena kummastakin ylläesitetystä vaihtoehdosta, ko
koomushalli tuksesta ja vallanotosta, olisi hetkeksi vai kuttanut heikentä
västi, kunnes bolshevistiseksi kehittyvä joukko olisi saanut puoluekoneis
tonsa kuntoon ja päässyt tehokkaaseen toimintaan , jolloin vallankumouk
sen johto olisi ollut pa ljoa tarmokkaampi kuin Kansanvaltuuskunnan ai
kana. 

Tällaisilla jälkiarvioi ll a on merkitystä vain ~ikäli kuin ne pakottavat 
tarkoin analysoimaan kaikkia silloin vaikuttaneita ' tekijötä ja punnitse
maan , mitä kukin niistä oliSI vaikuttan ut , jos asiat olisivat lähteneet toiselle 

""1olalle. Pääasia on kuitenk in sen toteaminen, että Suomen s.d. puolueen 
johto - laajemmassakin mielessä - laski kumouksellisen tilanteen ohi 
e ikä silloin valvon ut ja vienyt eteenpäin työväen asiaa niin kuin todelliselta 
työväenpuoluee lta on vaadittava. 

Marraskuun aikaa Suomessa on tov. O. W. Ku usinen vielä kuvan nut 
kirjoituksessaan "Tuli koe" v. 1921 seur1tavasti: "Että tämä voilto ( bolshe
vikkien voitto Lokakuun vall ankumouksessa) ei ollut mikään itsestään sel
vä asia, voidaan nähdä Suomen tais telujen opetuksista. Venäjän loka
kuun vallankumousta seurattiin vii pymättä Suomessa. Epävarmuus, multa 
suu ri odotus työläisjoukkojen keskuudessa. Suuria asestettuj en punakaar
ti laisten paraateja. Pitkien öiden keskusteluja puolueen ja ammattiliiton 
j~htajicn kesken. Epävakaisu ut,ta ja horjuntaa useita päiviä ja öitä. Ja 
VIimeksi suurlakon julistaminen. Noi na päivinä Suomen työväenluokan 
voitto olisi ollut mahdollinen. Multa taJs telu ei oll ut' a ivan sellainen, että 
sitä ei voirwt välttää ja sitä vä itett ii n. Siellä ei ollut bolshevikkeja. Muu-

, 
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tama kuukausi myöhemmin muuttui tilanne päinvastaiseksi. Si lloin oli jo 
taistelu kiertämätön, mutta voitto ei ollutkaan mahdoll inen". 

Q. V. Kuusisen kirj oluksessa " Epäonnistunut esitys Saksan Loka
kuusta" ("Kommunisti" , v. 1927, siv. 11 5) on seuraava loppukappale: 

"Pyydän lopuksi saada tehdä muutamia reunamuistutuksia Suomen 
esimerk in johdosta. Tov. Trotski kirjoittaa si itä " Lokakuun opetuksis-
saan seuraavaa: "Vuonna 1917 näimme me sen Suomen esimerki ssä. Siellä 
kehittyi val lankumouksellinen li ike mitä ,suotuisimmissa olosuhte issa, val-
lankumouksellisen Venäjän suojassa ja sen suoranaisella sotilaalli sella 
avustuksella. ' ,Mutta Suomen puolueen johtava enem mi stö osoltautui 50-

sialidemokraattiseksi ja päästi vall anku mouksen käsistään." (siv. LX). 
Tämä on osittain - vain osittain oikein. Lokakuussa v. 1917 suur

lakon a ikana sivuutimme todell akin suotuisan vallan kumou ksellisen tilan
teen, ensiksikin sen tähden, että me silloin vielä oli mme sosialidemokraat
teja ja toiseksi, koska me olimme melkein ilman kiväärejä. Ei ole lotta, 
että meidän vallankumousliikkeemme silloin sai suojaa ja suoranaisia so
tilaallis takin apua vall ankumoukselliselta Venäjältä. Meidän suurlakkom
me puhkesi nimittä in juuri samoina päivinä kun Moskovan kad uilla vielä 
tapeltiin vallasta. Silloin ei Punainen Pietari vielä voinut meitä auttaa. 
Mitä tulee Suomessa olleeseen venä läiseen sotaväkeen ja laivastoon, niin 
suu ri osa niistä (ei kaikki) oli jo niin kyllästynyt sotaan, että suoranaista 
apua heiltä - etenk in vieraalla maalla - ei voinut odottaakaan. 

- "Jänistivät", voi tov. Trotsk i sanoa, emmekä me väitä vastaan. 
Mehän olemme sen itsekin jo v. 1918 anka rassa itsekritiikissä mme sano
neet. 

Mutta me opimme siitä jotakin, ja opimmekin jokseenkin pian; kahden 
kuukauden kuluttua läksimme taisteluun (tammikuussa 19 18). Si lloin me 
saimme suojaa ja aseellistakin apua vallankumoukselli selta Venäjältä. 
Mutta huhtikuussa tulivat saksalaiset miehitysjoukot valkokaartiJaisten 
avuksi ja se ratkaisi taistelun: vallan kumoukselliset työläiset eivät voineet 
vastustaa vakinaisia saksalaisia joukkoja. Tämä oli ratka iseva syy mei

.dän häviÖÖmme. Toinen syy on varmasti siinä että me itse emme parem
min tapelleet. Me emme silloin vielä olleet kommunisteja, vaan sosialide
mokraatteja ja melkein kokonaan ilman bolshevist ista kokemusta. Multa 
hyvin tai huonosti, meidän puolueemme kuitenkin silloin tappeli. Sentäh
den ä lkööt saksalaiset toverit katsoko sitä ylvä~telyksi, että olen Iässä an
karasti arvostellut heidän taistelu sta väistymistään, joka tapahtui 6 vuotta 
Venäjän vallankumouksen jälkeen, ja Komin}ern in vaikutetlu a jo 4% 
vuolla bolshevismin takOllliseksi puol uei ttemme päähän. 

'T Unohdin mainita, että meidän vallankumouksen tappioon v. 1918 oli 
kolmaskin syy: se oli tov. T rotsk in teaUerimainen esi intyminen ensimäi
sissä rauhan nneuvotteluissa Saksan hallituksen ed ustajain kanssa Brest
Li tovskissa (tammi-hclmikuull a v. 19 18) . Saksan hallituksen silloiset 
rauhanehdol eivät olleet ainoastaan Neuvosto-Venäjälle, vaan myöskin 
Suomen työväenhal.li lukselle suotuisammat kuin myöhemmin saneltu rau
ha. Ennen tov. Trotskin vii meistä matkaa Brest- Li tovsk iin .<tammikuun 
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lopulla) vakuutti tov. Lenin vakuuttamalla, että niin pian kun saksalaiset 
esittävät rauhanehtonsa, on ne allekirjoitettava. Toveri Sinovjev, Trotskin 
oman vakuutuk sen mukaan (VKP:n 7:nnen puoluekokouksen pöytäkirja 
siv. 79) painosti: " Viivytielemällä vain huononnamme rauhanehdot. So-
pimus on heti allekirjoitettava". 

Jos rauha olisi silloin Neuvosto-Venäjän ja Saksan välillä allekirjoi-
tettu, niin ei Saksan hallitus kaiken todennäköisyyden mukaan olisi mars-
sittanut joukkojansa Suomeen. Tämä käy ilmi muutamista saksalaisten 
sotapäälliköiden, sodan jälkeen julkaistuista muistelmista. Mutta tov. 
Trotski hylkäsi saksalais ten rauhanehdot. Kului kallis kuukausi ilman 
rauhaa, jonka kuukauden ku luessa Neuvosto-Venäjä menetti Räävelin ja 
muita kaupunkeja saksalaisille. Ja me Suomessa saimme saksalaiset mie-
hitysjoukot rintamamIlle selkään. - Joo - " Lenin! Olisipa hän ajoissa 

i saanut tarpeeksi painostettua!" 

19. Puoluekokous. Marrask. 2!>-27 p. pidetti in puoluekokous. Kun 
kokous oli kutsultava kokoon äkkiä ja puolueen vaalitoimitus oli mutkikas, 
ei ennätetty vaaleja toimittaa vaan kutsuttiin kesäisen puoluekokouksen 
edus'tajat koolle. Näin ei kokous tulkinnut tarkalleen puolueessa silloin 
va llitsevia voimasuhtei ta. Kokouksen pöytäki rjan käsikirjotusta ei ole 
löydetty. Lehtitietojen ja muistiinpanojen mukaan on A. Huotari Suomessa 
laatinut siitä selostuksen, joka ei ole tarkka. - Tärkein oli menettely tapa-
kysymys, josta A .Huotarin selostuksen mukaan keskusteltiin kaksi päivää. 
O. W. Kuu sinen esitti laajassa alustuksessa pariamenltaarisen toiminnan 
ja val lankumouksellisen val lanoton mahdollisuuksia,' kiinteästi asetlumalta 
kummankaan kannalle. Hän korosti kuitenkin sitä, että ei missään tapauk-
sessa ole ruvettava polvilleen porvariston edessä. Keskuste lussa ilmeni 
kolme suuntaa: l. vallan oton puolesta, 2. parlarnenttaarisen toiminnan 
puolesta ja 3 keskivälillä oleva suunta. Nämä suunnat eivät esiintyneet 
järjestettyinä ryhminä, paitsi oikeisto, joka oli pitänyt ryhmäkokouksen ja 
esitti sen virallisen lausunnon. Mietinnössä esitettin mahdollisuus, tilan-
teen muutosten mukaan, joko mennä kokoomus hallitukseen, jossa porvarit 
olisivat vähemmistönä, tai ottaa valtiovalta puolueen käsiin. 

Sitten sanotaan: "Sosialidemokratia pyrkii toteuttamaan suuret histo-
rialliset tehtävänsä kaikilla kansanoikeuden tuntoa vastaavilla keinoilla, se 
vaati i työväellekin oikeupen, kun muu ei auta, myös ase kädessä puolustaa 
itseään asestettuja viholJisiaan vastaan. Mutta silloinkin, kun työväki on 
pakotetu esiintymään ase kädessä on pidetävä kiinni siitä, että väki va ltaa 
ei käytetä muuta kuin väkivaltaa vastaan, eikä missään tapauksessa enem-
pää kun mitä on tarpeen työväkeä vastaan esiintyvän väkivallan rnurtami-
seksi. Tästä yleis€:'stä säännöstä poikkeavaa väkivaltaista toimintaa ei 
puoluekokous hyväksy. Murhat, ja kaikenlaiset muut anarkistiset ilkilyöt 
sosialidemokratia tuomisee" . 

" Puolueen keskuudessa työväen luokan itsepuolustusta va rten I11UO-
dostetut ti lapäiset järjestyskaartit on kehitettävä työväen vakiintuneitten 
menetelyapojen mukaisiksi työväen järjesöjen valvonnan alla toimiviksi 
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• 
luotettaviksi järjestöiksi, niin ne että tU,kevat voimakkaasti puolueen ja työ
väenluokan oikeuksia eivätkä rivejämme hajoita tai vahingoita. Järjestys
kaartin ase ita ei ole porvaristolIe luovutettava". 

Mietintöä vastaan esitettiin vastalauseita: A. Aaltonen ja E. Toivonen 
ehdottivat mietinnöstä pois sen mahdollisuuden, että voitaisiin mennä ko-
Jwomushallitukseen porvarillisten kanssa: Eetu Salin esitti, että "Sosiali
demokratien päämäärän saavuttamiseen on pyrittävä valtiollisen, ammatil-
lisen ja kulutusosuuskunn allisen järjestäytymi sen sekä pa rlamenttaarisen 
j a kunnallisen toiminnan kautta". - " Köyhäli stön diktatuurilla, jolla puo
lueen kelikuudessa nykyään on kannatusta, ei taloudelli sesti kehiUymäUö-
mässä maassamme ole riittäviä edellytyksiä , ja olisi se vallankin nykyisen 
nälänhädän ja työttömyyden aikana omiaan yhä enemmän lisäämään työ
väen luokan kärsimyksiä". ,....- O. Tuomi vaati pysymistä tin kimättömän 
luokkataistelun kann alla, erossa kaikista kompromisse ista porvarien kans
sa . " Nykyisen tilanteen vallitessa on käytävä päättäväisesti vallankumous
tielle, hallitus- ja valtiovallan valtaamiseksi työväen luokan käsiin kaikilla 
kansan oikeudentuntoa vastaavilla keinoilla Forssan puoluekokouksessa 
tepdyn puolueohjelman mukaan". 

Ensimäisessä äänestyksessä hyväksyttiin vastaesitykseksi Tuomen 
ehdotus 59 äänellä 44 vastaan, jotka sai Salinin ehdotus; toisessa äänes
tyksessä hyv. Aaltosen vastalause 67 äänellä Tuomen ehd. vastaan (28 ä) 
ja ratkaisevassa äänestyksessä mietintö 70 äänellä 43 vastaan. Oikeisto
la iset panivat vasta lauseita. Aänestyksen mukaan voi päättää , että ko
kouksessa o li 29 varmaa vase mmistolaista ja 44 oikeistolaista. ,- Kokouk
sen aikana kävi Helsingi n järjestyskaartin edustajakunta vaatimassa val
lanottoa. Yksi edustaj ista, Miettinen, uhkasi kaartin muussa tapauksessa 
ryhtyvän itse toimintaan, multa toiset edustajat vakuuttivat kaartin nou
<laItavan puolueen ohjeita. Kokouksen puolesta kävi 3-henkinen lähetystö 
kehottamassa Kaivohuonee ll e majottunutta punakaartia ali stumaan puolue
kokouksen kantaan ja haj aantumaan , jonka se tekikin . Puoluetoimikun
ilasia vapautettiin Heinonen, tilalle V. Eloranta. Lähetettiin tervehdys 
Zimmervald-komissioni lle Tukholmaan. 

Puoluekokouksen päätöksessä il menevä puolinaisuus perustuu osaksi 
siihen, että suunnat eivät vielä olleet selvi nneet puolueessa sisäpolitiikkaan 
nähden, ja osaksi kuvastuu s iinä epäluottamus Venäjän vallankumousta 
kohtaan. Vaikka tunnetlii nkin täyttä sympatiaa bolshcvikkeja kohtaan -
eikä se keskustalaistenkaan puolelta johtunut yksi nomaan heidän kantansa 
vuoksi Suomen asiassa -, niin oli voimakkaana epäluulo, että Neuvosto
valta ei kestä kauvan, josta johtui pelko, että "miten Suomen työväenliik
keen sitten käy?" Ei oltu tutustuttu bolshevismiin eikä käsitetty että näin 
suuri val1ankumoustaistelu on minkä tahansa uhraustcn arvoinen . 

Tov. j. Stalin, joka tällöin oli Helsingissä puoluekokouksessa piti ter
ve~dyspuheen , jossa toi " iloisen sanoman Venäjän vallankumouksen voi-
toista." Hän kertoi, kuinka heitä oli peloteltu vastava ll an kumouksellisill a 
kenraaleilla, nälällä, valfiokoneiston häiriöllä ja sabotaasilla, multa kuinka 
näi stä vaikeuksista on alettu selvitä. Oli myös pelotelIu sodalla, mutla 
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Neuvostohallitus on tarjonn ut demokraattista rauhaa. Vielä oli peloteltu 
Venäjän hajoamisella, muita Neuvostohall itus on sii hen vastannut noudat
tamalla oikeata kansa llisuuspolitiikkaa. "On mahdotonta aikaansaada 
luottamusta jyrkäst i tun nustama tta Suomen kansalle vapaata itsemäärää
misoikeutta . .. Suomen kansan vapaaehtoinen, rehellinen liitto Venäjän 
kansan kanssa! Ei mitään holhousta, ei mitään valvontaa ylhää ltä päin". 
Tov. Stal in jatkoi: Tove ri t! Me olemme saaneet tietää, että teidänkin maas
sanne on samanlainen hall ituspu la kun oli Venäjälläk in Lokakuun vallan
kumouksen aattona. Me olemme saaneet tietää, että teitäkin pelotell aan 
nälällä, sabotaasilla y.m., mutta sallikaa minun il moittaa teille sen koke
muksen perusteella, jonka olen saanut vallankumousliikkeistä Venäjä llä, 
että kaik ki nämä vaarat joskin ne ovat todelliset eivät ole suinkaan yli-
pääsemättömät. Nämä vaarat voidaan voittaa, jos toimitaan jyrkästi ja 
ho rjumatta. Siinä il makehässä, jonka muodostavat sota ja hajaannus, yhä 
kehittyvä vallan kumousliike läll'Tlessä ja työväen vallankumouksen yhä li
sääntyvät voitot Venäjällä, ei voi oll a sellaisia vaaroja ja vaikeuksia, jotka 
vo isivat kestää teidän rynnä kkönne edessä. Tässä ilmakehässä voi pysyä 
pystyssä ja voittaa ainoastaan yks i va lta, sosialistien valta, tässä ilmake
hässä kelpaa a inoastaan yksi menltelytapa, Dantonin menettelytapa: us
kallusta, uskallusta ja vielä kerran uskall usta ! - Jos te tulette tarvitse
maan me idän apuam me, niin me tulemme antamaan sitä veljellisesti ojen
taen te ille kätemme. Tästä voitte oll a varma". 

20. j ärjesfyskoartif ja punakaortil. Kuten luonnollista heräsi val
lankumouksellisen työväen keskuudessa jo aikaisin erikoisen järjestäyty
misen ja aseistautumisen aatos. Porvarien uh kaava esiintyminen ja aseis
t41utuminen osotti yhä selvemmin sen tarpeell isuutta. Työväen suurissa 
mielenosoituksissa tarvittiin yhä enemmän järjestysmiehiä. V. 1905 pu
nakaarti muisui mieleen ja vaatimuksia esitettii n puoluejohdolle. Syksyllä 
hyvä ksyiki n puoluetoimikunta, kai kahta ääntä vas taan, järjestyskaarti n 
perus tam isen ja syyskuun lopussa perustetaan niitä yli maan. Marraskuun 
Jakon jälkeen esiintyy erikoinen punakaarti laisuus. Osa jä rjestyskaartil ai
sia perustaa punakaarteja, joidenkin kaartien enemmistökin oli punakaarti
Jaisella kannall a. Jou luk. 16---17 p. pidettiin järjestyskaartien edustaja
kokous T am peree lla. Siinä a rvostelt iin anka rasti marraskuun lakon jph
toa. Esiintyi kaksi suuntaa: toiset kannattivat puoluejohtoa, toiset olivat 
s itä vastaan Viimemainitut alkoivat nyt järjestää erikoisia punakaarteja, 
jotka noudattivat omaa menettely tapaansa. M.m. valtasivat ne Helsin
gissä ent. kenraalikuvernöörin talon, jota alettiin nimittää "Smolnaksi". 
Kahnausta niiden ja järjestyskaariien keskusten kesken kesti tammikuun 
Joppupuolille, kunnes ne tammik. 26 p. puoluetoimikunnan Toimeenpane
van Komitean toimesta yhtyivät. 

21. Torpparivapautuskysyrnys. Marrask. 27 p. esitti vät sos .. dem. 
edustajat lakiesityksen torppien ja mäki tupa-alueitten julistamiseksi pääti
loistaan riippumattomiksi . Perusteluissa huomautetaan, että v. 1916 päät-
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tyi y li 60 tuho vuokrasopirnusta, ja vaikka vuokra-aikaa onkin ;atkettu 5 
vuodella, ei se riitä. Nyt on torpat ja mäkituvat jul istettava riippumatto-
miksi, säi lyttäen niille niiden ed ut ja oikeudet, kunnes maanvuokraajain 
vapautus on lopullisesti järjestetty. Porvarillinen enemmistö hylkäsi esi- 
tyksen. Ympäri maan pidettiin torpparien kokouksia joissa torpparit ju
listivat, että ellei eduskunnasta nyt tule torpparivapautusta, niin panevat 
he sen toimeen eduskuntaa kuulematta. - V. 1918 punasena aikana julis-
tettiin maan vuokraajat vapaiksi ja taistelivat ne punakaartissa vapautensa 
puolesta. Vallankumouksen jälkeen, vaikka se päättyi tappioonkin, riensi-
vät pt)rvarit säätämään lain maanvuokraajain itsenäiseksi tekemisestä. 
Suomessa lisättiin pikkutilallisten lukua kymmenillä tuhansilla. Mutta ka-
pitalistisesti suoritettuna ei tämä "vapautus" voi ratkaista maakysymystä 
Suomessa. 

