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JOHDANNOKSI. 

Viime vuosikymmenen historia on enemmän kuin ehkä. 
mikään muu aika ollut aseellisten -luokkataistelujen 
historiaa.. Maailmansodan lopulla syntyi useimmissa sotaa-
käyvissä maissa valtavia kapinaliikkeitä .ja siitä lä.htien 
on kysymys aseelUsesta kapinasta tämän tästä tullut 
päiväjärjestykseen milloin yhdessä milloin toisessa 
maassa. ' 

Selvän luokkataistelun kannalla pysyvä työväenliike 
ei voi suhtautua välinpitämätWmästi sellaiseen ilmiöön 
luokkataistelujen historiassa kuin on aseellinen kapina. .. 
ja kansalaissota. Se ei voi yksinkertaisesti "olla tunnus-
tamatta" kansalaissotaa ja kapinaa, sillä se tajuaa, että 
tällaiset ilmiöt ovat määrättyinä ajankohtina kiertämät-
tOrniä historiallisia välttämättömyyksiä ja että niin ollen 
on ka.nta niiden suhteen määrättävä suuntaan tahi toi-
seen. Selvä kannan otto edellyttää selvää käsitystä aseel~ 
lisesta kapinasta. Tällaisen selvän käsityksen muodosta-
mista' helpottaa aseellisten kapinain kokemusten tutki-
minen ja Marxin oppi aseellisesta kapinasta.. 

Marx ja Engels, jotka laskivat perustuksen ty1)väen~ 
luokan tieteelliselle luokkataistelun teorialle, eivät 
voineet sivuuttaa sellaista kysymystä kuin on kysymys 
kansalaissodasta ja aseellisesta kapinasta. Useissa teok-
sissaan he koskettelevat näitä kysymyksiä. He eivät 
tutkineet niitä pelkästään historiallisina llmiöinä, vaan 
nimenomaan tulivat tutkimuksissaan määrättyihin, sel-
viin, rohkeislin kumouksellisiin johtopäätöksiin. He sanoi-
vat, että työväenluokan on määrätty:inä historiallisina 
ajankohtina ulettaM aseellinen kapina taidon kannalta. Mutta 
he eivät pysähtyneet' tähänkään. He esittivät myöskin 
tämän kapinan taidon perussäännöt. 
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Tässä julkaisussa on ensimäisenä osana suomennos 
saksalaisesta kirjasesta .. Tie voittoon" (Der \Veg zum 
Sieg"). Se on Marxin oPflia aseellisesta kapinasta koskeva 
teoreettinen tutkielma Jossa, ottamalla. huomioon aseel· 
listen luokkatatstelujen historia viimeisen vuosikymme-
nen aikana. osotetaan, että Marxin oppi aseellisesta. 
kapinasta yhä vieläkin pitää täydellisesti paikkans~. 

Tärkeimpänä aineksena tässä julkaisussa ovat muuta-
mat valitut Leninin kirjoitukset aseellisesta kapinasta. 
Ne muodostavat vain pienen osan siltä, mitä Lenin on 
nä.istä kysymyksistä kirjoittanut. Niistä näkyy k\linka 
perusteellisesti, yksityiskohtia myöten Lenin kaiken 
muun jättiläismäisen työnsä ohella ehti syventyä myös-
kin aseellisen kapinan käytännöllisen suorittamisen 
kysymyksiin. Niistä näkyy myöskin, että. hän tässä. 
kysymyksessä, kuten kaikissa muissakin kysymyksissä, 
pysyi kokonaan Marxin opin pobjalla. - Mutta Lenin ei 
ollut ainoastaan suuri aseellisen kapinan teoreetikko, 
vaan sen lisäksi vielä suuren, voitokkaan Lokakuun 
kapinan varsinainen johtaja ja järjestäjä. Useimmat 
tähän julkaisuun otetuista Leninin kirjoituksista ovat 
kirjoitetut suuren Lokakuun kapinan edellä. Samalla 
kun ne ovat käytännöllisiä ohjeita Lokakuun kapinaa 
varten, asetetaan ja ratkaistaan niissä myöskin aseelli-
sen kapinan periaatteelliset ja taktilliset kysymykset 
sellaisella selvyydeIlä ja perinpojaisuudells,johon pystyi 
vain Leninin nero. . , 

Julkaisun loppuosa esittää historiallista ainehistoa 
suuresta Lokakuun kapinasta ja Suomen luokkasodasta, 
joiden opetuksia koetetaan näissä kirjoituksissa selittää 
Marxin Ja Leninin opin valossa aseell1sesta kapinasta. 
Suomalaisille työläisille ja ennenkaikkea kommunisteille 
on ensi sijassa tärkeää. oikeiden opetusten vetäminen 
Suomen luokkasodasta kaikissa suhteissa, yksityiskohtia 
myöten. Tässä suhteessa on julkaisussa esitetty aine-
histo varmasti suureksi avuksi. 
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Alfred Laager. 

Tie Voittoon. 
Teoreettinen tutkielma marxilaisuudesta. ja kapinasta. 

Kapina on taitoa. 

Kapina ja kall88lalasota. 

Kapina.-käsitte.en selvittämiseksi on tehtä.vä tarkka. 
ero kapinan ja kansalaissodan välillä. 