22. Itsenäisyyskysymys. V. 19 17-18 va ihteessa vaativat s.d. edus-
tajat yhä valtalain voimaan saattamista Kun porvarien puolelta esitettiin 
verukkeena, että siinä ulko- ja soti lasasiat on jätetty Venäjän hoidettaviksi , 
tarjoutuivat sosialistit sen lisälainsäädännöllä täydentämään. Mutta 
kun porvarit eivät tahtoneetkaan kansanvaltaa, vaan " lujan hallituksen", 
eivät he suostuneet. Marrask. 26 p. val ittu Svinhufvudin senaatti ilmoitti 
jouluk. 4 p. eduskunnalle esittävänsä ehdotuksen hallitusmuodoksi, jonka 
mukaan "Suomi on oleva r iippumaton tasavalta". Sos.dem. ryhmä hy-
väksyi tämän peri aatteen, mutta vaati, että se on toteutettava sovinnollista 
tietä Venäjän kalissa aikaan saatavaIla sopimuksella. Tämä ehdotus hy-
lättiin jouluk. 6 p. 100 äänellä 80 vastaan. Sitä päivää juhlivat Suomen 
porvari t ja noskel "itsenäisyyspäivänä". - Eduskunnassa käytiin kiivaita 
keskusteluja"ulkopolitiikasta. Jouluk. 18 p. esittivät sosialistit välikymyk-
sen sen johdbsta, että huhut kertoivat joidenkin suomalaisten puuhaavan 
Ruotsin puuttumista Suomen asioihin, josta pa lkaksi sille annettaisiin Ah-
venanmaa. Myös kysyttiin mitä hallitus' on tehnyt Venäjän ja muiden mai-
den tunnustuksen saamiseksi Suomen itsenäisyydelle. Svinhuvud ilmoitti 
käännytyn eri hallitusten puoleen, ja olikin hallitus kääntynyt, multa -
ohi Venäjän Neuvostohall ituksen. Brestin rauhanneuvotteluissa ilmoitiivat 
saksalaiset venäläisille, että Suomen halli tus oli Saksan hallitukselta pyy-
tänyt itsenäisyyden tunnustamista., mutta oli saanut kieltävän vastauksen 

f ja neuvon kääntyä ensin Venäjän puoleen. Saman neuvon antoi Ruotsi. 
Sos.dem. puoluetoimikunnan puolesta laadittiin kirjelmä bolshevikkien 
KeskuskomiteaJle, jolle se esitettiin lähetystön kautta 27 p. jouluk. Seu-
raavana päivänä hyväksyi Keskuskomitea esityksen ja tammik. 4 p. tun-
nusti Neuvostojen Toim.p. Keskuskomitea Suomen itsenäisyyden. - Edus-
kunnassa leimasivat sosialistit halli tuksen ulkopolitikan seikkai lupolitii-
kaksi. 

23. Tilanne kärjistyy. Jo syyskesästä alkaa "Työmiehessä" olla 
kirjotuksia, joissa osotetaan porvariston valmistavan kansa laissotaa. Se-
naatti , josta sosialidemokraatit olivat lähteneet, perusti poliisi kouluja ja 
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avusti rahallisesti y.m. lahtarikaart ien järjestämistä. Kaupunkei hin ja 
maalaiskuntiin muodostui sotilaalli sia keskuksi4.. Hyvänä pohjana näille 
oli koko sodan ajan harjoitettu jääkäritoiminta. Laajem pien pikkuporva
rillis- ja talonpoikaisjoukkojen keskuudessa uskoteltiin "suoj eluskunnilla" 
ja " paloklJnnilla" olevan tehtävänä vain "kotien rauhan suoj elus" ja 
venäläisen sotaväen mielivaltaisuuksien eh käiseminen. Multa sisemmissä 
"piireissä" sanottiin suoraan, että kysymyksessä on maan työväenliikkeen 
masentaminen. Vuoden vaihteessa 1917- 18 alkoi oll a jo se lvää, että ti
lanne nopeasti kärjistyy kansa laissodaksi. Työväen liikkeen johto kuiten
kin toivoi rauhallisesti se lvittävän, a in akin toistaiseksi, siten että saataisiin 
ed uskunnassa vasemmistolaista lonpoikien avulla kumoon Svinhufvudin 
vas tava ll ankumouksellinen hallitus ja ti lalle demokraatti sempi, joka tar
mokkaall a uudistustoiminnalla , va rsinkin eli ntarvekysymyksen järjes telyl lä 
tyydyttäisi edes osan tilanteen vaatimuksista. Multa Suomen porvaristo 
katsoi jo myöntyneensä liikaakin ja tahtoi panna rajan: " tähän saakka, 
mutta ei kauemmaksi!" Ja tahtoi se saada peruutetuksi hyvän joukon jo 
tekemiäänkin myönnytyksiä . Ennenkaikkea tahtoi se saada voimakkaan 
hallituksen, militaristisen sotaväen ja lujan järjestysvallan. Sen menette ly 
tammikuulla on jo suorastaan provokatoorinen. Suojeluskunnat a lkavat 
uhkailla ja liikehtiä , aseitten tuonti a ulkomailta joudutetaan, jääkärit (pait
si kumoukse lliset työläisjääkärit) pyydetään lähtemään kotiin Saksasta 
(ubausta y.m.). Kun sitten punaset al koivat jouduttaa vastatoimenpiteitä 
ja saada aseita, katsoi ylipää lli köksi nimitetty Mannerheim olevan ajan aI
kaa. Nii n syttyi k.ansalaissota. 

24. Kuka alkoi? - Tästä kysymykses tä on paljon keskusteltu ja ai
heutti se eräänlaista puoluste lua punasella taholla kumouksen ai kana ja 
lähiaikana sen jä lkeen. Täll aiselta näkökannalta on kirjoitettu kokoel
massa jul aistu tov. Rovion kirjoitus ja koskettelee sitä myös tov. Kuusinen 
y.m. Pian kuite nkin asetettiin kysymys toisin. Ei enää puolusteltu sillä, 
että punaset eivä t alkaneet, vaan osotettiin se vi aksi. Kansa lai ssotaan on 
kyllä aina yleensäkin syyssä riistäjäluokka, se kun ei halua vapaaehtoisest i 
väistyä , kun on tullu t ilmeiseksi kehityksen esteeksi. Sen valta on silloin 
vä kivaltaisesti raivattava pois tieltä. Tämän ede llytyksenä on vallan ku
mou ksellinen tilanne, jonka tov. Lenin kuvaa sellaiseksi, jolloin sekä valta
luokat että sorretut luokat eivät enää voi ei kä tahdo elää en nallaan, vaan 
ase kädessä ratkaisevat kysymyksen kuka maassa valtaa pitää. Tä lla isen 
ratkaisun edellä on tavallisesti ai ka, jolloin vanha yhteiskunta on hajoa
mi stilassa. "Järj estys" ri kkoutuu, kansanjoukot tekevät "omavaltaisuuk
sia", tapahtuu pienempiä yhteen törmäyksiä, jotk a aiheuttavat va rustelua 
kummaltakin puolen , kuten oli laita Suomessa v. 1917. Si lloin on pelkkä 
ta ktiikan, ei moraalin kysymys, kuka alkaa varsinaisen kansalaissodan. 
Suomessa a lkoivat sen lah tarit panemall a suoje lu skuntansa liikkeelle, Vii
puri ssa, Pohjanmaalla, Savossa ja Karjalassa. Vasta sitten otti sos.dem. 
puol ueen johto aiotteen He lsingissä. 
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25. "Vaflankumousjulisfus Suomen kansalle" annettiin tammik. 27 
p. Sen on allekirjottanut "Suomen Työväen Toirneenpaneva Komitea, puh.j. 
Eero Haapalainen. Se kuuluu: 

"Suomen työväenluokan suuren vallankumouksen hetki on lyönyt. 
Tänä päivänä on pääkaupungin työväki uljaasti kukistanut sen synkän har-
vainvallan päämajan, joka alkoi verisen sodan omaa kansaansa vastaan. 

RikokseJlisen senaatin jäsenet valmistivat maan pääkaupungissakin 
inhoittavaa veljesveren vuodatusta ja salakavalaa hyökkäystä Suomen jär-
jestyneen IY9väen kimppuun. Samalla he tekivät itsensä syypäiksi niin 
julkeaan valtiopetokseen, että pyysivät vieraiden valtioiden monarkistisia 
hallituksia lähettämään murhajoukkoja Suomen työtätekevää kansaa tcu-
rastamaan. Koko kansamme vapaus ja elämä oli täten suuressa vaarassa. 

Nyt on tuolta lahtarisenaatilta otettu kaikki valta pois. Sen rikokselli-
set jäsenet olemme määränneet vangitiaviksi, missä ikinä heidät tavataan, 
sillä vankilassa olisi aikoja sitten ollut sellaisten kansan vihollisten oikea 
paikka. - Kaikki valtiovalta Suomessa on päätetty ottaa tämän maan työ-
tätekevän kansan omiin luotettaviin käsiin. 

Näin on työväen täytynyt nousta omalla voimallaan vihdoinkin pelas-
tamaan itsensä ja koko kansamme siitä turmiosta ja hädästä, jonka kui-
luun rikokselJinen politiikka, kapitalistinen politiikka on ollut kansamme 
syöksemäisillään. Kamalia ja vaarallisia senaatin ja sen kätyrien juonia 
on paljastunut. Toisen lainrikoksen toisensa jälkeen teki tämä senaatti 
anastaakseen käsiinsä valtiovallan, joka itse asiassa kuuluu kansalle itsel-
leen. Nähtävästi oli pääjuoni se, että senaatti tahtoi kQko maan työväen-
liikkeen verisesti tukehutiaa, lyödä kaikki kansanvaltaiset edistyspyrinnöt 
kah leisi in ja haud~la kärsineen kansan keväiset uudistustoiveel kalman 
rauhaan. 

Mutta niin kauhean taantumuksen orjaksi ei Suomen työväenluokka 
ikinä alennu. Niin rumien vallankaappaushankkeiden täytyi sortua hä-
peällä. Ja niiden täydellinen sortuminen on nyt alkanut. Juurineen tulee 
työväeluokka hävitlämään vaarallisen taantumuksen ja sortovallan .. 

Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan valtuuttamana Suomen 
työväen vallankumouksen korkeimpana elimenä me nyt julislamme, että 
kaikki vallankumouksellinen valta Suomessa nyt kuuluu järjestyneelle työ-
väelle ja sen vallankumouselimille,. 

Maan sosialidemokratinen vallankumoushallitus muodostetaan nyt 
heti. Sen jäsenistä julkaistaan tieto ensi tilassa. Eikä ole kysymyksessä 
se, että vain uusia miehiä pantaisiin vanhoihin virkoihin. Vaan kysymyk-
sessä on koko virkavallan kukistaminen. 

Suomen työväen järjestöt ja kaarti! kaikkialla maassa täyttäkööt nyt 
vallankumoukse llisen velvollisuutensa kukin voirnainsa mukaan. Luja val-
lankumouksellinen järjestys on säilytettävä riveissämme! - Venäläistä so-
taväkeä on kaikkialla kohdeltava hyvin, sillä tietoiset venäläiset toverit ovat 
vallankumouksellisen työväen ystäviä. 

Suurlakko ei ole läheskään kaikilla paikkakunnilla vallankumouksen 
onn istumiselle välttämätön. Missä se on välttämätön ja missä ei, sen 
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päättäköön kunkin paikkakunnan vallankumouksellinen työväki itse järjes-
töjensä kautta. Helsingissä on mielestämme vallankumouksen takia tar
peen heti alkaa suurlakko. Mutta kunnallishallinnot ja muut valta-asemat 
otettakoon työväen haltuun, missä se näyttää sopivalta ja hyödylliseItä. 
Ei missään horjumista eikä perääntymistä! Ei pitkiä neuvotteluja kavalain 
aseellisten vihollisten kanssa ! Työväen voitto on perille vietävä! 

Rauhallisten kansalaisten, jotka eivät tahdo työväen vihollisia avus
taa, ei ole vall<l;nkumousta pelättävä. Pieneläjät maalla ja kaupungeissa 
älkööt uskoko sellaisia· valheita, että työväki heidän omaisuuttaan tahtoisi. 
Päinvastoin työväen voitto voi kohottaa heidänkin yhteiskunnallista ase
maansa. Työväen voima on oikeudenmukaista voimaa, joka aina kokee 
välttää tarpeetonta väkivaltaa ja viattomain ihmisten kärsimyksiä. Mutta 
kaatuneen senaatin aseelliset avustajat kukistetaan armotta. Ketkä heistä 
ovat petollisesti mukaan houkuteltuja, heittäköön ne aseensa heti pois kun 
huomaavat nyt, että heitä on tahdottu eksyftää taistelemaan työtätekevän 
kansan jaloa asiaa vastaan. 

Työväen vallankumous on ylevä ja ankara. Se on ankara röyhkeille 
kansan vihollisille, mutta avulias ja turva kaikille sorretuille ja puutteen
alaisille. Luottakaa työväen vallankumouksen voimaan! Sen on vielä toi
silla seuduilla taisteluja käytävä. Mutta vastustamattomasti se vie nyt lip
punsa voittoon! 

Uskomme varmasti, että työtätekevän kansamme niin nykyiset kuin 
tulevatkin polvet vielä moneen kertaan siunaavat tätä vallankumousta, jos
ta on alkava Suomessa uusi, onnellisempain olojen aika." 

26. Suomen köyhälistön tervehdys muiden maiden luokkataistelutove
reille lähetettiin heti vallanotoo jälkeen puoluetoimikunnan puolesta Tuk

.holmassa olevan Zimmervald-toimiston kautta. Si inä sanotaan, että Suo
men kÖyhälistö on "alastoman nälän sitä vastaan irvistäessä ja omistavien 
luokkien . verikaartien uhatessa sen elämää ja kaikkia vallankumousajan 
saavutuksia", ottanut vallan käsiinsä ja "venäläisten tovereittemme esi
merkkiä seuraten astunut yhteiskunnallisen kumouksen tielle". - "Me, 
pienen Suomen proletaarit ymmärrämme kyllä, kuinka suuria vaikeuksia.. 
on edessämme lähliessämme käyttämään yhteiskunnallista valtaa ja to
teuttamaan sosialismiin tähtääviä uudistuksia". Porvaristo koettaa "nos
tattaa talonpoikaista kansaa työväkeä vastaan, käyttäen agitatio-keino
faan kansalliskiihkoista valheellista uskottelua, että muka sosialistit aikoi
sivat, luopuen Suomen itsenäisyydestä, uudelleen liittää Suomen Venäjän 
yhteyteen". - Kun Suomen omistavat luokat ovat puuhissa saada apua 
ulkomailla, kehotetaan tovereita toimimaan, niin että rauhotusjoukkoja ei 
voitaisi lahettaa Suomen köyhäJistöä vastaan. Taistelu on kansainvälinen. 
"Maailmal}sota on kypsyitänyt edellytykset kansainväliselle työväennou
sulle, jopa tehnyt sen välttämättomäksi ... Kuulkaa Venäjän köyhälistön 
taistelukutsua, nouskaa omistavien luokkien herruutta vastaan ... Tehkää 
sodasta loppu, kukistakaa kapitalistiset hallitukset ja tarltukaa yhteiskun
nan ohjiin työtätekevien luokkien, maailman kansain onneksi!" 
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27 . Kansanvaltuuskunfa. Tammik. 28 p. julisti Toimp.k. että on 

väliaikaisesti kunnes Työväen Pääneuvosto kokoontuu asetettu vallanku
moushallitus, Suomen Kansanvaltuuskunta. Sen puheenjohtaja on Kuller-
vo Manner, ulkoasiain valtuutettu taim. Yrjö Sirola, sisäas. v. Sahatyöväen
liiton asiamies E. Haapalainen ja viilaaja A. Taimi, oikeusas. L. Letonmäk i 
ja puuseppä A. Kiviranta, valistusas. taim. O. W. Kuusinen, raha-as. taim. 
J. Kohonen, työväenas. Y. Amm. Järjestön puh.j. J. H. Lumivuokko, maa-
talousas. taim. c. Eloranta, elintarveas. Amm. J :n puhj. O. Takoi, Jiiken
neas. kuljettaja- K. Lindqvist, posti- ja tiedotusas. taim. E. Elo ja proku-
raattorina P4oluesiht. M. TUTkia. Tri E. Gylling tuli mukana raha-asiain 
hoitoon. 

Kansanvaltuuskunnan kokoopanoa sitten lisättiin. Maalisk. 20 p. tiedo- • 
tetaan, että Sisäasiainosasto ja Sota-asia in osasto ovat erotetut toisistaan, 
eOell. valtuutetuiksi on nimitetty M. A. Airola ja Hanna Karhinen; jälkim. 
Haapalainen ja Taimi. Tiedotus yhdistetään Liikenneasiainosastoon; 
Työasiainosastosta eroitetaan Sosiaaliasiain osasto, jonka valtuutetut ovat 
J. O. Arjanne ja Hilja Pärssinen. - Huhtik. 4 p. siirtyi Kansanvaltuus
kunta Viipuriin. 

28. Kansanvaltuuskunnan julistus annettiin 29 p. se kuul uu: "Suo-
men työmiehet, ka .. nsalaiset! Jos teidän tahtonne on se, että meidän on 
yhdessä muodostettavan Työväen Pääneuvoston kanssa astuttava tällä 
kohtalokkaalla hetkellä täyttämään maan vall ankumoushallituksen tehtä~ 
viä, niin tahdomme ne tehtävät horjumatta täyttää voimaimme mukaan. 
Kun köyhälistön hätä on niin hirveä, että työläistoveri siitä pelastuakseen 
nostaa kiväärin olalleen, ja kun hänessä yhteiskunnallisen vapauden jano 
on niin valtava, että, hän sen takia astuu vaikka päin kuolemaa, niin tällöin 
on meidän jokaisen työväenliikkeen miehen pyhä velvollisuus, missä toi
messa vain tarvitaan, ponnistaa kaikki voimamme työväenluokan vap'au
tuksen auttamiseksi niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Mutta jos tah
dotte, ~overit, toisia miehiä val lankumoushallituksen tehtäviä täyttämään, 
niin sar\okaa se millä hetkellä ,t<:!hansa yhteisten jä rjestöjemme kokousten 
kautta, on heti jokainen meistä valmis siirtämään ohjat kenelle te määräfte. 

Me olemme sosialidemokraatteja. Tiedätte siis mikä on toimintaoh
jelmamme. Se on sosialistinen ohjelma. Me uskomme, että Suomen työ
väki voittaa vihollisensa nykyisessä vallankumoustaistelussa, olkootpa sit
len vie lä edessä olevat ottelut kuinka vaikeita tahansa. Ja tällöin on joka 
tapauksessa paljon voitettu, niin nykyisten kuin tulevienkin sukupolvien 
hyväksi. Ei ainoastaan ole torjuttu synkkiä vaaroja, vaan myös vallattu 
elämän kohoamisen. tärkeät perusehdot . 

Meidän mielestämme on nyt Suomessa pyrittävä rohkein, ha rkituin 
ottein muuttamaan koko valtiojärjestystä. Virkavalta on nyt murrettava, 
ettei se enää myöhemminkään voi kansan herraksi päästä. Tuomioistuin
tenkin itsevaltiudesla on tehtävä kertakaikkiaan loppu. Koko valtiosääntö 
perustettava taatusti työväen etujen mukaisen kansanvallan pohjalle. Ve
roja ja rasituksia on siirrettävä vähävaraisten hartioilta rikkaiden riistä-
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jäin kannettavaksi. Vanhain ja työkyvyltömäin vakuutus alettava käytän
nössä jo ennen kuin varsinainen vakuutuslaki ennättää tulla säädetyksi. 
Kansanval istusasiain johdosta on hävitetlävä taantulI1uksellisuus. Torp
parit ja mäk itupalaiset heti vapautettava kokonaan isäntiensä vallasta. Ja 
vieläkin syvemmanä on käytävä kapitalismin riistojärjestelmään käsiksi. 
Pankki pääoma alistettava y,neiskunnan valvontavaltaan ja sen kautta 
päästävä mahdollisimman pian pitämään kurissa teollisuus- ja kauppapää
omaa. Vähävarai sten omaisuuteen ei ole kajottaya, multa millä ala ll a kan
san yhteinen hätä jo selvästi vaatii su urten riistäjä in tuotantolaitosten kin 
ottamista yhteiskunnan ha ltuun , väis tyköön heidän omistusoikeutensa. 

Tä llä tavoin on päivä päivältä, viikko vii kolta astuttava herkeämättä 
eteenpäin sosialistisen kumouksen tietä. Se voi kUlIlousaikana tapahtu a 
ainoastaan va lla nkumoukselhsten säännösten kautta, joita vallankumouk
sen valta-elimet antavat ja joiden toimeenpanosta pääasiassa vall anku
mouksellinen kansa itse, omine järjest6ineen huolen pitää. 

Suomen porvarien halli tus astui julkeasti taantumuksellisen va ttio
kaappauksen tielle. Nyt on Suomen työväenl uokka vuorostaan käyttävä 
vall ankumouksen oikeuttaan, yhteiskunnallisen edistyksen palvelukseen. 
Porvarit tahtoivat " lu jaa järjestysva ltaa", tahtoivat sitä omien pyyteilten
sä pönkäksi. Nyt tulkoon tähän maahan luja järjestysvalta, multa köyhä
listön turvaksi, sorrettujen avuksi! 

Tämä on meidän kantamme. Ainoas taan tekomme saattavat osoittaa, 
mitä aikaansaadaan. Me emme ole enempää kuin tekään lähteneet vallan
kumoukseen leikin vuoksi, vaan syvästä vakaumuksesta, että ainoastaan 
siinä on Suomen työtä:tekevän kansan pelastus, ja että sen eteen on uhrat
tava mitä ik inä voidaan. 

Mutta sanokaamme samalla suoraan: teistä itsestänne, vallan ku
moukselliset työläistoverit, riippuu nyt kaikkein enimmän, kuinka isoja tu
loksia aikaansaadaan. Ei mikään valtuuskunta voi om in päin todellista 
olojen kumousta tehdä. Siihen kykenee vai n kansa itse suu rten järjestö
jensä avulla. Voimaa ja yksimielisyyttä nyt kysytään! Suuria uhrauksia 
Ja :.lUpumattomuuUa! Niistä riippuu nyt Suomen työväenluokan voitto." 

29. Kallsanvaltuuskullnan tervehdys Venäjän Kansaflkomissarien 
Neuvostolle (29.1.18) kuulu u: "Toverit. Täten ilmoitamme teille, Venä
jän työläisten, sotilasten ja talonpoikain valtuutetulle hallitukselle, että 
maan porvarillisen hallituksen on kuk istanut työtätekevän kansan vallan
kumouksellinen liike. Samall a on Sosialidemokraattisen Puoluetoimikun
Ilan päätöksen perusteella valta julistettu otetuksi työväenluokan käsiin ja 
on sitä valtaa toistaiseksi astunut käyttämään Suomen Kansanvaltullskllll
ta, jonka toim intaa valvomaan asetetaan Työväen Pää neuvosto. Hallitus
vallan vai htumisesta tehdään myös ilmoitus niiden valtojen hallituksille, 
jotka ovat tunn ustaneet Suomen tasavallan riippumattomuuden. Samalla 
kun tästä il moitamme teille, toverit, Venäjän kansan valtuutetut, pyydämme 
kauttannc lähettää Suomen työtätekevän vallankumouksellisen kansan ter
vehdyksen Venäjän vallankumoukselliselle proletariaati lle. ja lausua sen 



184 

sydämellisen toivomuksen, että vankka solidarisuus vallitsisi Venäjän ja 
Suomen työläisten kesken taistelussa kapitalismin kukistamiseksi. Elä-
köön köyhälistön kansainvälinen vallankumous," 

Venäjän Kansankomissarien vasta tervehdyksen toi tammik. 30 p~ 
posti- ja sähköfysasiainkomissari Proshjan. Hän lausui seuraavaan ta
paan: \"enäj~n vallankumouksellisen köyhälistön hallitus tervehtii sydä
mellisesti Suomen uutta sosialistista hallitusta. Kun Suomen sosialidemo-
kraatit tuonnoin kävivät pyytämässä Suomen riippumattomuuden tunnus-
tamista, kannatimme sitä luottaen siihen, ettei kuluisi pitkää aikaa, kun 
Suomen köyhallstö astuisi vallankumoukselliseen taisteluun ja ottaisi 
maansa ohjat käsiinsä. Toiveet toteutuivat pikem min kuin osattiin odot
taakaan. Yhteiskunnallista vallankumousta ei, kuten tiedämme, voida ko
vinkaan pitkälle toteuttaa yksityisissä maissa eikä pikku kansojen voimilla, 
vaan on se oleva kansainvälinen. Siksi on iloista ja rohkaisevaa aina se, 
kun porvarisvallan ketjusta katkeaa rengas lisää. Se on uusi sysäys kan
soille astua sosialistiseen kumoustaisteluun. Venäjän veljeshallitus toi
voo, että suomalaiset toverit voisivat aletun taistelunsa viedä onnelliseen 
tulokseen, ja lupaa kaiken kannatuksensa taistelussa porvaristoa vastaan ~ 
joka kuuluen kå nsainväliseen riistäjäluokkaan on työväen vihollinen. 

Suomen Kansanvaltuuskunnan puheenjohtaja kiitti tervehdyksestäy 

joka on sitä ilahuttavampi, kun se tulee venäläisten toverei tten puoleltay 

joiden taistelu on luonut tämänkin köyhälistökumouksen edellytyksiä, ja 
joiden rohkea esimerkki on Suomen köyhälistöä taisteluun innostuttanut. 
Taistelumme tiellä on vakavia vaikeuksia ja ,siksi ilahuitaakin meitä venä
läisten tovereitten tuki ja apu . Luottamuksella köyhälistön kypsyyteen ja 
voimaan käymme taisteluamme eteenpäin. \ 

Helsingin Työ- ja Sotamiesneuvoston, Suomen aluekomitean, Itäme
renlaivaston Keskuskomitean täysistunnossa (28. l. 18) hyväksyttiin ter
vehdys Suomen sosialistiselle hallitukselle. - Katsoen siihen että suoma
laiset valkokaartit hyökkäävät venäläistä sotaväkeä vastaan, kehottaa ko
kous ryhtymään toimenpiteisiin tovereitten elämän ja omaisuuden sekä Ve
näjän tasavallan arvon suojelemiseksi. - Brest-Litovskisla tuli myös Ve
näjän rauhan lähetystön puolesta tervehdys. 

30. Suomen Työväen Pääneuvostoon kuului sos.dem. puolueneuvos
ton edustajia 10, Ammattijärjestön ja liittojen toimikuntain ed. 10, Punas
len Kaartien edustajia 10, Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan ed. 5, 
joista se luovutti yhden paikan Uudenmaan maaseu tujärjestöille. Helmik. 
18 p:n kokouksessaan hyväksyi Pääneuvosto itselleen perussäännöt, joiden 
mukaan se, yhdessä Kansanvaltuuskunnan kanssa, käyttää korkeinta val
taa kunnes uusi elin on Suomen kansan hyväksymän Valtiosäännön mu
kaan valittu. Jäseniä lisättiin sitten vielä 5, sOS.dem. puoluenuevoston va
littaviksi. Kansanvaltuuskunnan jäsenillä on Neuvostossa puhevalta, ja 
äänivaltakin lainsäädäntöasioissa. Neuvostoon valitut voidaan kutsua 
pois milloin tahansa. Neuvosto ottaa ja erottaa Kansanvaltuuskunnan jä
senet ja hyväksyy lait. Kansanvaltuuletut ovat velvolliset vastaamaan 
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heille Neuvostossa tehtyihin kysymyksiin. - - Kansanvaltuutetut kävivät 
selostamassa toimintaansa neuvostossa. 

31. Sos.dem. Puolueneuvosto kokoontui helmik. 4 p. ja hyväksyi 
"historiallisena välttämättömyytenä" tapahtuneen vallankumouksen, "jolla 
on yhteiskunnallinen luonne", sekä Kansanvaltuuskunnan toimenpiteet. 
Neuvosto päätti vielä, että "Suomelle on laadittava kansanvaltaincn valtio
sääntöehdolus", joka asetetaan kansanäänestyksen alaiseksi. Sisäasiain 
hoito on erotettava sotilasasioista, punakaartin toiminta rajotettava puh
taasti sotilasasioita koskevaksi, kaarti kalsottakoon valtion armeijaksi, 
"anarkistiset ja omavaltaiset teot on estettävä ... tarpeetonta verenvuoda
tusta vältettävä". - "Tuotannon saattamisessa yheiskunnan haltuun nou
datettakoon tarpeellista varovaisuutta; kuitenkin ulotettakoon valtion val
vonta kaikille tärkeimmille tuotannon aloille". Missä kapitalistit yrittävät 
kes.keytfää tuotannon, "sosialiseerattakoon sellainen tuotannon a la julista
malla tuotannon välineet menetetyiksi valtiolle". - I(uoluetoimikunta uu-· 
sittiin ja tulivat siihen: E. Gylling, V. Jokinen, E. Salin, J. Komu, K. Hämä
läinen, J. K. Lehtinen ja A. Halme; varo Hilj a Pärssinen, Aura Kiiskinen ja 
S. Mäkelä. 

32. Valtiosääntö. Helmik. 23 p. hyväksyi Suomen Kansanvaltuus
kunta "ehdotuksen Suomen valtiosäännöksi", joka oli aikomus esittää kan
sanäänestyksellä hyväksyttäväksi, "sitten kun Suomen työtä tekevä kansa 
on kukistanut sortovall.ån ja kunnialla voittanut kansan viholliset" . Tämä 
valtiosäänöehdotus on niin kansanvaltainen kuin pikkuporvariltinen kan
sanvalfaisuus suinkin voi vaatia. Sen mukaan on Suomi tasavalta, jossa 
" kaikki valtiovalta kuuluu kansalle". Kansalaisilla on kaikki vapaudet, 
työväellä myös määritelty lakkovapaus ("julkisen vallan ase- ja järjestys
voima älköön sekaan tuko työriitaisuuksiin"). Kansallisen vähemmis
tön kieliset oikeudet ovat turvatut. Äänioikeus 20 vuotta täyltäneillä. 
Kansaneduskunta kokoontuu määrättynä päivänä ilman eri kutsua. Kan
salla on aloteoikeus. Jos eduskunta syrjäyttää v<l:ltiosäännön tai aikoo 
saada aikaan harvainvaltaisen järjestyksen maassa, niin kansa nouskoon 
ja hajoittakoon sen. Eduskunta valitsee hallituksen , Kansanvaltuuskun
nan, joka kolmas vuosi. Sen puheenjohtaja on Tasavallan Esimies. Kan
sanvaltuuskunnan kokouksessa ovat läsnä eduskunnan valvojavaliokunnan, 
jäsenet. Korkeimman tuomioistu imen jäsenet y.m ." virkamiehet asetetaan 
viideksi vuodeksi, multa voidaan erottaa aikaisemminkin, jos eivät toinfaan 
tyydyttävästi hoida. "Eri alain hallinnossa olkoon kohtuullisen laaja edus
tus niiden alaisissa laitoksissa ja näiden laitosten feetlämissä töissä työs
kentelevillä, heidän järjestöjensä valitsemain edustajain kautta. Sellaisilla 
aloilla joissa hallintotoimi läheisesti koskee suurta osaa koko maan työ
väenluo kasta tarl1 tarkottaa pääasiassa tyoväenolojt.n järjestämistä, olkoon 
myös työväen keskusjärjestöillä vaikutusvaltainen edustus". - Tällaisen 
valtiosäännön esittä:nisen virheellisyys niissä oloissa on tov Kuusisen y.m .. 
kirj otuksissa osoteftu. 



186 

33. Punanen Kaarti. Vallankumouksen aaltona y hdis tettiin järjestys-
kaartien ja punakaartien johdot ja Kansanvaltuuskunta ju listi Punakaar-
tin Tasavallan armeijaksi. Yleisesikunnan julistuksessa selitetään, että 
on noudatettava kuria ja vältettävä provokatio~a. Aseettomia vankeja 
vastaan on väkivalta kielletty ja on asiat jätettävä työväen sotaoikeuden 
käsiteltäväksi. Helmik. 3 p. annetussa päiväkäskyssä kehotetaan kaar-
teja pitämään kokouksia, joissa hyväksyvät vallankumoushalliluksen ja 
antavat juhlallisen lupauksen. Sellaisen kaavaksi esittivät eräät kaarticn 
toimihenkilöt seuraavan: I 

"Me Suomen Punaisen kaartin - - - komppaniah jäsenet hyväk
syen Suomen työväen vallankumouksen ohjelman ja se n luoman pqes
tyksen. Lupaamme ase kädessä yksi kaikk ien ja kaikki yhden puolesta 
viimeiseen veri pisa raan saakka kaikkine voiminemme taistella kapitalis
tien vallan kukistamiseksi sekä köyhäl istön vapautlamiseksi, ja tämän 
taistelun yhtenäisyyden ja eheyden nimessä lupaamme me noudattaa Suo
men järjestyneen työväen hyväksymän Kan sanvaltuuskunnan sekä sen 
asettaman Punaisen kaartin johdon määräyksiä. Tämä vakuutuksemme 
on vapaa ja tulemme sen täyttämään vallankumouksellisen tietoisuutemme 
ja oikeudentuntomme mukaan." 

Väliaikaisesti määräUim kaartien esiku·nnat toimittamaan "paikalli
selle työväen neuvostolle" (ed uskunnalle) tieto siitä kuinka monta kaar
tilaista on. Neuvoston on määrättävä kaartilaisten päiväpalkkio; arvion 
pohjaksi on pantava paikkakunnan keskimääräinen työpaikka korotettuna 
kohtuuden mukaan. Samallaisen arvion perustee lla suoritetaan haavoit
tuneen tai kaatuneen perhee lle avustusta, kunnes asia va kinaisesti järjes
tyy. Rykmentlien päällystöjen on piiriesikunnille ilmoitettava pataljoonain 
ja komppaniain jäsenmäärä, aseistus ja päälliköt. Helmik. 5 p. määrä
tään, että kaartilaisilla tulee olla hatun ympäri kierrettynä punainen nauha. 
Telefoon itsc ei saa tärkeitä tietoja antaa (mitä sääntöä paljon rikottiin). 
Telefoonilinjoja on tarkasti valvottava ja estettävä tietojen varastaminen 
sekä lipun ja merkin vää rin käyttäminen; vä ärinkäytiäjät rangaistaan 
kenttäoi,keudessa. Perusteta~n T~knillinen jaosto korjaamaan lahtarien 
tekemiä vaurioita. Kaarti! velvoitetaan avustamaan elintarvelautakuntia. 
Yleisesikunnan Ambulanssi-Osasto antaa helrnik. 7 p. määräyksiä ensi
avun osastoille. Kun sveitsiläi set protesteerasivat sen johdosta, että Pu
nakaartin sai raanhoitajat käyttivät valkoista ristiä punaisella pohjalla 
(Sveitsin lippu), käskettiin käyttämään kansainvälistä Punaisen Ristin 
merkkiä. 

Helmik. 7 p. kehotti Kansanvaltuuskunn an Intendentti laitos lähettä
mään tiedot sen alaisista laitoksista ja huomautti punakaartilaisille, että 
heidän on noudatettava kortlijärjestelmää elin tarpeitten käytössä. Hel
mik. 7 p. julaistaan asetus toveri- ja sotaoikeuksista. Päällystön ja mie
hi stön mieliin terotettiin, että ulkomaalaiset Qvat loukkaamattomat henki
löön ja omaisuuteen nähden. Vastavallankumouksellisten julmuuksista 
kehotettiin antamaan tarkat tiedot. Ne ammattimiehet , jotka tarvittiin 
käynnissä pidettävissä töissä , on vapautettava punakaarteista. Helmik. 21 
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p. anne ttiin määräys, että kaarteihin tunkeutuneet rikolliset ainekset on 
niistä poistettava ja jätettävä sotaoikeuden tuomittaviksi. Helmik. 21 p. 
ilmotetaan, että eläin lääkärien merkki on punainen viisijakoinen tähti. 
Kaarteja kehotetaan muodostamaan opetuskomennuskuntia, joita venäläi-
set vapaaehtoiset opettavat. Kaartien oikeutta käyttää rautateitä sään-
nösteltiin ja määrättiin, miten tarkastus junissa on toimitettava. Rautateillä 
kuletettava tavara on tarkastettava. Maalisk. 6 p. kiellett iin estämästä 
Venäjän sotavoimain ja soti lasvirastojen evakuoimista. Irtaimen omai-
suuden luovutus on tapahtuva vapaaehtoisten sopimusten perusteella. 

Maalisk. 22 p. järjestetään Punaisen kaartin yli johto niin, että Sota-
asiain osaston hoitajana tu li olemaan edelleen Eero Haapalainen ja Yli-
päällystönä 3-miehinen ylipääJlikkökunta: A. Taimi-; Eino Rahja ja E. Elo-
ranta. - Huhtik. 12 p. antaa Punaisen Kaartin uusi ylipää llikkö K. Man-
ner ensimäisen· päiväkäskynsä Viipurissa. 12 p. hän määrää kaartien 
päälliköt ja miehet, jotka eivät ole vak inaisessa palveluksessa, lähtemään 
kotilääniinsä ja ilmoittautumaan Riihimäellä tov. Kronqvisti11e. Huhtik. 
18 p. annetaan tarkat määräykset matkustamisesta; Venäjälle matkusta-
minen kielletään (karkuriuden cstämiseksi). Viimei sinä aikoina jännittä-
vässä rintamatilanteessa pantiin toimeen työväkeen kuuluvien mobilisoi-
misia ja porvareita pantiin pakollisiin töihin. - Ajoissa annettiin myös pe-
rääntymismääräys läntisille joukoille, mutta eivät nämä noudattaneet sitä 
ajoissa, josta seurasi suurta lurmiota, m.l11. katkesi perääntymistie Ve-
näjälle. 

34. Vaflankumousoikelldel. Vallankumouksellisen va lt iokoneiston 
luonteen mukaan tuli vallankumousoikeuksista järjestyneen työväen oi-
keuksia eikä yleisiä kansanoikeuksia. Helmik. 1 p. julaistun lain mukaan 

• ase tetaan vallankumousoikeudet "vallankumouksen saavutusten turvaami-
seksi ja kansalaisten oikeusturvan takaamiseksi". Jäsenct, puheenjohtaja 
ja väh. 4 jäsentä, asetetaan " kunnan järjestyneen työväen toimes ta, joko 
vä littömästi yhteisessä kokouksessa tai paikalli sen cdustuslaitoksen 
kddta". N iiden tarkotuksena oti "käsitellä asioita, jotka sisältävät rikok-
"e'1 vallankumousJiikettä ja kansan perustamaa uutta järjestystä vastaan 
taikka muun rikoksen". Syytetty sai oltaa haluamansa puolustajan. 
"Vallankumousoikeus perustaa tuomionsa luotettaviksi katsomiinsa pe-
rustuksiin ja tosiasioihin, ottaa huomioon rikoksen tehneen luonnonlaadun 
sekä ne olot jossa rikos on tapahtunut, ja muut asiaan vaikuttavat seikat, 
myöskin sen ,missä määrin rikos loukkaa työtälekevän kansan etuja sekä 
vallankumouksen menestystä" . Kuolemanrangaistus kiellettiin. - Ase-
tettiin myös Vallankumouksellinen Ylioikeus, jonka Pääneuvosto nimitti 
(puheenj. ja 10 jäsentä). Tuomio voidaan julistaa ehdolliseksi. - Kuten 
edellisestä näkyy, Qlivat nämä oikeudet samalla kertaa va llankumoustribu-
naaleja ja kansanoikeuksia, joka seikka suuresti haittasi niiden tehtäviä. 
Kansanoikeuksiksi oli niiden perusta liian ahdas. Vallankumouslribu-
naaleina olivat ne poliittisesti liian heikot. 

Vankiloihin ja kasvatuslaitoksiin asetettiin komissareja ja neuvos-
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toja. Luokkatuomioitten nojalla vankiloissa istuvia työläisiä ryhdyttiin 
vapauttamaan. - Työläisyleisöä' oli oikeuden istunnoissa run saasti läsnä. 
Mukana olleet vakuuttavat että työläiset yleensä hyväksyivät tuomiot ja 
herättivät tuomioistuimet pikkuporvarillisissakin piireissä arvonantoa. 
Vaslaval lankumouksellislen lievä kohtelu herätti kuitenkin tyytymättö
myyttä. Kansanvaltuu skunla antoikin maalis- huhtikuun vaihteessa ju-
listuksen ,jossa Puna~aartin sota- ja kenttäoikeudet oikeufetaan tuomitse-
maan vastavallankumouksellisia rikoksia ja noudattamaan "sotoikeuden 
mukaisia nopeutta ja ankaruutta". 

35. fJintarvekysymys. "Suomen Kansanva ltuuskunnan Tiedon--
antajan" miltei joka numerossa on kirjoituksia elintarveasiasta. Se olikin 
hyvin vakava. Tiedettiin porvarihallitusten ja liikemiesten siirtäneen, 
minkä ennättivät, eli ntarvevarastoja Pohjanmaalle, jonka. jo aikaisin oli
vat katsoneet toimintansa tulevaksi tukikohdaksi. ( Kultavarastojakin oli
vat siirtäneet Kuopioon ja Jyväskylään). Kansalaissodan puhjettua olivat 
lahtarit tehneet parhaansa tukkiakseen kauppatiet ulkomaille. Elinta rpei
den tuonti Venäjältä oli vähennyt. Selvisi, että porvarit olivat "elintar
peina" kuljettaneet sieltäkin aseita itse lleen. Kun Pietarissa y.m. alkoi 
myös elintarvepula kärjistyä, oli vaikea saada elinta rpeita Suomeen. Jo 
kuukausia ennen ostettuja vaunuIlisia oli pidätettynä pitkin Venäjän ase
mia. Vallankumouksen aikana saivat Venäjän elintarve-elimet niitä kui
tenkin vapautettua ja Suom~en lähetettyä. Sipe riaan lähetetti in vilja
junia, joista yksi ennätti saapuakin He lsinkiin; toiset jäivät Pietariin tap
pion tullen. 

Tammik. 31 p. sääti Kan sanvaltuuskunta, että siemenrukiista taka
varikoidaan puolet, ja niiltä paikkakunnilta, joissa on syömäviljaa päälle 
4 kk. takavarikoidaan ylijäämä toisten seutujen tarpeeksi. Helmik. 2 p. 
kehotti Elintarveosaslo käyttämään kauraa syömäviljana ja muutenkin 
vähentämään viljan käyttöä eläinten rehuna. Työväen järjestöjä kehotet
tiin asettamaan erityisiä valvojia lääneihin ja kuntiin. Määrättiin toimi
tettavaksi uusi varastojen tarkastus sekä uu simaan elintarvelautakunnat, 
missä ne laiminlyövät tehtävänsä. Maalisk. 2 p. muistutetaan, että elin
tarvekeinottelu on kielletty. Maalisk. 4 p. julistaa ln tendentli laitos ravin
toloille, että ylellisyysruokalajien tarjoilu on kielletty; aterialla saadaan 
tarjota korkeintaan 2 ruokalajia; voin ja juuston tarjoilu lihan yhteydessä 
on kIelletty. Maalisk. 9 p. julaistaan elintarpciden pakkohinnat. Maa
Iisk. 16 p. velvoittaa Osasto elintarvekom issariot toimimaan tarmokkaasti 
ja panemaan syytteeseen eli ntarvemääräysten rikkojat. Maalisk. 20 p. 
julistetaan omavaraistalOlldet huhtik. 1 p:stä lopetetuiksi, kaikki eJintar
peet takavarikoiduiksi ja leipäannokset pienennetyiksi. Karjanrehu taka
varikoitiin. Maalisk. 29 p. paranee elintarvetilanne Helsingissä ja leipä
annoksia voidaan lisätä. - Helmik. 17 p. kävivät kansanvaltuutetut Tokoi 
ja Sirola Pietarissa Yhdysvaltain lähettilään Francis'in puheilla, joka 
lu pasi toimia sen hyväksi että Amerikasta Suomea varten ostetut viljat 
eivät tul isi valkoisille, vaan lähetettäis.iin Norjaan ja pyydettäisiin Norjaa 
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ja Ruotsia laskemaan ne Punaseen Suomeen. Niitä ei kuitenkaan kuulu-
nut. 

Punakaartit joutuivat rintama toiminnassa takavarikoimaan elintar.., 
peita itselleen. Muuallakin sattui sellaista, että kaartit toimittivat elintar
peiden pakko-ottoja. Siitä syntyi kahnauksia elin tarve lautakuntien kanssa. 
Kansanvaltuuskunnan Elintarveosasto ja Punakaartin johto antoivat useita 
määräyksiä, kuinka eJiiltarpeiden takavarikoiminen on toimitettava . Kaar
tien on ilmoitettava lautakunnille löytämistään varastoista ja ne käytet
tävä säännösten mukaan. 

Porvarit koettivat tietysti sabotaashilla ja provokatiolla vaikeuttaa 
clintarvetilannetta. Nii llä oli piilotettuja varastoja. Elintarvelautakun": 
nissa jarruttivat porvarilliset jäsenet. Helmik. 25 p. tiedotetaan, että Hel
singissä ovat porvarilliset jäsenet eronneet ja siellä työskentelevät jäävät 
pois työstä. Niille terotettiin mieliin vakavasti, että sellainen ei käy 
päinsä. Monin paikoin yrittivät porvarilliset sekottaa toimistojen tark
koja korttijärjestelmiä. Niidep työläisjäsenet ja toimitsijat tekivät paras
taan, jotta olevat varastot tulisivat tasaisesti käytetyiksi. - Elintarpeiden 
jakoa luokkaperusteella ei osattu järjestää. 

36. Maakysymys. Tammik. 30 p. julisti Maatalousasiain komitea, 
että torpat ja mäkitupa-alueet julistetaan itsenäisiksi. Pienviljelijöille, 
jotka tästä joutuisivat kärsimään, suoritetaan korvausta; yhtiöicfen viljelty 
ja viljelyskelpoinen maa joutuu valtiolle vuokrattavaksi vi ljelystarkoituk;
siin; luovutus tapahtuu korvauksetta sikäli kuin asianomainen on saan ut 
omaisuudestaan hyötyä kauppahintaa vastaavassa määrässä. Maatiet 
otetaan yhteiskunnan haltuun ja pidetään yllä ylenevän tuloveron tuotta
mi ll a varoilla. Kyytilaitos tehdään itsekannattavaksi ja annetaan sille 
avustusta suurtuloisten verotuksesta saaduilla varoilla. 8 t. tp. ja suoje-
1uslait ulotetaan maatalouteen . Maatyöväen asuntokysymys on järjes
tettävä kuntain toimesta. Maatalous saatetaan yhteiskunnan silmällä
pidon alaiseksi, ja mikäli tuotantolaitoksia käytetään yhteiskuntaa vahin
goittavasti tai ei hoideta, siirretään ne valtion haltuun. 

Maatyöväenliiton toimikunta huomautti, että ammattil iitot ovat ke
hottaneet valitsemaan työhuonetoimikuntia, työkomiteoita ja työvaltuus
toja. Työväen on valvottava työoloja, ja missä isännät ehkä isevät tuo
tantoa, on työlä isten huolehdittava töitten käynnissä pitämisestä. 5uur
viljelyksen alalla on komiteat valittava niinkuin teollisuudessakin, valitse
malla tilakomitea tiloille, joilla työskentelee väh. 10 työläistä. Jos samalla 
omistajalla on useampia tiloja kunnassa ,on valittava valtuutettuja sivu
tiloille ja meijereihin. Talonpoikaisalueilla valitaan kyläkomite.oita, joi
den yhdyssiteenä toimIi kunnan maatyöasiain komitea. Maalisk. 4 p. ke
hotti liittotoimikunta torppari- ja maanvuokraajain osastoja järjestämään 
kokouksia ja vakaannuUamaan torpparivapautus lähettämällä miehiä pu
nakaartiin. Samall a on harkittava elintarvekysymyksen järjestelyä paik
kakunni lla. 

T alonpoikien puoleen käännyttiin, paitsi julistuksilla, myös erityisellä 
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kirjasella "Talonpojat ja vallankumous", jossa se litettiin heille, että val
lankumous merkitsee herravallan lopettamista ja auttaa talonpoikia. Ar
tikkelissa osotettiin, kuinka valkoisessa armeijassa olevat talonpojat tais
televat vuosisataisten nylkijöitlensä puolesta. 

37. Työasiat. Kansanvaltuuskunnan Tyäasiain Osaston ja sen 
alaisten la itosten toim innasta ei vielä ole kirjoitettu mukanaolleitten muis
telmia. Mainittakoon tässä sen tärkeimmät toimenpiteet. Helmik. 6 p. 
jula istaan järjc,styssäännöt valtion- ja kuntain töitä varten. Niiden mu
kaan on jokaiseen työpaikkaan va littava luottamus mieh istö, jonka on val
vottava työhön ottamista ja työntekoa. Helmi k. 7 p. terotti Osasto jär
jestyneen työväen mieliin kunnollisen työn ja työkurin merkitystä. Kun 
työnantajat saboteerasivat ja pitivät työpaikkojaan sul jettuna, koetettiin 
heitä pakottaa ne avaamaan. Jos si itä ei ollut apua, otetiin työpaikat 
työväenvallan haltu un ja asetettiin niihin hoitajat Työasioita koskevia 
ohjeita an toi vat myös ammatilliset järjestöt. Työasiain osasto jakautui 
alaosastoihin kauppaa, teollisuutta, meriasioita, yleisiä töitä sekä työväen 
suojelusta ja vakuutusta varten. Työttömyyden suh teen ryhdyttiin erikoi
siin toimenpiteisi in. - Se ettei teollisuuden yhteisku nnallistuttamisee n heti 
käyty käsiksi ei itsessään oll ut virhe - Venäjälläkään ei sitä heti toteu
tettu - vaan o li virhe se, ettei ollut iarkotuskaan yhteiskunnaJlistuttaa 
ennen kuin vallankumouksen jälkeen ed uskunnallista tietä, mikä johtui 
edellä esitetystä yleisestä käsityksestä. Mutta kun käytäntö vaati yhteis
kunnallistuttamista, käytiin siihen käsiksi. 

38. Suomen ja Venäjän välinen sopimus. Maalisk. 1 p. allekirjoi
tettiin Pietarissa " Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasaval lan 
Kansankomissaarien Neuvoston ja Suomen Sosialistisen Työväentasaval
lan Kansanvaltuusk unnan" kesken sopim us "näiden vapaitten tasavaltain 
ystävyyden ja veljeyden lu jittamiseksi". Siinä sovitaan keskinäisestä, toi
sen aluee lla olevan omaisuuden luovuttamisesta. Neuvostohallitus luo
vutti Suomelle tsaarin hallituksen Suomessa rekvi soimat laivat "Suomen 
kauppalaivaston kansallistuttamisen edistämistä varten". Samoilla perus
tei lla muunkin Suomen a lueella olevan rekvisoidun omaisuuden. Molem
min puolin taattiin kauppa-aluksille esteetön pääsy toistensa satamiin ja 
kanaviin. Venäjä luovutti Suomelle Petsamon al ueen ja Suomi Venäjä lle 
Inon linnakkeen. Erimielisyyksiä oli toisen maan kansalaisten oikeuksien 
nauttimisesta toisen alueella. Sovittiin kuitenkin niin, että Neuvostovalta 
myönsi "kaikki Venäjän kansa laisille kuuluvat valtio lli set oikeudet Suo
men kansal aisi lle Venäjällä, jotka kuuluvat työväenluokkaan tai talonpoi
kaisväestöön, joka ei käytä vierasta työvoimaa, mikäli he ansiotyössä ollen 
asuvat Venäjän a lueella". Suomen puolesta luvattiin myöntää "mahdolli
simman helpoilla ehdoilla täydet va ltiolliset oikeudet VSFNT:n kansalai-

I sille Suomessa, erityisesti huomioon ottaen liikkuvan työtä tekevän väestön 
ed ut". Yksityiskohtia järjestelemään pääteltii n asettaa selvitie lykomitea. 
Erimielisyydet annetaan sovinto-oikeuden ratkaistavaksi, johon puheen-
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johtajan maaraa Ruotsin sos. dem. Vasemmistopuolueen toimikunta, ellei 
toisin sovita. 

39. Suomea koskeva pykälä Brestin maalisk. J p. 1918 alfekirjoi-
lelussa rauhansopimuksessa kuului : "Suomi ja Ahvenanmaan saa risto ovat 
myös viipymättä puhdistettavat venä lä isestä sotaväestä ja venäläi sestä 
punakaartista sekä Suomen satal.1lat venäläisestä laivastosta. Niin kauaksi 
kuin meri on jäässä ja lai vojen poiskuljetus mahdoton, voidaan laivoille 
jättää ainoastaan pieniluku inen komennuskunta. Venäjä lopettaa kaiken 
agitatsionin hallitusta ja yhteiskunnalli sia laitoksia vastaan Suomessa. 
Linnoittaminen Ahvenanmaan saaristossa tulee mahdoll isimman. pian lo
pettaa. Ahvenanmaan saariston linnoittamiskieltoa, linnoitusten uudelleen 
rakentamista sotilaallisessa suhteessa sekä merenkulkua koskevat tekni l
liset kysymykset ovat ratkaistavat erityisellä sopimuksella Saksan, Ruot
sin ja Suomen välillä. On vä lttämätön että sopimuksen tekoon Saksan 
kanssa kutsutaan edustajat kai kista Itämeren rannalla sijaitsevista val-
tioista." • 

40. Saksa ja valkoinen terrori Suomessa. Huhtik. 20 p. on "Tie
donantajassa" ju laistu seuraava Kansanva ltuuskunnan vastalause: "Suo
men vastavallankumouksellisten valkokaartin johdon taholta on julkisesti 
tunnustettu, ettei se ilman Saksan sotilasvallan apua voi voittaa työväekä 
eikä työväen hallitusva ltaa ja tämän avun saamiseksi se on myynyt maan
sa Saksalle. Saksa on kin tämän johdosta ryhtynyt sotil aallisii n valtaus
toimiin Suomessa. Kansojen pahin vihollinen on täten osoittanut itsensä 
myös pahimmaksi kansainväli seksi työväenliikkeen sortajaksi. Sen väki
valtainen yh teistyö Suomen valkokaartin kanssa tarkoittaa nyt suorastaan 
maamme koko työväenliikkeen täydellistä hävittämistä. Val kokaartin 
johto va ltaam illaan a lueilla, ku ten viimeksi Tam pe reella, murhauttaa jär
jestehnällisesti turvattomia sotavankeja, sairaaloissa olevia haavoHettuja 
ja taisteluihin osaaottamatfomiakin työväen luoltam usmiehiä. Ja Saksan 
hallitus, joka epäilemättä voisi yhd ellä sanallaan ehkäistä nuo hirmuiset 
ve ri työI, ei sitä tee. Se seisoo vahvana tukena valkoisen terrorin se län 
takana. Koko va li stuneen maailman edessä, Suomen työtä tekevän kan
san puolesta ja sen hallituksen nimessä panemme jyrkän vastalauseen 
Saksan hallituksen sotatoimia vastaan Suomessa. Suomen työväen luokka 
tahtoo edelleen vere llään ja voimallaan puolustaa al kamaansa ylevää 
asiaa, mutta sydämessään syvä vi ha ja ylenkatse kai kkia kansojen ja työ
väenliikkeen pyöveleitä kohtaan." 

41. Valkoinen ja punainen terrori. Työväen tappiota seurasi val
koinen terrori, joka raakuu dessa hakee vertaistaan historiassa. V. Tan
nerin puol ustuspuheessa Helsingin raastuvanoikeudessa toukok . 10 p. 1919 
esitetään tilastoja, joiden mukaan toimitettujen tutkimusten perusteella 
lahtarien teurastami a punaisia oli 15,8 17, joista 7,011 maase udulla. Tie
toja oli saatu a inoastaan niistä ku nnista, joissa oli yli 50 surmatlua. 
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250:stä kunnasta ei ollut tietoja ollenkaan. Tätä tilastoa on sen jälkeen 
tarkistettu, mutta lähimain se pitänee paikkansa. Vankileireissä nääntyi 
nälkään ja tauteihin suunnilleen saman verran. Lahtarit itsek in kirjois-
·saan myöntävät "omavaltaisuuksia" tapahtuneen, mutta suurin osa edellä
kerrotuista tapauksista on suorastaan seurausta vastuunalaisten virka-
miesle'n ja laitosten, "valtiorikosoikeuksien" toiminnasta. Historia lliseksi 
tosiasiaksi jää, että Suomen porvariston kosto voittaa muissa maissa 
esiintyneet samanlaiset ilmiöt, vaikkakin porvaristo, jonka kukkaroon on 
koskettu, joka paikassa käyttäytyy raivoisan pedon tavoin . Vasta kun 
vankileirikurjuu's ja terrori alkoivat herättä~ kiusallista huomiota ulko
maillakin, ja porvaristo uhkasi menettää parhaan työvoimansa, a lettiin 
vanki leireistä vapauttaa "punikkeja". Sen jälkeen on säädetty useita 
"armahduksia", mutta vielä 10 vuoden päästä on Suomen vankiloissa 
työläisiä v. 1918 taistelujen jäljiltä, puhumattakaan "uuden kapinan val
mistajista" . 

Valkoinen terrori kohdistui muihinkin kuin työväenliikkeen varsi nai
. siin osanottajiin. Sen uhrina kuoli m.m. kirjailija Irmari Rantamala, joka 

kirjoitteli pitkin syksyä "Työmieheen" kansanomaisia kirjoituksia porv~
rien menettelyä vastaan. Kumouksen aikana oli miltei joka numerossa 
hänen kirjoittamansa alakerta, jossa ruoskittiin lahtareita ja va rsinkin ve
dottiin talonpoikiin, kehotettiin taistelemaan herravaltaa vastaan. Viimei
nen kirjotus "Oman itsensä edessä" oli maalisk. 31 p. Lahtarit vangit
sivat kirjailijan ja kun hän Viaporiin vietäessä hyppäsi me reen, ampuivat 
hänet sinne . 

Puolustuksekseen ovat lahtarit levittäneet kuvauksia "punasesta ter
rorista". Vallankumouksen johto kyllä aluksi kielsi käyttämästä kuole
manrangaistusta, mutfa kun 1ahtarien julmuuksista tu li tietoja, annettiin 
oikeus tuomita vastavallankumouksellisia vehkeilijöitä sota lain kaikella 
ankaruudella. Vallankumouksen yhteydessä tapahtui kyllä edesvastuut
tomiakin murh ia ja suoranaisia ilkitöitä. Monin paikoin punakaartien 
asianomaiset elimet ja punakaartit itse, joukkopäätöksellä, rankaisivat sel
laisesta ampumalla syylliset. Tunnetaan lukuisia tapauksia, jolloin tämä 
tehtiin aivan oikean poliittisen ha rkinnan ja proletaarisen .oikeudentunnon 
mukaan. Vallankumouksen suurimpia virheitä oli se, että ei järjestetty 
keskitettyä ja auktoritatiivista erikoiskomiteatoimintaa, joka olisi ollut 
puolueen poliittisen johdon alainen. Juuri tämä puute aiheuttikin sen, 
että vallankumoukselliset työläiset, vastavallankumouksellisia kohtaan 
-osotetusta hempeämieJisyydestä suuttuneina, ottivat oikeuden omiin ,kä- .. 
siinsä. Kuitenkaan eivät lahtarit virallisten "tutkimustenkaan" perusteella 
ole saaneet tällaisia "tihutöitä" luetteloiduksi muuta kuin joukon toista 
tuhatta, joiden uhreista useimmat varmasti olivat luotinsa ansainneet. 
Lahtarit ovat kirjoissaan ke rskuneet sillä, kuinka he juonittelivat Helsin-
gissä y.m. Sitä ei tietenkään olisi kokonaan voitu estää, mutta määrä
tietoinen toiminta sitä vastaan olisi tuottanut parempia tuloksia kuin se, 
mitä noudatettiin, ja joka kyllä teki parastaan. 
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42. Vallankumousjohdon ellakuoiminen. Viipurin joutuessa vä lit
tömien sotatoimien näytlämöksi he räsi kysymys vallankumousjohdon sie l~ 
pois sii rtämisestä . Kysymys tuli konkreettisesti esille vasta 25 p:n illalla. 
(Tosin oli venäläisen likv idalionikom itean edustaja jo ennenkin tehnyt 
y lipäällikkö Manne rille sell aisen esityksen, mutta kieltäytyi hän siihen 
huomiota kiinn iltämästä, koska ei katsonut ta iste lun olevan menetetyn.) . 
Ylipäälli köllä ja hänen esiku nnallaan oli 25 p. iltapäivän ja ill an kuluessa 
neuvotte luja Viipurissa ja Viip urin seud ulla olevan punakaa rtien osasto
jen päällikköjen kanssa Viipurill. puolustuksesta ja itään päin peräytym istä 
järjestettäessä noudatettavista toimenpite istä. 

Vasta illalla myöhään ylipäällikön ja esikunnan istunnossa, jossa oli 
saapuvilla Venä lä isestä Likvidationikomiteasta tovereita sekä mahdoll i
sesti muitakin venäläisiä tovereita, kuin myöskin eräitä Punakaartin yli
johdon käytettävissä olevia tovereita, esitettii n venäläisten toverien puo
lelta perusteltu vaatimus, että vastuun alaisten suomalaisten toverien on 
lähdettävä laivall a, joka oli kuntoon laitettu Likvidation ikomitean vaati; 
muk sesta ja sen ta rpeita varten . Vakavan keskuste lun jälkeen antoi yli
pää lli kkö silten, 2-3 tuntia en nen Likvidationikomilean laivalle määrää
mää lähtöaikaa, mää räyksen poistumisesta. Samalla annetti in yli pää l
li kkö Manneri n ja esikuntapäälli kkö Gyllingin alleki rjottall1a seuraava 
"Määräys. Täten käsketään Vii puri n· itä iset p·atterit toimimaan mahdol
lisimman voimakkaa lla tulell a esläen vihollisen liikkumisen Koiviston tielle 
pä in, siksi kunnes kaupungin puolustusta johtavat elimet toisin määräävät 
tai patterien puolustws muuten käy mahdottomaksi, taikka kaartin joukko
jen si irtäminen itään päin Koivistoa kohti tekee amm unnan lopettamisen ja 
pa tterin tuhoamisen tarpeelliseksi tai välttämättömäksi. SPK:n Pääma
jassa, 25. 4. 1918." - Edellä mainitusta mää räyksestä mukana huolehti
maan määrättiin Punakaartin yleisesikunnan instruktorina oleva eversti 
Peresvjet, joka käskettiin huolehtimaan myöskin siitä, että Viipuri n van
han li nnan pihall a olevat tykit toimivat sopusoinn ussa edellä olevan mää
räyksen kanssa. Kun oletettiin, ellä tämän tykistötoiminnan täytäntöön
panoa koskevan määräyksen toimeenpanijat jä isivät viimeisiksi aktiivisista 
joukoista Viipurissa, niin mää rätti in tämän tykistö ryhmän käytettäväksi 
pieni laiva poissiirtymistä varten. - Vielä määrättii n ennen lähtöä illalla 
Vi ipurin puolustuspäällikön tehtäviä hoitamaan toveri Rantala, van ha Via
porin aika inen punakaartila inen. Sen jälkeen, klo 1 aikaan yöllä 26 p. 
vastaan poistu i laivall a Punakaartin ylijohto (paitsi tov. Gylli ng, joka jä i 
toisten tietämättä), Kansanvaltu uskunta ja joukko vastuuna la isia toimit
sijoita ja punakaartilaisia ylipää lli kkö Mannerin antaman suullisen mää
räyksen mukaan. 

Lahta reilla oli, heidän historiainsa kertoman mukaan, aikomus kat
kaista perääntymistie myös meren puolelta. He valittavat, että asian
omainen tykistö, jonka piti pommittaa laivoja, myöhästyi. 

Kun elok. 3 1 p:n 1920 murhan johtohenkilöt Paasi ja Höglund kir
jelmässään lov. Len inille esittivät syytöksiä m.m. tästä 'asiasta, selitti O. 
Sinovjev - joka silloin oli ollut Pohjoisen Kommuunin Kansankomisa-
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Tien neuvoston esimiehenä - puheessaan Leningradissa syysk. 17 p. asian 
suomalaisten puoluejärjestäjen kokouksessa seuraavasti: "Kirjeessä sa-
notaan, että v:n 1918 vallankumouksen johtajat Suomessa, pelastaakseen 
henkensä, raukkarnaisesti pakenivat jättäen Suomen työväenluokan valko-
kaartilaisten raadeltavaksi ... Jouduttuaan sodassa häviölle olivat tove
rimme pakoitetut pakenemaan. Mitä tulee Suomen punaisen hallituksen 
pakoon, niin se ei tapahtunut sen alolleesla taikka tahdosta, vaan meidän 
neuvDslarnme ja vaatim uksestammec On vale, että pako oli häpeälli nen 
ja että se tapahtui Oman hengen pelastamisen tarkoituksessa. Suomen 
vallankumouksen kukistuttua me, Kansanvaltuuskunnan pyynnöstä, käsit-
telimme kysymystä evakuoimisesta ja elävän voiman pelastamisesta ye-
näjän alueelle. Kansanvaltuuskunta lähti Viipurista viimeisellä laivalla 
vasta meidän itsepintaisten vaatimustemme jä lkeen. Erittäin Manner. 
Meidän ei pidä käsittää vallankumousta siten, että sen epäonnistuessa joh-
tajain on ehdottomasti jäätävä valkokaartilaisten raadeltavaksi. Parin 
kolmen vuoden päästä edellisen kukistumisesta puhkeava uusi vallanku-
mous tarvitsee johtavia voimia. Meidän tarkoituksemme oli pe lastaa 
kaikki, mikä suinkin oli mahdolli sta ." (Julkaisusta "Elokuun Kommu-
naardit", siv. 12.). 

43. Saomen Kommllnistinen Pllolue. Nyt vasta, vallankumouksen 
kokemusten jälkeen, selvisi Suomen työväenliikkeen vastuunalaisilie toi-
mihenkilöille bolshevismin totuus. Moskovassa, Hengellisen Seminaarin, 
nyk. Kolmannen Neuvostotaion salissa, perustettiin elok. 29 p. SKP. 
"Suomen Sosialidemokraattien Ulkomaisen Järjestön" väliaikainen Kes-
kuskomitea oli- kutsunut kokoon vallankumouspakolaisten neuvotteluko-
kouksen, j oka alkoi elok. 25 p. Tov. Kuusisen alustuksen perusteella, joka 
on tässä kokoelmassa, syntyi monipäiväinen keskustelu, jossa Suomen 
työväenliikkeen ja luokkasodan kysymykset käsiteltiin perinpohjaisesti. 
Toimitetussa äänestyksessä kannatti 74 teesejä, joista tuli SKP:n perus-
tamislausunnon ponnet (liitetty tov. Kuusisen " Itsekritiikin" loppuun). 
Vastaan äänesti 16, jotka tahtoivat asiaa val iokuntaan, mutta tunnustivat 
he, että eivät ole nyt valmiit äänestämään kommunististen teesien puo-
lesta. Useimmat heistä olivat Suomen ammatillisen liikkeen ent. toimi-
henkilöitä ja on eräistä heistä sen jälkeen tullut kommunisteja, toisista 
taas luopioita ja vastavallankumouksellisia. 

SKP:n perustava kokous kesti sitten syysk. 5 p:ään. Siinä käsitelti in 
Moskovassa toimineen keskuskomitean ja sen pietarilaisen osaston, Huol-
totOlmiston ja sen avustus laitosten sekä Buin siirtolan toimintakertomuk-
set. Kun kokoukselle tuli tieto murhayrityksestä tov. Lenin iä vastaan, 
elok. 29 p., päätettiin lähettää hänelle Avoin kirje. Puolue -käsitteli sit-
ten perustamislausunnon sekä selvitfeli keskustelussa kansallisuuskysy-
mystä. Keskuskomiteaan valittiin Q. V. Kuusinen, Jukka Rahja, K. M. 
Evä, Lauri Letonmäki ja Yrjö Sirola; pian sen jälkeen koopteerattiin K. 
Manner ja Eino Rahja. - Talvella 1919 piti puolue Leningradissa kon-
ferenssin ja syyskuussa puoluekokouksen. Seuraava puoluekokous pidei-
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tiio heinäk. 1920. Elok. 31 p. murhattiin Leningradissa 8 puolueen toi-
mihenkilöä (kt~. "Elokuun kommunaardit"). Puolueessa syntynyt kii-
vas ryhmätaistelu ratkaistiin puoluekokouksessa kesällä 1921. Seuraava 
puoluekokous pidettiin kesällä 1925. Väliaikana ja viime puoluekokouk-
sen jälkeen on pidetty useita KK:n laajennettuja täysi-istuntoja, joissa on 
käsitelty Suomen tilannetta ja puolueen tehtäviä . Tärkeimmät päätökset 
on julaistu "Proletaarissa", joka on puolueen äänenkannattaja. Se on 
salainen, niinkuin puol uekin on kokonaan konspiratiivinen. Suomen lah
ta rit ovat pakotetut myöntämään, että kpmmunistien järjestöverkko ulot
tuu yli maan ja että toiminta on tehokasta ja järjestelmällistä. 

V. 1917- 18 tärkeImpäin tapausten kalenterI. 

Kun edelläolevissa selityksissä on mainittu v :n 1917 alkupuolen ta-
pahtumat päivämäärio.en, alkaa tämä tapausluettelo heinäkuusta. 

Heinäkuu 1917. 
3 p. Urjalan Nuutajärvellä ja Jokioisissa suuret torpparilakot. 

13 p. Huittisten verilöyly. 
14 p. Eduskunnassa hyväksytään 8-f. työpäivälaki ja kunnallislait. Suu-

ria mielenosotuks:a. 
1 9 p. Helsingin työväen vastalausekokous Huittisten verilöylyn johdosta. 
21 p. Kerenski nimitetään pääministeriksi. 
22-25 p. Järjestysmiesten lakko Helsingissä. 
24 p. S.d: naisliiton kokous Helsingissä. 
25 p. Eduskunta hyväksyy adressin Väliaikaiselle Hallitukselle valtalain 

johdosta. - Helsingin mi liisilakko päättyy. 
27 p. 
28 p. 

Hallituksen määräys Venäjän rajan väliaikaisesta sulkemisesta. 
Bolshevikkien vangi1semisia ja koti tarkastuksia Helsingissä, sul
jetaan "Volna" lehden toimitus ja senaatin kirjapaino, jossa sitä 
on painettu (paino avattiin elok. 1 p.). Myös lakkautetaan sosia.., 

,. listivallankumouksellisten lehti. 
29 p. Ylivieskan työväki vaatii viljelyspakkoa ja viljelemättömien ·mai

den pakkoluovutusta. 
30 p. 
31 p. 

Eduskunta hyväksyy lain Korkeimmasta Oikeudesta. 
Väliaikaisen Hallituksen manifesti eduskunnan hajottamisesta. 

Elokuu. 
p. . Eduskunnan hajottamismanifesti senaatissa. - Helsingin työttömät 

raha toimi kamarin edustalla mielenosotuksella. 
2 p. Hels . kunnallisjärjestön koko elintarvepulan johdosta. - Työväen

kokoukset vaativat eduskuntaa pysymään paikoillaan. 
13 p. 
18 p. 

Helsingin kunnanvaltuuston pii ritys Malmilla. 
Väliaikainen Ha lli tus vahvistaa työväen suojel uslait ja tapaturma
vakuutuslait. 

19- 24 p. Suomen S.d. Nuorisol iiton kokous Tamperee lla. Vaatii ääni-

• 13' 
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oikeutta 20-vuotisillej lupaa taistella porvarien sola lailoshommia 
vastaan "kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, niihin luettuna 
myös asevelvollisuuslakko". Ehdottaa että kansanmiliisiä kos-
keva kohta poistetaan s.d. ohjelmasta. 

27 p. Maalyöväen Liiton perustava kokous Tampereella; 150 edustajaa 
(suurin amlll. liittokokous Suomessa). 

28 p. Senaatin torilla suuri soti laiden kokous, joka arvostelee ankarasti 
Kerenskin Suomen politiikkaa. 

29 p. Eduskunnan isluntosali sulettu ja yli 100 husaaria ovilla, kun 
eduskunnan piti kokoontua. Edustajat kokoontuivat Säätytalolle 
neuvottel ukokoukseen, porvareita mukana. Päätetään 73 äänellä, 
että eduskunta kokoontuu puhemiehen kutsusta. S.d. edustajat 
olisivat olleet valmiit jatkamaan istuntoa, mutta maa laisliittolaiset 
eivät suostuneet. Kenraali kuvernööri kiit ti lehdissä siitä, että 
kaikki kävi rauhallisesti! 

3 1 p. S.d. ed. ryhmä selittää, että vaikka ei tunn usta julistettuja vaaleja 
laillisiksi, niin on niihin olettava osaa ja tehtävä niistä vallanku
mousvaalit. - Helsingin Työv. järj. Eduskunnan lausunto tori
ja ' katukokouksista, joih in järjestyneiden ei pidä oltaa osaa. 

Syyskuu. • 
4 p. saa B. Jalander 400,000 mk. Saksan niemen poliisikoulua varten 

ja 13 p. 450,000 mk. 
5-12 p. Tukholmassa III :s Zimmerwald-kokous. 
• tov. Yrjö Sirola. 

Suomea edustaa 

9 p. Kornilovin julistus Venäjällä (14 p. K. antautuu). "Työmies" 
kirjottaa: "Korniloveilleko Suomen korkein valtiovalta"? 

12 p. Väl iaikaisen Hallituksen avoin kirje erinäisten asiain siirtämisestä 

16 p. 
22 p. 

Suomen senaatin ratkaistavaksi; "Työmies" leimaa sen vallan
kaappaukselliseksi. 
Ilmoitetaan, että senaatti on oltanut 25 milj. mk:n valtiolainan. 
julaistaan N. V. Nek rasovin nimitys Suomen kenraalikuvemöö
riksi. 

23 p. Vahvisti Väl. Hall. lain, joka jatkoi n. 70,000 torpparin vuokra
aikaa vuoteen 1921. 

24 p. Sotaväen aluekokous Suomessa hyväksyy bolshevikkien ja vasen 
es-erräin päätöslauselman Suomen asiassa. 

28 p. Eduskunta kokOOntuu. Puhemies Manner murtaa ovi11e pann ut si-
netit ja istunto pidetään. . 

Lokakuu. 
1- 2 p. Vaalit. 
4 p. Sos.dem. naisliiton kokous. 
5 p. "Työmies" arvostelee ankarasti senaatin elinta rvepolitiikkaa. 

j ulaistaan Ammattijärjestön kokousesityksiä. 
14 p. Kerrotaan saksalaisten tulosta Riian lahteen . 

• 
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Marrask. -_ 
p. Julaistaan "Me vaadimme", - Eduskunta kokoontuu. Jättäessään 

valtaki rjansa 5.d. edustajat panevat vastalauseen : eivät tunnusta 
toimitusta lailliseksi, sen kautta kun rikotaan valta lakia, mutta 
jättävät valtak irjansa, ette i heiltä voitaisi puheoikeutta riistää. 

2 p. Vä liaikainen Hallitus käsittelee Venäjän ja Suomen suhdekysy-
mystä kenr. kuv. Nekrasovin ja Suomen porvarien neuvottelujen 
perusteella. - Edusk. puhemieheksi valitaan J. Lundson. - Kata-
janokan vankilassa alkaa Helsingin pitäjän kihlakunnanoikeus kä-
sitel lä kunnan valtuuston kesäistä piiritysjuttua Malmill a. 

3 p. Armeijan, Laivaston ja Työväen Aluekomitea antaa julistuksen so
tilaiden val lattomuuksien ja väkivallaisuuksien johdosta. 

5 p. "Työmiehessä" kirjotus "Porvarit kuninkaan haussa" (porva rien 

6 p. 
7 p. 
8 p. 

yritys kenr. kuv. avull a asettaa vallionhoitajakun la). Sos.dem. ed. 
ryhmä vaatii eduskuntaa ryhtymään töih in. 
Kululusosuuskuntain Keskustoimikunnan ohjelma elintarveasiassa. 
Ensimäiset tiedot Lokakuun vallankumouksesta. 
S.d. Puol uetoimikunnan ja Amm. järj. toimikunnan julistus "Val
vei lla. Voimat kokoon!" - Eduskunnassa pidetään "Me vaadim-
me", su uri keskustelu valtiollisesta asemasta. - Lehd issä s.d. ed. 
ryhmän tiedonanto porvarien va llankaappaushankkeesta. - Tulee 
tieto Mommilan tapahtumista (sotilaat olleet toimittamassa kotitar
kastusta, joutuneet laukausten vai htoon lahtarien kanssa, suu rkapi
talistit Kordeli n y.m. saaneet surmansa). 

9 p. Suomi julistetaan sotatilaan saksalaisten maihinnousun vaa ran 
johdosta. 

10 p. Työväen ~ allankumouksellisen Keskusneuvoston julistus vallanku
moukselliselle työväelle. 

11 p, 
12 p. 

Suuria työväen kokouksia Helsin gissä. 
Ammattijärjestön IV edustajakokous a lkaa. Kokous päätti julis
taa suurlakon jos edusk. ei toimi. - Neuvostohallitu ksen komissa-
reiksi Suomeen nimittämäl tov. Shishko ja Jukka Rahja ovat käy
nee', senaattori Setälän puheilla, jolle ovat seli ttäneet, että heidän 
tehtävänään on ainoastaan edustaa Venäjän hallitusta Suomen ja 
Venäjän keskenä isissä asioissa. 

13 p. Ammattijärjestön julistus, että on oltava va lmiina. - Eduskunta 
hylkää "Me vaadimme". 

14 p. Suurlakko alkanut edellisenä yönä klo 12. Lakkojulistus: "Työ
väki taisteluun leivän ja oikeuden puolesta! Pyö rät seisomaan! " 

15-16 p. Suuri keskustelu ed uskunnassa. Ed uskunta julistauluu 127 

17 p. 
19 p. 

äänellä 68 vastaan korkeimman valtiovallan hoitajaksi ja vahvistaa 
8-t. työpäivän ja kunnallislait. 
Puhemies peruuttaa omavaltaisesti eduskunnan istunnon. 
Suurlakko päättyy klo 2 p. - Suuria kokouksia Helsingissä. Esi
te tään sos.dem. senaattori lista ja sen ohjelma: eJintarve- ja työttö-
myyskysymykset, va ltalaki täydennettynä ulkopolitiikkaa ja sota-
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ioita_Koskeillla kohdall a, sotavoilloj en verotus , torpparivapau
-~---t~us, äänioikeus 20-vuotisillc, virkakone iston kansallvaltaistuttam i-

nen, y leinen amnestia viime päivinä tapahtuneiden lainrikkolll usten 
johdosta, vainojen ja boikattauksen kieltäminen. 

20 p. Sos.dern. edustajain vastalause eduskunnan puhemiehelle tä-
män kieltäytymisen johdosta pitää eduskunnan istuntoa. 

25-27 p. Sos.dem. puoluekokous. 
26 p. Eduskunta valitsee 100 äänellä Svinhufvudin senaatin; sOS.dem. 

lista sai 80 ääntä. Senaatin jäseniksi tulevat: P. E. 'Svinhufvud, 
O. Talas, A. Castren, A. Frey .. J. Arajärvi, E. N. Setälä, j, Castren, 
1;1_ Renvall, K. Kallio, E. Pehkonen, O. Y. Louhivuori. Senaatin 
ohjelmana on puheenparsia Suomen itsenäisyydestä ja pääasiana 
- "järjestys". 

j ouluk. 
p. Suomen Rautatieläisten Liiton kokous; keskustelu marraskuun 

suurlakosta; harkitaan Rautatieneuvoston aikaansaamista. 
4 p. Svin hufvud esittää senaatin ohjelman. - Metalliteollisuustyöväen 

liiton edustajakokous alkaa. Samoihin aikoihin pidetään myös lei
purien ja maalarien liittokokoukset; vähää ennen pidetty muura
rien, nahkurien ja sekatyöväen y.m. liittojen kokoukset. 

5 p. Senaatin esitys Suomen hallitusmuodoksi ; Sosialidemokratit arvos
televat ankarasti sen epäkansanvaltaisuutta. 

6 p. Hallitus valtuutetaan ryhtymään toimenpiteisiin Suomen itsenäisyy
den tunnustetuksi saamiseksi. - Julai staan Veturi miesten Liiton 
keskustoimikunnan lausunto marraskuun suu rl akosta. 

7 p. Eduskunnassa keskustelu torpparivapautuksesta. - Esitetään Mik
kolan y"m. ehdotus Suomen sotalaitoksen ("kansanmiliisin") ai
kaan saamiseksi. 

9 p. S .d. Puoluetoimikunnan lausunto erinäisten järjestöjen ja niiden jä
senten hajanaisia ja omapäisiä toimintoja vastaan. 

11 p. 
15 p. 
16 p. 

Eduskunta vahvistaa lain, jolla torpparien vuokra-aikaa jatketaan. 
Antimilitaristinen nuorisokokous Helsingissä. 
Torpparien ja mäkitupala isten kokouksia Elimäellä, Pöytyällä, Lu
hangassa y.m. PäättQ'ät panna itse käytäntöön torpparivapautuk-
sen, jollei eduskunnasfa~e apua. 

16-17 p. Järjestyskaartien edustajakokous Tampereella; punakaarti lai
nen vähemmistö. 

17 p. Välirauha Saksan ja Venäjän välillä; kestää tammik. 14 p:ään.
"Työmies" julkaisee " Helsingin suojeluskunnan" kehotuksen talon
omistaji lle (ohjeita hälyytyksen varalta). - Turussa l1)ellakoita ja 
ryöstöjä; järjestyskunta lakossa. 

18 p. 
2 1 p. 
22 p. 

S.d. ed. ryhmän välikysymys ·ul kopolitiikasta. 
Kokkolassa miliisilakko; mellakoita; sotilaat pitävät järjestystä. 
Eduskunta hylkää lain Kork~immasta Oikeudesta liian kansanval
taisenai samoin muita "Mannerin eduskunnan" lakeja. 
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25 p. Helsingin naisten kokous . sotaa ja sotalaitoksen pystyttämistä 
vastaan. .. 

27 p. S.d. Puoluetoimikunnan lähetystö Pietarissa bolshevikkien Keskus-
komitean puheilla. - Eduskunnassa keskustelu senaatin ulkopoli
tiikasta. 

28 p. Bolshevikkien Keskuskomitea hyväksyy Suomen s.d. puolueen esi-
tYKsen Suomen itsenäisyysasiassa. 

Joulukuussa muodostettiin lahtarien alipäällystökoulu Vimpeliin, 
josta se sitten siirrettiin Vöyriin. 

V. 1918 tammikuu. . 
2 p. Tiedotetaan Venäjän Kansankomisarien Neuvoston päättäneen eh

dottaa Toimp. KeskuskomitealIe Suomen itsenäisyyden tunnusta-
mista. 

4 p. Toimp.k. tunnustaa Suomen itsenäisyyden; samoin Ruotsi , seuraa
vina päivinä Ranska y.m. maat. "Työmiehessä" puolustaa eräs 
kirjottaja ahvenanmaalaisten täyttä itsemääräämisoikeutta, eroa
miseen ja Ruotsiin liittymiseen asti. 

5 p. "Työmies" vaatii lähetettäväksi edustajia Brest-Litovskin rauhan
neuvotteluihin. 

8 p. Rauhan ja vapauden mielenosotus Helsin gissä. PuoUoim. tervehti i 
venä läi siä tovereita. 

9 p. Senaatti vaatii ja saa valtuudet " lujan järjestyvallan" luomiseksi. 
Senaattori Arajärvi julistaa, ellei muilla kuin hallituksella saa olla 
aseellisia joukkoja maassa. - Uudenmaan Työväen Järjestöjen 
Piirineuvosto panee vastalauseen B. Jalande rin maaherrana oloa 
vastaan. Punasenkaartin esikunta vaatii maaherrain Jalanderin, 
Collanin (Turku) ja Nandelstadth'in (Oulu) erottamista. 

II p. Sos.dem. edustajain alote senaatin lainvaslaisten toimien johdosta 
( perustaa vi rastoja, poliisikouJuja y.m.). 

12 p. 
13 p. 

Eduskunta hyväksyy 97 äänellä 85 vastaan sotaväen järjestämisen. 
Helsingin nuorison mielenosotus porvarien sotalaitospuuhaa vas
taan. - Tietoja Porvoon ja ympäristön suojeluskuntain liikehti-
miseslä. - -Brestissä keskustellaan Suomen asiasta. 

14 p. Helsingin punakaartin päällikkökunta vaatii, että valta on otettava 
s.d. puolueen käsiin. 

15 p. Sos.dem. Puoluetoimikunnan julistus: "Köyhälistön voimat ko
koon! Senaatti aikoo hyökätä lahlarivoimalla työväenluokkaa 
vastaan". Vahvistettava työväenkaarteja ja vältettävä hajanaista 
esiintymistä. 

16 p. 
18 p. 

Svinhufvud nimittää Mannerheimin ylipäälliköksi. 
Mannerheim siirtyy "sotilaskomitean" kanssa Vaasaan . - Venä
jän Perustava Kokous kokoontuu ja hajotetaan. - Lahtarit anas-
taval Taavelissa punakaartin kiväärejä: iaistelu. 

19 p. Viipurissa taistelu punakaariilaisten ja lahtarien väli llä Pietisen 
tehtaalla. 



• 

20 p. 
21 p. 

200 

T yöväki viettää ympäri maan _"vapausjuh lia". 
S.d. edusk . ryhmän .tiedonanto Senaatin vall ananastuspuuJlista. _ 
S.d. Kunnallisasiain Toimiston neuvottelukokous ja kurssit, H:gin 
punakaartin esikunta kehottaa olemaan valmiina. 

21-22 p. Puoluenuevostotl kokous. Päätetään pitää Työv. järjestöjen 
neuvottelukokous he lmikuussa. Puoluetoimikuntaa lisätään: O. V. 
Kuusinen, K. Manner, Y. Sirola, E. Gylling, M. TUTkia, K. H. Wiik, 
E. Eloranta, A. Taimi, A. Kiviranta, E. HaaQRlainen, L Letonmäki 
ja E. Elo. 

22 p. Vi,ipuriin saapuu 500-miehinen lahtarijoukko, joka sitten siirtyy 
Kämärän kautta Vuoksen rintamalle. 

23 p. "Työmiehessä" selostus porvariston aseellisista joukoista Helsin
gissä . 

24 p. 
25 p. 

Lahtarit ottavat vall an Joensuussa. 
Mannerheim päättää alkaa toiminnan ja antaa hyökkäyskäskyn 28 
p:ksi. Sen. Castren se littää Al uekomitealle ja Laivaston Keskus-
komitealIe, että suojeluskunnat ovat senaatin laitoksia ja on niissä 
70,000 jäsentä. - Senaatin kiertokirje maaherroille. - Sen. Ren
vall, Frey, Arajärvi ja Pehkonen pakenevat Vaasaan, jossa muo
dostavat valkoisen hallituksen; maalisk. liittyvät siihen Saksasta 
saapuneet Svinhufvud ja Castren. 

26 p. Kehotus järjestyneell e työväelle ja kaarteille olla valmiina; allekirj . 
puoluetoimikunta, järjestyskaartien ja punakaartin esikunnat. 
"Työmiehessä" kirjotus: "Kansan viholli set". Hallitus sodassa 
omaa kansaansa vastaan". Puolueneuvoston lausunto porvariston 
uhkavaatimuksien johdosta sotaväkeen nähden. Puolue ei vaadi 
sen pOisvjemistä, koska se saattaa olla tarpeen Pietarin suoje lemi~ 
seksi imperialistien hyökkäyksiä vastaan. .... 

27 p. Kello 10 ill alla alkaa vallankumous Helsingissä. Suomen Työ
väen Toim.p. komitean vallankumousjulistus Suomen kansalle. -
Tietoja lahtarien hyökkäyksistä eri puolil ta maata. 

28 p. Vallankumousjulistus julaistaan suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi. 
Tiedonannot eri kielillä. Suojeluskunnat hyökkäävät venäläisten 
kimppuun Vaasassa, Lapuall a, Seinäjoella y.ln-. monin paikoin yl
lättäen . - Lahtarit suistavat junan raiteilta Haapamäen seudulla. 
Räjäyttäneet siltoja. 

29 p. Kansanvaltuuskunnan ju listus. - Suuria . työväen kokouksia Hel
singissä ja muuall a. Työväen keskusjärjestö, yhdessä punakaar
tin esikunnan kanssa, ottaneet va llan Vii purissa. Manner ja Sirola 
neuvottelevat venäläisen aluekomitean kanssa välien selvittelystä . 
- Lahtarit miehittävät Kaskisen ja Kokkolan. 

30 p. Punakaartin päälliköksi nimitetään E. Haapalainen. - Julistus 
torppareille, pienvi ljelijöille ja maaseudun työväestölle. - Lahta
rit miehittävät Haapamäen. 

31 p. Laki torpparien, lampuotien ja mäkitupalaisten julistamisesta maa
omistajista riippumattomiksi. - Laki elintarvelautakuntien oikeuk-
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sien laajentamisesta. - Suomen pankin virkamiehistö erotetaan. 
- Tiedonanto pankkia tarvitsevalle yleisölle yksityispankkien jar
rutuksen johdosta; Suomen pankki valtuutetaan suorittamaan 
Suomen Valtiokonttorin maksuosoituksia. ----" Rautatieneuvosto il-
moittaa virkai lijoille toimeen saapumisesta. - Kansanvaltuuskun
ta ehdoltaa Työväen Pää neuvostolle, että asetetaan venäläis-suo
malainen komitea käsittelemään seur. asioita: Suomen riippumatto
muudelle ja puolueettomuudelle kansainvälisten takeiden hankki
minen; Venäjän valtion Suomessa olevan omaisuuden Suomelle 
saaminen; Unnoitusten hävittäminen ja sotaväen Suomesta pois 
vieminen; Lainosta sopiminen; Jäämeren rannoilta sataman saami~ 
nen; Venäjän valtion Suomessa teettämien töiden selvittely. -
Lahlarit valtaavat Krist ii nan (taistelutta) ja Vilppulan. 

HelmIkuu. 
p. Väliaikaine~ laki vallan1mmousoikeuksista . - Sirolan sähkösano

ma Ruotsin meriministeri11e, s.d. E. Palmstjernalle lahtarien aikeis
ta saada Ruotsia sekaantumaan Suomen asioihin. - Tervehdys 
Viron Työväen ja Sotamiesneuvostolle (Anvell, Kingisep, Pögel
man y.m.). Venäläisen aluekomitean sotaosaston määräys venä
lä isten vallankumouksellisten velvollisuudesta auttaa suomalaisia 
tovereita. - Lak i 1865 palkkaussään nön kumoamisesta. - La ki 
kunnallisveron huojennuksista. - Tiedonanto työväen vallan käy
töstä kunnissa ja lääneissä. - Lahtarit miehittäneet Raahen. 

2. Kan sanvaltuuskunta jul istaa punaisenkaartin Suomen Tasavallan 
armeijaksi. Punakaartin Yleisesikunnan julistus, jossa kielletään 
väkivaltaisuudet ja ilmoitetaan sotaoikeuksien perustamisesta. -
Laki korvauksen suorittamisesta työntekijöil le vallankumousoloista 

johtuneiden työnseisausten ajalta. - Vastavallankumoukselliset 
lehdet lakkautetaan. - Kuolemanrangaistus poistetaan. - Ulko
asiain valtuutetun vastaus konsulien kirjelmään, lausunto heidän 
oikeuksistaan. - Venä lä isen rauhanneuvottelukunnan tervehdys 

.. Breslistä ja Kans. Valf:n vastaus. 
3 p. Helsingin kunnallinen suurlak ko julistetaan päältyneeksi. - Ase

tetaan Tasavallan posti neuvosto. - Päivä käsky punaisi lle kaarteil
le: Kan sanvaltuuskunnan tunnustamisesta ja käytännöllisistä jär
jestelyistä. - Ranskan konsuli ilmoittaa saaneensa tiedon hallituk
sen vaihdoksesta. - Punaisten tappio Oulussa. Punakaarti val
taa MO~lhun. - Työväen Pääneuvoston vaali. Puolueneuvoston 
edustajat vaaJipiirittäin: E. Härmä, varalle J. Ojala, J. Rainio, v. 
Aino Forsten, M. AiroJa, v. T. Alavirta, Antton Huotari v. E. Murto, 
B. Lehti, v. N. Heinonen, Hanna Koskinen, v. J. Rikkonen, Anni 
Savolainen, v. R. Hakala , T. Lapveteläinen, v. S. Saarikivi, Heikki 
Jalonen, v. M. Lonkainen, O. Tuomi, v. S. Mäkelä, A. Harjula, v. O. 
Elfving, K. Ahmala, v. K. Korhonen, A. Laakkonen, v. Hilda Her-
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4 p. 

6 p. 

7 p. 

8 p. 

9 p. 

10 p. 

12 p. 

13 p. 

14 p. 

15 p. 

16 p. 

17 p. 

rala, Otto Siren, v. K. Andersson; ruats. työväenliitto G. Engström, 
v. O. Johansson, S.d. naisliitto lida Aalle-Teljo, v. Olga Manner. 
Asetus vallankumousoikeuksista annetun lain soveltamisesta. -
Puolueneuvoston kokous. - Lääkäriliiton vastalause lääket. kand . 

• Schybergson' in sunnaamisen johdosta. - Määräys postivirkaili
joille ja Vallankumousoikeuksien perust-amisesta joka kuntaan. 
julaistaan Työasiainosaston tiedonanto toimenpiteistä töiden alka
misesta kapitalistien sulkemissa tehtaissa; järjestyssäännöt val
tion- j a kuntain töissä sekä kehotus noudattamaan lyökuria ja jär-
jestystä. - Kumotaan v. 1867 painoasetus. - Velurimiesten liiton 
edustajakokouksen päätös liikenteen ylläpi tämisestä. - Englannin 
konsuli ilmoi ttaa saaneensa tiedon hallituksen vaihdoksesta. -
Tietoja "f: ltarien raakuuksista Pietarsaaressa y.m. - Taistelu Tor
niossa. - Lahtarit valtaavat Rovaniemen. - Ministerivaltiosihteeri 
Carl Enckel erotettu toimestaan. -
Punasen kaartin ambulanssiosaston tiedotus ensiapuosastoille. 
Mannerheim siirtyy Seinäjoelle. - Lahtarit Vilppulassa. 
Kehotus ulkom aalaisille pysyä puolueettomina. Uusi pankki laki: 
Suomen pankki voi suorittaa rahoja sellaisen pankin tililtä joka on 
luvatta sulkenut toimistonsa. - Liikeasiainosasto järjestää rauta
tieläisilIe kurssit. - Punakaarti valloittaa Porvoon, lahtarit Kuo
pion ja Värtsilän. Pietarin piirin raulalievirkarniehet kieltäytyvät 
tunn ustamasta Kans. V. 
Säännökset punakaartin tove.ri- ja sotaoikeuksista. 
Määräys suu rten tulojen veron" maksuunpanosta. - Laki naisen 
oikeudesta päästä valtion ja kunnan virkoihin. 
Ruotsin vas. s.d. puolueen edustajat Z. Höglund ja norjalainen E. 
Nissen h elsingissä. - Mannerheimin päämajaan saapuvat ruotsa
laiset upsee rit ja laativat ehdotuksen päämajan järjestämiseksi: 
Yleis-esikunta, elappiesikunta, ylitarkastaja. 
Laki ki rkollisiin tarkoituksiin menevien verojen ja maksuj en lak
kauttamisesta. - A. Sihvo tulee lahtarien Karjalan rintaman pääl
liköksi. 
Taisteluita Vilppulan rintamalla ja Lusissa. Komitea tutkimaan 
murhia ja väkivall anlöitä. 
Laki sisähaltinnon järjestämisestä. - Työväen Pääneuvoston ko
kous. Vallankumouksellinen Ylioikeus. 
Töiden säännöllise lle kululle välttämättömien tarveaineiden kaup
paan laskemisesta määräys. - Työliikkeiden vastavallankumouk
sellisten virkailijain syytteeseen asettamisesta. - Ulkomaille mat
kustamisesta. 
Asetus rautatiehallinnon väliaikaisesta järjestämises tä. - Suomen 
Kouluneuvoston kehotus kansakoulunopeitajille täyttää tehtävänsä . 
- Lahtarit tunkeutuvat Kuorevedelle. 
Ohjesääntö tehtaiden jå liikkeiden hoidosta: ohjesäännöt työkomi
sarioille, konttoripäälliköille ja työhuonekuntain luottamusmiehille. 
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19 p. 

20p. 

2 1 p. 

22 p. 
23 p. 

25 p. 

25 p. 

26 p. 

27 p. 

28 p. 
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Pääneuvostoll istunto: perussäännöt. - Maatalousasiain osaston 
määräys jolla kielletään teurastamasta siitoskarjaa. - Tervehdys 
Irkutskin Työväen Neuvostolta. - Y leisvcoäläisen Neuvostojen 
Toimp.k. ulkomaille pyrkivä lähetystö (Kollontai, Natansson, Usti-
110V) Helsingissä. - Vaasaan saapuu jääkäreitä. Lahtarihalli tus 
julistaa asevelvollisuuskulsunnan (21--40-vuotiset). Palveluk-
seen otettu 33,200. 
Laki säästöpankkien oikeudesta laajentaa liiketoimintaansa. -
Venäläisille vie raille juh la Kansallisteatterissa. K. Mannerin puhe. 
Laki erinäisten virkamiesten ja toimihenkilöiden erottamisesta. Tie
donanto kaupul1ki- ja maalaiskunnille varojen saamisesta yleisiä 
töitä varten. - Taisteluita Vilppulassa. Lahtarit valtaavat Var
kauden. 
Laki omaisuuden siirtämisestä ulkomaille. - Kansanvaltuuskun
nan avoin kirje ja vastalause Ruotsin hallituksen ed ustajalle Ruot
sin sekaantumisesta Suomen sisäisiin asioihin. - Asetettu vallan
kUl,lOuksell inen ylioikeus: K. Harvala, A. Lehto, T. Lapveteläinen, 
A. Jokinen, Sv. Le htonen, O. Rantala, A. Haapanen, A. Laakkonen, 
Tahvo Pietikäinen, Tyko Varto ja M. Jämseen. - Punasten hyök
käys Pomarkua 'lastaan, Vilppulaan ja Sysmään. Punaset mieh it
tävät Heinolan. 
Torjutaan lahtarien yritys vallata Taipalsaari. 
Tietoja ta isteluista Ahvenanmaalla ja ruotsalaisten tulosta. Kan
sanvaltuuskunnan ehdotus Suomen ValtiosäännÖksi. 
Vaasaan saapuu yli 1,000 jääkäriä. Lahtarit valtaavat Pomarkun, 
peräytyvät Ahlaisissa. 
Työväen Pääneuvoslon istuntO': elintarvekysyrnys; kunnallisvero
tus; tievero; Valtiosääntö. Maatalousasiain Osaston määräyksiä 
viljelemältä jätettyjen tilojen hoitam isesta (asutuslautakunnat kun
tiin, tilanvalvojat ja tilakomiteat). - Vakuutusmaksujen suoritus 
määrätään Iykätläväksi. - Saksalaiset valtaavat Tallinnan. 
Suomen posti neuvoston kirjelmä henkilökunnalle palkkauskysy
myksestä. - Lahtarit antautuvat Kirkkonummella Ruotsin konsulin 
välityksellä. 
Työasiain Osaston määräys työväen apu- ja vakuutuskassoista. -
Intendentti laitoksen määräys muonitustoimikuntain jaostoista: elin
tarve-, vaatetus- ja muonitusjaostot. - Suomen pankissa otetaan 
vastaan talletuksia juoksevalle tilille, korko I %, ja talletus kontlo
kuranttitilille, korko 4 %. - Kansanvaltuuskunnan ju listus jul
ll1uuksia vastaan. Porkka lassa antautuu lahtareita. 
Suomen Pankin johtokunnan tiedonanto että Vaasan lahtarihalli
luksen rahalla ei ole arvoa. - S. Nuortevalta saapunut ilmoitus, 
että hän suostuu Kansanvaltuuskunnan edustajaksi Amerikassa. -
Helsingin Rakennuskonttoorin valtuuskuntlan tiedonanto työnteki
jöille ja työohjaajille työkurista (työaika 46 tuntia viikossa). -
Ruotsista saapunut lähetyskunta: sos.dem. p. sihteeri G. Möller. 
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Am. j:n siht. Thorborg, Tukholman pormestari C. Lindhagen ja 
sos .dem. Toimittaja Bohman saapuneet Suomeen. Koettavat Suo
messa aikaansaada "demokraattista fE..uhaa" . 

Maaliskuu. 
1 p. Allekirjoitetaan sopimus Suomen ja Venäjän työväen tasavaltain 

kesken. - Viljakeinottelu kielletään. - P,un aset valtaavat Nää
tälän; hyökkäävät Ahvolaa vastaan Antrean rintamalla, taisteluita 
Porin ja Vilppulan rintamilla. 

2 p. , Punaisen Kaartin esikunta tiedottaa, että punakaartilaisten vaimot 
saavat nostaa % miehensä palkasta. - Taistelu Kuurmanpohjassa; 
rintama jää Hiirensillan kahden puolen. - Brest-Litovskin rauha 
aJ lekirjoitetaan. 

3 p. Punaisen Kaartin ylipäällikön tiedonanto tilanteesta rintamilla ja 
kehotus työmiehille astua kaartin riveihin. - Suuria kansalaisko
kouksia Senaatintorilla Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vii
purissa. - Suomen s.d. edustajia bolshevikkien puoluekokouk
sessa. 

4 p. Julistus tarjoilun rajoittamisesta ruokaloissa. - Tieto että Venäjän 
Toimp. Keskuskomitean lähetystö ei ole päässyt Ruotsiin. - Suo
men Maanvuokraajain Liiton toimikunnan kehotus toimintaan torp
parivapautuksen toteuttamiseksi. 

5 p. Työasiain-Osaston määräys työn välityksen ja hätäaputöiden jär
jestelystä kuntiin. - Elintarveosaston yhteyteen perustettu Elin
tarveneuvosto. 

6 p. Kielletään estämästä Venäjän sotavoimain omaisuuden ja lai
toste!,! poiskuljetusta Suomesta . - Pääneuvosto hyväksynyt lain 
tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta. - Punaset valtaavat Valkea
matkan ; lahtarit peräytyvät Kiviniemeen. 

7 p. Prokuraattorin julistus yksityisiä väkivallantekoja vastaan; mää
räys että järjestyslaitokselle on annettava vangituista tieto, kuka 
on vangitsemisen määrännyt ja mistä syystä vangitseminen toimi
tettu. - Oikeusasiain Osaston ohjeita vallankumousoikeuksille. -
Määräys matkustajaluvista rautateillä. - Laki asunto- ja liikehuo

neverosta kaupungeissa. - Svinhufvud allekirjoittaa Berlinissä or
jakontrahdin Saksan keisarin kanssa. 

8 p. Jul aistaan laki tulojen ilmoittamisvelvollisuudesta kunnallisvero
tuksesta. - Kansanvaltuuskunnan päätös sotilas- ja siviiliviraston 
virkatalojen vuokrain jatkamisesta 3 vuodeksi. - Virolaiset pako
laiset kiittävät heille osotetusta vieraanvaraisuudesta. - joukko 
seminaarilaisia tervehtii Suomen Kouluneuvostoa. - Tiedotetaan 
venäläisten neuvostojärjestöjen toiminnan lopettamisesta Suomes
sa. - Venäjän Kommunistipuolueen kokouksessa on Suomen edus
taja pitänyt te rvehdyspuheen . 

9 p. Tiedonanto kansakoulunopettajien palkkauskysymyksestä. - Kou
luneuvosto ilmoittaa, että uskonnon opetus ja rukoukset koulussa 
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voidaan paikallisella aIotteelI a lopettaa ja jättää pois sellaiset luku
kappaleet, joiden sisältö loukkaa työväen oikeuskäsitteitä. - Mää
räys elintarvelähetystön eteenpäintoimillamisesta. - Lahtarit kär
sivät tappion LUsissaj jättävät viljavuastonsa. - Viljajuna lähtee 
Omskista Suomeen. 

10 p. Vallankumoussankarien juhlalliset hautajaiset Helsingissä, Viipu-
ri ssa ja Tu russa . - Lahtarit valtaavat Ikaalisen, Punasten hyök-
käyksen määrä alkaa. ' 

II p. Laki eläväinkuvain teatte rien verottamisesta . - Helsingin Järjes
tystoimikunnan ja Punakaartin ylipäälli kön julistus anarkismia vas-
taan. - Vankien rangaistuksia lievennetään. - Suomen Kansan
valtuuskunnan radiosanomana lähetetty vastalause saksalaisten 
joukkojen Suomen alueelle hyökkäystä vastaan. - Työasiain 
Osaston määräys, että 8-t. työpäivää on ehdottomasti noudatettava . 
- Hinnoittelu vaatetavaroisa, joita punakaartilaiset saavat ostaa 
Intendenttilaitoksen varastoista . - Tullimiesten palkkoja ko rote
taan. 

12 p. Ranskan lä hettiläs, J. Noulens, joka oleskelee Suomessa (pyrkien 
rintaman läpi pohjoiseen), ilmoittaa että huhu Ranskan T ukhol
massa o leva ministe ri olisi kehottanut Ruotsin hallitusta avusta
maan Suomen porvarihallitusta, ei voi olla tosi. - Vietetään tsaa
rinvallan kukistumisen vuosipäivää . 

13 p. Väliaikainen laki vallankumousoikeuksien toimivallan laajentami
sesta. Laki täytäntöönpanon ja ulosoton väliaikaisesta järjestämi-
sestä. - Lahtarit valtaavat Lusin. ~_ 

. 14 p. Tiedonanto kansakoulujen johtokuntien uudistamisesta. - Mää
räykset räätälien mobilisoimisesta valmistamaan punakaartilais
ten vaatteita ja rehu jen myynnistä valtion vi rkataloilta. - Taistelu 
Lavialla. ' 

15 p. Tiedonanto punakaartilaisten palkkojen maksu ista. - Kansanval
tuuskunnan Raha-asiain Osaston tiedonannot maaverojen ja nen
kirahan kannosta. - Sosialiasiain Osaston tiedonanto työnväli
tyksestä. - Elintarveasiain Osaston tiedonanto omavaraistalouk
sien lakkauttamisesta. - Lahtarien hyökkäys Heinolaan epäonnis
tunut. 

16 p. Julaistaan ulkomaiden konsulien vastalause ihmilyyttä loukkaa':' 
vien tekojen johdosta ja ulkoasiain valtuutetun vastaus, jossa oso
tetaan lahtarien raakuudet, joita vastaan ulkomaiden edustajat ei
vät ole panneet vastalauseita. - Helsingin Työväen Toimeenpa
nevan Komitean määräys käteisen rahan liikkeessä pitämisestä ja 
pankissa säilyttämisestä. 

15--18 p. Murtuu punasten hyökkäys Satakunnan ja Hämeen ri ntamilla. 
18 p. Tieto että Venäjältä on Suomeen saapunut 36 vaunua viljaa. -

Turkuun palaa Kansanvaltuuskunnan 13 p. saksalaisten puheille 
lähettämä lähetystö: O. Bold!, R. V. österman ja Y. Laine. 

t9 p. Punakaartin ylipäällikön määräys maaseudun punakaa rtien mobili-
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saimisesta piiriesikuntien järjestämiin majoituspaikkoihin. - Pää
neuvosto hyväksyy lain maanteiden teosta ja kunnossapidosta, se-
kä ticverosta. , 

20 p. Sota-asiain hallinto ja sotatoimien johto erotetaan toisistaan. Vii
memainittuun tulee: Taimi, Eino Rahj a ja E. Eloranta. - Kansan
valtuuskunnan päätoksiä syörnäviljan ja juurikasvien käytöstä. -
Uuden maan läänin esimiehen kehotus Uudenmaanläänin työläisille 
tihutöiden tekijäin rangaistukseen saattamisesta. 

21 p. Raha-as. Osaston tiedonannot rahojen liikkeessä pitämisestä ja so
dan aikaisten tulli , vientiä ja tuontia koskevain määräysten peruut-
tamisesta. - Laki vuokratulojen verottamisesta. 

25 p. Lahtarit hyökkäävät Talin ja Karisalmen ratosalle särkien rataa; 
torjuttiin. 

25--26 p. Raudun taistelu; lahtarit voittavat. 
27 p. Jul aistaan laki järjestyksenpidosta: kuntiin asetettava järjestyslau

takunnat; läänin valtuuskunnat valvovat, että järjestysvalta on oi
toinkäymisemme Tampereen rintamalla katkeroittaa mutta ei ma
kein järjestetty. - "Tiedonantajassa" K. Mannerin kirjotus: "Vas
senna". - Tieto että englantil ais-ranskalaiset joukot ovat vallan
neet osan Muurmannin rataa ja Arkangelin. - Helsingin Työv. 
järj. Eduskunta asettan ut kaupungin valtuuston (60 jäsentä). -
Tieto että Vaasan hallitus on Englannilla pyytänyt kahta la ivan 
lastia Ameriokasta Norjaan lähetettyä maissia, mutta saan ut kieltä-
vän vastauksen. . 

28 p. Laki Punakaartiin ku uluvien naisten y.m. aseeltomien jäsenten 

29 p. 
31 p. 

palkkauksesta. - Kouluneuvosto ehdottaa kansakoulun opettajain 
palkkoja koroteitavaksi. 
Leipäartnoksia Helsingissä suurennetaan. 
Viljajuna saapuu Helsinkiin. 

Huhtikuu. 
Lahtarit ilmoittavat historiassaan, että heillä oli huhtik. alussa rinta

majoukkoja 36 tuho miestä ja tulee pian olemaan 70 tuho 
I p. Saksalainen laivue lähtee Suomeen Danzigista. - Laki järjestyk

senpidosta. 
2 p. Suuria työmiesten kokouksia pidetään Helsingissä Punaseen Kaar

tiin liittymisen hyväksi. 
3 p. Julaistaan laki- työvelvollisuuden määräämtsestä vallankumousai

kana, ( koskee 18-55 vuotisia). - Läänin valtuuskunnan ja kun
nallishallinnol velvotetaan huolehtimaan laivojen purjehduskuntoon 
saattamisesta; punakaartin yhteyteen perustetaan merimieskomp
panioita. - Helsingin paikallisesikuntaa läydennetään siten, että 
piiries ikunta ja työväen T oim.pk. asettavat sii hen ku mpikin yhden 
edustajan. Esikunnalla on Helsingissä rajoittamaton määräys
valta sotilas- ja siviili asioissa. Tärkeillä paikoilla olevat vartiostot 
lisätään kaksinkertaisiksi. 
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4 p. Panssariauto-, kuularui sku-, kone- ja varuskuntien sekä tykki
miehistöjen tulee olla joka hetki valmiina panemaan toimeen mää
räyksiä; puoli miehistöä pitää aina olla palveluskunnossa. - Pu
nakaartin esikunta ilmoittaa katsoneensa välttämättömäksi, että 
Kansanvaltuuskunta siirtyy Viipuriin. 

4 p. Punakaartin sotilaallisiin y.m. töihin otetaan työvoimaa ens isijassa 
jouti laan katu yleisön keskuudesta. - Helsingissä lakkautetaan 
työt Illuilla työmailla paitsi rauta- ja raitioteillä sekä niiden yhtey
dessä olevissa tehtaissa ja työpaikoissa, kaupungin valaistus-" ja 
vesijohtolaitoksissa, sairaaloissa ja Punasenkaartin työmailla. -
Pietarin Työläiskommuunin Komissaarien Neuvosto ilmoittaa, että 
venäläiset sotåjoukot ovat lähteneet Suomesta Brestin rauhansopi
muksen jälkeen eivätkä ole oltanet osaa taisteluihin; Suomessa on 
ainoastaan vapaaehtoisia venäläisiä sekä valkokaartin että. puna
kaartin riveissä. 

3--5 p. Verinen taistelu Tampereella. 
5 p. Tallinnasta lähtee Brandensteinin johtama saksalainen joukko ja 

valtaa Loviisan 7 p. - Hangossa tehdään sopimus Venäjän Hel
singissä olevan laivaston edustajain ja saksalaisten kesken: Venä
läisillä laivoilta ja rantapatlere.i\ta poistetaan tykkien lukot; niille 
jää vain vahtimiehistö; Venäjän laivastolle taataan vapaa pääsy 
Venäjälle kun jääsuhteet sallivat. - Helsingissä kutsutaan miehet 
kaartin kasarmilIe. 

6 p. Julistus työvelvollisuuslain kiireelli sestä toimeenpanosta. - Lahta
rit hyökkäävät Kuolajärveltä Kuvanlsiin (Karjalaan), mutta lyö
dään verisesti takaisin. 

8 p. Työväen Pääneuvoston julistus Suomen vall ankumoukselliselle työ
väelle taistelurintamilla ja selkäpuolelJa. - Oikeusasia in Osasto 
julistaa, että Punasen Kaartin sota- ja kenttäoikeudet ovat oikeu
tetut tuomitsemaan virkamiesten ja muiden vastavaIIankumouksel
listen ainesten saboteeraus- y.m. rikoksia va llankumoustaistelua 
vastaan. Missä vallankumousoikeudet tuomitsevat tälla isia rikok
sia, on niiden noudatettava sotaoikeuden mukaista nopeutta ja an
karuutta. 

9 p. Lahtarien hyökkäys Karjalan Kemiin torjutaan. - Helsingissä te
kevät vallankumouksesta sivussa olleet oikeistososialistit ehdotuk
sen kansalaissodan lopettamisesta. 

10 p. Sotilasdiktaattoriksi valitaan Viipurissa K. Manner ja esikuntaan 
E. Rahja, V. Rinne, E. Eloranta ja E. Hausen. (Taistelujen loppu
päivinä on yli päällikkönä E. Gylling). - Englannin puolesta tehty 
esitys hylätään. 

11 p. 
12 p. 

Ylipäällikkö Mannerin ensimäinen päiväkäsky. 
Saksalainen laivue saapuu Helsinkiin. - Punakaartin ylipäällikön 
määräys että helsinkiläisten ja muiden Uudenmaan kaarlien Viipu-
rissa olevat päälliköt ja miehet, jotka eivät ole vakinaisessa palve-
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luksessa, lähtekööt heti kotilääniinsä ja i1moittautukoot Riihimäellä 
tov. Kronqvistille. 

13 p. Saksalaiset saapuvat Uuden kylän Kausalan raulatielinjalle. - Lah
tari! valIottavat Porin. 

15 p. 
17 p. 

Lahtarit miehittävät taisteluita Turun. 
Siviilitoimiin pyrkiville ilmoittaa Kansanvaltuuskunnan Huolto-
asiain Osasto, että asekuntoisten miesten on li ityttävä punakaartiin. 

18 p. Ylipäällikön määräys matkalupien myöntämisestä: siviiliväestön 
matkustaminen muissa paitsi elintarpeiden j a sairaiden kuljetusta 
koskevissa y.m.5. asioissa kielletty; suomalaisten matku·staminen 
Venäjälle kielletty; venäläiset saavat matkustaa Likvidationi ko-
mitean luvalla. Kiivaita taisteluita Viipurin ympäristön rintamalla. 

20 p. Kan sanvaltuuskunnan vastalausesähkösanoma 'Saksan suvaitsemaa 
lahtariterroria vastaan. 
Saksalaiset miehittävät Porvoon, ja 21 p. Loviisan. 

23 p. Punaset menettävät Raivolan aseman 12 tunti sen ankaran taistelun 
jälkeen. 

23-25 p. Vallottavat lahtarit Savitaipaleen kirkonkylän. 
24 p. Lahtarit valtaavat Terijoen. 
25 p. Punakaartin ylimmän päällystön kokouksessa Viipurissa nostetaan 

kysymys vallankumouksen johdon evakuoimisesta. Yöllä ylipää l
likkö Manner antaa sii tä määräyksen ja Kansanvaltuuskunta sekä 
muita vastuuna laisia toimitsijoita poistuu venäl. evakuoimiskomi
tean laivoilla Pietariin. 

26 p. Saksalaiset vaIJotlava t Hämeenlinnan kövan taistelun jälkeen. 

28 p. 
29 p. 

Seuraavana päivänä saapuvat sin ne lahtarit. - Ruotsalainen bri
gaadi valtaa Valkeakosken. 
SakS'alaiset valloittavat Lahden. 
Lahtarit valI ottavat monipäivä isen ankaran taistelun jälkeen Vii
purin, josta Kansanvaltuuskunta, pun akaartin ylijohto ja joukko 
vastuunalaisia toimitsijoita ja punakaartilaisia on meritse päässyt 
pakenemaan. - Hauhon ja Syrjäntaan ankarat taistelut. - Pu
nasten läpimurto Lahden eteläpuolella. 

Toukokuu. 
I p. Verinen vappu Suomessa. 
2 p. Koskella antautuvat punaset saksalaisille. - Lahden edustalla an

tautuvat punaset monipäiväisten taistelujen jälkeen. 
3 p. 
4 p. 

15 p. 
16 p. 

Lahtarit valtaavat Kouvolan. 
haminassa ja Kotk assa antautuvat punaset tais telutta. 
Venäläiset räjäyttävät Inon patterit. 
Mannerheim marssii Helsinkiin. 

• 



V. 1918 vallankumousta ja Suomen ty/lväenlllkettll.. 
koskevaa kirjallisuutta: 

Mitä tahtoo Suomala inen Kommuni stinen puolue. Perustava kokous 1918. 
SKP:n kokouksen Avoin kirje fov. Leninille. ' 918. 
O. W. Kuusinen ; Suomen va llankumouksesta, itsekritii kkiä. Moskova 191R 
Kuu sin en ja Sirola. Suomen työväen lulikoe. Arnerika . 
V. Si rola " Isänmaa on vaarassa, ase isiin !" Moskova 1918. 
Manner: Onko vallankllmous kuollut.? KirjeHä Suomen työväeJle, 

Pietari 1918. 
K. Manner : T-alonpoikaiskysyrnyksestä. Tukholma 1924. 
Aukusti (Lau ri Letonmäki): Suomen sosialidemokratia j a va llankumous. 

Pietari 1918. 
L. Letonmäki: Valkoinen sosoialidernokratia ja punanen )(ornmurl ismi. 

Pietari 1918. ..... 
L. Letonrnäki: Piirteitä Suomen ja Karjalan historiasta. Leningrad 1925. 
Evä K. M.: Kosto Suomen köyhä listön pyöveleille. Pietari 1"9'18. 
Evä K. M.: Työväen diktatuuri Suomeen ! Pietari 1918. ' 
A. N. S. j a Q. 1. P.: Porvarillinen hirmuvalta Suomessa. Moskova 1918. 
J. Lumivuokko: Laillinen ammattiyhdistysliike vaiko vallankumous. 

Pietari 1919. 
Rynnäkköön. Nuorisojulkaisuja. Leningrad 1918---19. 
Elokuun kommunaardit. Muislojulkaisu. Leningrad 1926. 
Kommunistinen vaali l ippu. Pietari 1919. 
Talonpoika ja vallankumous. Helsinki 19 18. 
Ebdotus Suomen valtiosäännäksi. Helsink'i 1918. 
Nykyajan kysymyksiä. Porvarihallituksen viimeiset rikokset y.m. Hel-

sinki 1918. 
S. Svelshnikov: Vallankumous ja kansalaissota Suomessa. Helsinki. 
Työläisnuorison muistoa lbumi Suomessa v . 1920. 
Vankina va lkoisen vallan. Helsinki 1922. 
K. Kela : Keskisen rintaman taistelut. Superior ( Amerika) . 1922. 
Heokipatto: Punaiset ja valkoiset. Tukholma. ( Kaunokirjallinen). 
RAJotsiksi, saksaksi j'.m. kielillä 011 myös ilmestynyt kirjasia . 

Sosialidemokraattien kirjoja : 
Karl H. Viik: Kovan kokemuksen opetuksia. Helsinki 1919. 
E. Huttunen: M ietteitä nykyisestä tilanteesta. Helsinki. 
Itkonen: Muurmannin legioona. 
Alex Halonen: Suomen työväki ja väkivaltaiset menettelytavat. Hel-

sinki 1923. 
H.annes Ryömä y.ln. ovat myös kirjoi tianeet häväistyskirjoja vallanku-

mouksesta. 

Lahlorikirjoja : 
Kunes Ignatius-Kaarle Soikkeli: Yleiskuvaus Suomen vapau·ssodasta. 

HeJsinki 1925. 

14 
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Suomen vapaussota v. 1918. Julkaissut erikoil}cn komitea. Kuusi osaa. 
Suomen jääkärit. Kuopio 1918. 
Erikoistcoksia on: Tampereen seuulllI taisteluista, Viipurin vatlQluksesta, 

Raudun taistelusta y.m. Kenr. Ooltz, E. Lindcr, Hjalmarsson y.m. 
ulkomaalaiset upseerit ovat myös kirjotelleel lIluistelmiaan. 

VenäjälIkielellä 011 ilmestynyt: 
i. K. MaHHep. <PHHnJlH,Qlul. Mocl<aa 1927. 
2. nYHra. HawH npH6anTHi1cKHe co(eAbl. MOCl<Ba 1927. 
3. T. JlexeH. $HHIIJlHllHJI. MOCKBa 1924. 
4. A. Ma~3eIlb. CTpaHI1L{bl peaOJllOUl10HHOH ICTOp"1t (PI1HnJlHACKOro 

npoIleTapllaTa. JleHHHrpa,Q 1928. 
S. C. A. KaTaJl. Teppop 6ypiKya31HI B $uHnHHAI1I1. neTporpaA 1919. 
6. 3. TopHllaAHeH. Pa60'-laA peaonlOl.l,flJl B Q)IIHJlJlHAI1H. MOCl~Ba 1919. 
7. C. Cae'-lHHKos. PeBOnlOUItR II rpaIKnaHCKaR sotiHa B CbI1HIIJlI-IAHU. 

MocKBa 1923. 
8. C. BeHuoB U C. 6enuUKHll. KpacHaR rBapAuJI . rIla aa 7-Jl. 

MocKBa t 924. 
9. Q)HHIIJlHACKaJl peBOJIIOUH}I. C60PHHl< cTaTe~. MOCl<8a 1920. 

KIRJOITUKSIA AIKAKAUSLEH DISSÄ. 

"Kumolls" v. /9/8. " Mannerheimin ansio - bolshevismin valJotusretkcn 
katkasemincn", siv. 3; Suomesta, siv. 10; NOilla (Evä): "Mikä joht i 
aseelliseen luokkasolaan Suomessa?", s. 16; Kaksi keskuskomitean 
julistusta, siv. 21; "Totuuden jyrkkää kieltä" (Saksan valtiopäiviltä), 
s. 30; " Lahtarieduskunia tekee Suomesta kuningaskunnan", siv. 33; 
Aukusti (Letollmäki): "Suomen sosialidemokratia ja vallankumous, s. 
36; " Suonfen vallankumous kansainvälisessä merkityksessä" ,s. 48; 
O. V. Kuusinen: "Kysymys valtiosta Suomen vallankumouksessa", s. 
57; " Suomalaiset vanki leirit - kuoleman esikartanoi!a", s. 67; 
" Oliko Venäjä valtiona sodassa Suomen kanssa", s. 71; "Suomalai-
nen Kommunistinen Puolue perustettu", s. 81; "Puolustuksemme Sak-
sassa", s. 95; "Suomen s.d. nuorisoliikkeen konferenssi", s. 100; 
"Suomalaisille työläisille Muufl1lanniJla ja muualla", s. 107; "Tanner 
Ruotsissa valehte le massa" , s. 111; " Ruotsinkielistä kirjallisuutta Suo-
men vallankulTIousliikkeestä" (Ture Nerman: "Svarta brigaden"), 
s. 123; ruots kirjo Allan Vallenius: "Röda brotl och vila", s. 120; 
" Tokoi - kavaltaja", s. 142; " Lahtarisuomalaisten seikkai luretkel 
Venäjän Karjalassa", s. 144; " Oikeisto-sosialistit ja vallankumous", 
s. 161; M. Kokko: "Havaintoja Vilppulan rintaman taisteluista", s. 
182; Aukusli: "Kolllmunismi ja Suomen työväki ", s. 185; O. V. Kuu-
sinen: " Kysymyksiä Suomen vallassaolijoille". s. 23 (30. 11. 18) ; 
O. V. K.: " Joulu", s. 41. 

V. 1919. O. V. K.: "Kuntoon salaiset järjestöt Suomessa", S. 79; "Sofia 
Hjulgrenin kuolema", S. 105; " Kommunismi ", s. 123; K. Manner: 
" Suomen luokkasota", S. 136; V. Puttonen: " Tarmon" luovuttami-



sesla, s. 
s. 437; 
s. 534. 
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275; J. Lumivuokko: "Teollisen tuotannon järjestämisestä", 
Kominlernin I:n kongressin päätös va lkoisesta lerf,orista, , 

"Kommunisti" LI. 1925. Y. 5.: " Voittaa tai sortua", s. 76; K. M. Evä: 
"Suomen lahlaTi! rosvoretkeslään Karjalaan" , s. 9 1; K. Pietarinen: 
" V. '918 luokkasota", s. 186; "Mitä varten saksalaiset tulivat Suo
meen?", s. 191; Eino Rahja ja Y. 5.: " Suomen luokkasodan iappioll 
syy t", s. 223; V. forsten: "Piirteitä Vienan Karjalan oloisia en nen ja 
nyt", s. 257; "Luokkasodan muistoja", s. 274; Y. 5.: "Vuosi 1905 
Suomessa", s. 328; K. Eriksson: "Suomen lailtaTi! luokkasodassa", 
s. 344 ja "Kirkkonummen taisteluista", s. 346, Hilda Tihlä: "Mors 
ultima rerum", s. 348; Hj. T- nen: "Raudun rintamalta", s. 396; 
Otto Vilmi, Y. 5.: " V. 1905 vaikutus ja merkitys Suomessa", s. 452; 
"Konna on konna", s. 489; L. Laukki: "Suurlakko 1905 Suomessa", 
s. 491; Hannes järvimäk.i: "Suurlakko 1905-1917 Lovfisassa", s. 
495. 

V. /926. K. M. Evä: " Kuinka jouduimme luokkasotaan ja tappioon Suo
messa", s. 4, " Lahtal"ien valtio-oppinut vallioelämä1l11lle murroskau 
delta", s. 363; "Suomen aseellisen luokkasodan tappion syistä", s. 
314; -i -0: "Marraskuun suu rlakko ja jääkäripataljoona", s. 56; 
A. Taimi: "Vielä v. 1918 Suomen luokkasodan tappion syistä", s. 216; 
O. Vilmi: " Viaporin kapina", s. 309; "Neuvosto-Karjalan puolesta", 
s. 149; J. A. Lehtosaari: " Poliittiset vangit valkoisen Suomen vanki 
loissa", s. 995; K. Manner: " Valkoinen Suomi", s. 325; "Suomen 
luokkasodan Arkisto Amerikassa", s. 375. 

"Sosialistinen Aikakauslehti" (Suomessa) v. 19 19. Usko Soiamies: " Val
koinen hallitusmuoto", s. 2; 1. Lassy: "Suomen 1918 vuoden fyöväen
kapina", s. 26; "Kössi Ahmala ihmisenä ja kynäilijänä", s. 38; "Nuo
ret pääitävät", s. 61; " Työväenpuolueel1lm~ menettelytapa", s. 62; 
" Kirje vasemll1istososialismista ja kommunismista", s. 83; "Punaiset 
ja valkoiset", s. 89; "Suomen Sosialistisen Työväenpuolueen menet
telytapa-periaatleet", s. 121. 

V. 1920. Yrjö Sirolan kirje Juhani Aholle, s. 11; " 1. L. " Vall ankumouksen 
kaksivuotislllllisto" , s. 33; Yrjö Sirola: "Eetu Salinia muistellessa" , 
s. 50; K. Kivi: "VallanklHllouS Suomessa lainsäädäntönsä valossa" , 
s. 46; " Kunniaa kaatuneiHe", s. 81; Sulo Vuolijoki: "Menettely tapa
kysymys puoluekokouksessa", s. 88; O. V. Kuusinen: " Suomen sosia
lidemokraattien johtajille", s. 98; "Suomen Ammattijärjestö ottänut 
se lvennetyn suunnan", s. 167; " Suomen oikeus Jäämcrenrann ikkoon 
Petsamon alu eella", s. 176; "SSTP:n suhde Ahvenanmaankysymyk
seen ja -rauhanneuvottcluihin", s. 188. 

V.192/. "Puolue" ja " Puoluetyön eli mistö", s. 31; Y. S.: " Kautsky Suo
men itsenäisyydestä", s. 149; " Kolmannen Intcmationalen esih isto
riasta" (3:s Zimmerwald kokous Tukholmassa syysk. 1917); "Suo
men sos. dem. Nuorisoliitto 15 vuotias't, s. 270. 

1" 



V. /922. " Moraalista se riippuu/>, s. 6; " Kansanlaissotien upseerikysy
symys", s. 34; Y. S.: " Havaintoja Suomcn työväcn vallankumouksen 
uIRopolitiikasta", s. 44; "Aseet pois työväeltä", s. 47; A. T-i: "Suo
men luokkasodan alkuajoilta", s. 69; "Miksi ryöstöretket Itä-Karj a:
laan eivät milloinkaan onnistu", s. 79~ Kössi NOilla: " Heidän politii k
kansa ': .. s. 107 ; " Psykologinen hctki", s. 13\; "Mitcn Suomen porva
risto on järjestelmällisest i lahjonut sos. dem. johtoherroja", s. 144 ; 
"Luokkasodan vaihe ita Kymin seuduilla", s. 165; Asiakirjoja v: lta 
1919; Suomen kansallislluskysymyksestä , s. 244; Y. 5.: "Viaporin 
kapi na 1906", s. 292. 

V. /923. "Veli Vatanen",! s. 41 ; O. V. Kuusinen : "Oikeasta renkaasla", 
s. 30; " Suomen Työväcnpuolucen perustava kokous" ( 15- 18. 5. 23), 
s.65. 

"Säkeniä" (Ame rikassa) , v. 1918. "0. Tokoi Suomcn luokkasodasta" , 
s. 138; " Saksan sosialistit ja Suomcn luok kasota", s. 293; F. J. S-ä 
(Sy rjälä) , s. 349; Yhdysvaltain Sosia li stipuolueen julistus Suomen 
asiasta, s. 389; Yrjö Sirola: "Kuinka vallankumouksellinen tilanne 
Suomessa ke.hittyi ratkaisuun" , s. 482 (myös. ·'Vies tissä" clok. 19 18); 
" Pienoiskuvia Suomen luokkasodasta", s. 488; ' K. R.: " Voiko Suo
men työväki, nousta?" , s. 513; Hännän-Antti: "Hannes Korl?j!' , ku
vaus Vilppulan rintamalta", s. 518; Nuortevan vastaus Tokoille , s. 
523; Suomcn työväen hallituksen asiapapereita, s. 533. 

tI /9/9. Lauri LetollJnäki : " Kaksi punaisia kuukautta", s. 4; " Suomen 
Herodes", s. 7; "Avoin kirje toveri Leninill e", s. 26; " Eli ntarvepula 
SUOmessa ja työväenha llitus", s. 57 ; " Uuden SUOmen nurkkakivet", 
s. 83; Kullervo Manner : " Kirj eitä Suomen työväelle" , s. 156; "Por
varillinen hirmuvalta Suomessa", s. 241 ; "Suomen työväen liikkeestä", 
s. 282j "Tuleva Neuvosto-Suomi" (Evän esitelmä); " Presidentinvaa
lit Suomessa", s. 425; " Vastinetta Suomcn sosialidemokratian a rvos
Ie.luun", s. 444; " Suuntaviriauksia Suomen s.d. puolueessa" ("Vies
tistä" ), s. 466. 

"Viesti" (Tukholmassa) 19 18. " Vallankumouksen syyt Suomessa", 
(20.4, 1918) ; "Kutka ovat myyneet Suomen?" , "Suomi saksalaisen 
hallituksen alaisena" (27. 4. 1918); F. Ström: "Luuran got Tampe
reella .. ,", "Ruotsalaisia lahtareita" (4. 5. 18); "Niin kävi - -". 
"Vetoomus ruotsalaiseen mieli piteeseen", A. Usenius, Kan sanvaltuus
kunnan cdustaja (11. 5. 18) ; " Suomalainen talonpoika ncnästävedet-

• tynä" Y.I11. (18. 5, 18); Kata DahJströl11: "Kärsivill e siskoille Suo
messa", (25. 5. 18); " Kirjailija Irmari Rantamala tcloteHu" (1. 6. 
18); Yrjö Sirola: "Minä syytän teitä , tc Saksan encl11l11 isWsosialis
tit! " (15,6. 18); All an V.: "Valhe Suomesta" ( 13, 7. 18); Y. S.: 
" Yhtä eh:,ät voi", "Valkoinen terrori Suomessa", " Skandinavian työ- . 
väenyhtymien lausunto va lkoisen terro rin johdosta suomessa"r 
(20,7, f8); "Torpparit - Suomcn valkencva t uhriteuraat (27. 7, 18); 
" Se Suomen valtiokaappaus" ( 17. 8, 18); " Köyhä listö ei luota vie-
ra isii n voimi in " (englantil aisi in ), "Suomen vallankumousuh rit" (3' , 
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8.18); " Suomi -Saksan ja Englannin välipibdissä" (21. 9. 18); Tnv. 
E. Gyllingin haastattelu (26. 10. l8); Lehti Suomenlinnan vangin päi
väk irjasta (23". 11 . 18); "Valkoinen hirmuvalta Suomessa" (7. 12. 
18); Muurmannin tapahtumista (2 1.. 12. 18). 

V. 1919. "Valkoper.keleiden petomaisuudet Rovaniemellä", "28,000 a r
poa", N:o 4; " Taistelut Helsingistä", " Kum oustapahtumat Ahvenan-
maalla", "Taistelu Tampereen kaupungista", A. Seppälä: "Pohjois
Suomen työväestön nuj ertarnin.en", " Kuka kutsui saksalaiset?", N:o 
~; "Mannerheimin vierailum atka Ruotsiin ja Norjaan" (Työväen 
mielenosoituksia) N:o 7; Y. 5.: " Suomen työväenluokka v. 191-8", 
N!o 8 ja 9; L tetOllmäki: "Suomen työväen menettelytavoisia", N:o 
9; "Tampereen kidutusleirin kauhut", N:o 15; "Saksalaisien laislelu
tavoista Helsinkiä valloittaessaan", N:o 17-18; Jääkäreistä ' N:o 21; 
"Riih imäen leirihelvetistÄ", N:o 22; Vorovski: "Suomalainen impe ria
lismi", N:o 25; "Valt iorikosvangin muistelmia", N:o 28 ja 30; "Pie
tarin uhkaajat", N:o 29; "Mannerheimin hirmu valta" ja " Potkut Man
nerheimille", N:o 32; "S uuT"-Suomi", N:o 34; "Verin en mies", N:o 39; 
"Muurrnannista tulleille luokka tie lois i lle legionalaisille", N:o 49. 

\1. /920. Y. S.: "Demokratia ja diktatuuri, s. 16; Trotski: "Suomi ja 13 
muuta", s. 73; Y. S.: " Kansa lli slluskysymys Suomen työväen koke
muksissa", s. 9Jo; Y. S,: "Suomen työväki Kommunistiseen lnternatio
nalee n", s. 126; O. V. Kuu sinen: "Suomen porvariston johtajille", s. 
136; K. M. Evä: " S.<I. O. Takoi ja kump. MUUTmannilla enlente
im perialismi n pa lvel uksessa", s. 144; O. V. K.: " Suomen sosia lidemo
kratian johtajille", s. 173; O. V. K.: "Verolakkoon!", s. 203; "Tove
riemme joukkomurhat Pietarissa", s. 431. 

Suomen työväen julkaisuissa sekä Suomessa, Neuvostoliitossa, Ruot
sissa ja Amerikassa ilmestyvissä suomalai sissa lehdissä on myöskin ollu t 
kirjoituksia luokkasodasta . 

/ 

SUOMEN VALLA.NKUMOUSLlIKKEEN T UTK IJAKUNTA. 

Suomen työväenliikkeen , varsinkin vuoden 1918 luokkasodan tapaus
ten ja koke mu sten tutkimista va rten perusteltiin kevää llä 1927 Suomen 
Vall ankum ous liikkcen Tutkij akunta. Sen wimikunlaan ku uluvat: Yrjö 
Sirola , O. V. Kuusinen, K. Manner, K. Rovio, J. A. Komu, K. Le
pola, A. Vasten, Aura Kiiskinen ja O. Vilmi. Tutkij ak unta on yhteydessä 
Neuvostoliiton Kommuni stipuoluee n (bolshevikkien) " Istpa rlin" , Ameri
kan "Suomen luokkasoclan Arkiston" y.m. vastaavien Jaito~ten kan ssa. Sen 
tarkotukscna on :~e;ja')l~~ ilyttä"ä l~ols"kaS'ö laa koskevia asiakirjoja, kir
joja, julkaisuja, rnuiste®Jtfc k)l"i?ilul4ia, 1l1u istoesineitä y.ll1. mistä saattaa 
olla hyötyä Suomen vanhempaln luoK kataistelujen , aikaisemman työväen
liikkeen ja erikoisesti v:11 1918 luokkasodan ja sen jälkeisen ajan vallan
kqmouksellisen liikkeen selvittämiselle. Porvarien ja noskelaisten historian 



väärennystä vastaan on vallankumouksellisten työläisten saatava oma, 
tosiasioille ja marxilais-leniniJäiselle arviolle perustuva historian tulkinta. 
Sitä on kaikkien tovereitten edistettävä sekä itse kirjoittamall a muistel
mansa, mietelmänsä ja arvostelunsa että myös kehottamalla kaikkia asioita . 
tuntevia antamaan SVT:n käytettäväksi tietonsa ja hallussaan olevan aine
!liston. Tämä julkaisu on Tutkijakunnan puolesta toimitettu ja vastaa toi
mituksesla Yrjö Sirola. 

Niitä tovereita, jotka huomaavat julkaisussa virheellisiä tietoja tai 
eivät hyväksy joitakin siinä esitettyjä väitteitä pyydetään lähettämään oi
kaisunsa ja arvostelunsa Tutkijakunnalle. Sen arkistosta annetaan myös 
rnuislelmain kirjottajain ja tutkijain tarvitsemia tietoja, mikäli ma!l~ollista. 
Osote on: Leningrad. SSSR. Kr6nverskaja ulitsa 23/59, asunto 48) 

(JleHHHrpa.D., KpoHoepcKaR yn, .NQ- 23(59, KS ' 48, KO~H{CCJ1R no 
143Y4eHJ1M PesOmOL\ItOHHOrO )1SIt}!(eHl-1R a ct>HHJUlH.D.J.jIt). 

, 
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TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 



• 

SIS!\.LTÖ; 

Lukijalle . . . 
Suomalaisen Kommunistisen Puolueen Avoin kirje 10"'. Lenil1ill ~. 

O. lV. Kuusinen: Suomen vallankumouksesta. Itsekritiikkiä. 
Ohjelmasta ja taktiikasta. 

Kullefl'O Manner: Suomen luokkasota Piirteitä sodankäynnistämmc. 
Vuoden 1918 vallankumouksen tappion syi tä. 

Yr;iJ Sirolo; Mitä meillä oli ja mitä meillä ei ollut . 
Suomen työväen vallankumou ksen ulkopolitiikasta. 
Punakaartilaisuus . . . 
Sosia lidcmokratiasla kommunismiin . . . 

Lauri Lefonmliki: Suomen Sosialidemok ratia ja vallankumou~ . 
Väinö j okinen: Hall innon ja lainkäytön järjestely. 
Edw. Gylling: Vall an kumouksen finansseisla . 
J. Lumivuokko: Suomen ammatillinen liike ja vallankumous. 
K. M. Ev(j: Mikä johti aseelliseen luokkasotaan Suomessa? , 

Kosto Suomen köyhälistön pyöveleille ..... 
Kuslaa Rovio: Oliko Suomen työväen vallankumous vältettävissä? 
Toivo Antikainen: Suomen nuoriso luokka taistelussa 

!Jiv. 

3 , 
12 

:l4 
43 
57 
65 
71 

76 
81 
84 
99 

. 105 

,·"8 
122 
126 
131 
135 

Ivar Lassy: Suomen 19 18 vuoden työväen kapina 139 
Jukka Rahja: Kommunismia kohti 144 
Selityksiä ja muistutuksia: 147 

1. Suomen Sosialidemokratinen puolue 147 
2. Venäjän Helmikuun vallankumous 149 
3. Helsi ngin työväenjärjestöjen eduskunta 153 
4. Mi liisi, 154 
5. Venä jän sosialististen puolueiden kannasta Suomen kysymykseen 155 
6. Puoluekokous 156 
7. Venäjän Työväen ja Sotilaitten Neuvostojen ensimäinen ed. 
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