Kapina. marxilaisessa mielessä., on kansanjoukkojen 
HOUSU taantumuksellista järjestelmää vastaan. aseellisten 
yhteenottojen alkuvaihe vallankumouksellisten ja vasta-
vallankumouksellisten luokkien välillä. se talstelu, jota 
val1anku,mouksellinen luokka käy fJälilUimästi vallatakseen 
lJQUitlisen t:allmt. 

Sitä vastoin kansalaissota. ei käsitä vain taisteluja po-
liittisen vallan valtaamiseksi. vaan yleensä aseellisen 
taistelun vallankumouksellisten ja vastavallankumouk-
sellisten luokkien välillä, siis myöskin tdstelut onnistu-
neen vallan oton jälkeen, tämän vallan säilyttämispksi ja 
puolustamiseksi. 

Aseellinen kapina on siis kansalaissodan alkuvaihe, sen 
ensimäinen kausi. 

Kapina- ja kansalaissota-käsitteiden toisistaan erotta-
misella on suuri käylänniillinen merkitys, sillä olosuhteet 
kansalaissodan alkukaudella, kapinassa, ovat aivan erilai-
set kuin myöhemmissä kansalaissodan vaiheissa ja 
näiden erilaisten olosuhteiden vuoksi vallankumouksellisen 
luokan toimintatapa, sen taktiikka ja strategia. ovat 
monessa suhteessa oleellisesti erilaiset kuin myöhempinä 
kansalaissodan kausina . 

• 
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Myi5h.empinä kansalaissodan kausina esiintyy vallan-
kumouksellisen luokan puolella enemmän tai vähemmän 
järjestettyjä sotajoukkoja. ja-mikä on vielä.kin oleelli-
sempaa - enemmän tai vähemmän yhtenäisiä "intamalin
jQja, jolloin rintamalinjaD toisella puolen oleva. alue on 
vallankumouksellisten ja toisella puolen oleva alue vas-
tavallankumouksellisten joukkojen hallussa. Sitävaswin 
on kapinalle ominaista. se, että kapinan hetkellä ei 
yleensä voi olla mitään yhtenä.isiä rintamalinjoja kapi-
nallisten ja vastavallankumouksellisten joukkojen vä-
lillä. On mahdotonta ajatella, että sorretun luokan 
onnistuisi ennen aseellista kapinaa panna liikekannalle 
säännöllinen armeija ja viedä se määrätylle rintama1in~ 
JaUe. Kapinallinen .. armeija", vallankumouksellinen 
vä.estö, on pakotettu kapinan hetkellä olemaan hajallaan 
ympäri maata. Myöskin vastavallankumouksen voimat, 
t8tantumukseltisen luokan jäsenet, niiden järjestöt, sekä 
suuremmat tai pienemmät sotaväki· ja poliisijoukko~ 
osastot ovat tällä hetkellä vielä kaikkialla tavattavissa. 
Kaikkialla voi tavata ystäviä ja vihamiehiä. Vaikka 
onkin sellaisia paikkoja, joihin kumpikin puoli on jos· 
sa.kin määrin keskittänyt voimiaan, esim. porvariston 
kaupunginosat ja mahdollisesti kokonaiset vastavallan-
kumouksellisille suotuisat alueet, niinsanotut • Vendeet" 1) 
yhdeltä puolen ja tehtaat, työlälskorttelit ja suuret teol· 
li.~uusalueet toiselta puolen, niin puuttuu kuitenkin 
yhtäjaksoinen jakolinja, yhJetläinen rintamalinja molempien 
vastustajien väliltä. 

Aseellisessa kapinassa, ratkaisevien taistelujen alku-
kautena, luokkien välillä on rintama kaikkialla. 

Tavallista rintamasotaa ja myöskin kansalaissotaa sen 
myöhempinä kausina voi verrata tulililljaan. Sitävastoin 
on aseellinen. kapina, joka nojautuu ka.ikkialla i1menevään 
vallankumoukselliseen joukkoliikkeeseen, verrattavissa 
tulipaJoon. Puhutaan "kapinan pesistä" ja "kapina·aln-
eista". Nämä sanontatavat vastaavatkln kapinan olemusta. 

1) Vende oli Ranskan suurossa vallankumouksessa vastllval-
lankumouksellisten voimien tukinlue. • 

• 
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Aseellisessa kapinassakin on tosin enemmän tai vä-
hemmän selväst i f!rottautuvia. rintamanosia, esim. taiste-
luissa kahden kaupunginosan välillä., muttanämärintaman-
osat ovat erislettyinä toisistaan, De eivät yhdisty yhdekSi 
suureksi rintamalinjaksi. 

Aset!llinen kapina on siis luokkien välisten aseellisten 
taistolujen alkuvaihe. ylulen tai muutaman yhtctläisen kan
salaissodan rintaman mu<xloslumisceu saakka. 

Siitä seikasta, että kapina on kansalaissodan alku-
vaihe. johtuu. että vallankumouksellinen luokka ennen 
vallan valtaamista ei valmistaudu kansalaissotaan yleen-
sä, vaan aseelliseen kapinaan. Se ei voi hypätä tämän 
alkukaudl'D yli. Ja kaikt'ssa taistelussa on voiton ehtona 
se, että. keskitetään kaikki voimat ja koko huomio lä-
hlmmä.n tehtävä.n suorittamiseen. Toiselta puolen on 
aseelli sen kapinan oikea valmistaminen samalla iohdon-
mukaista valmi-stllsta kansalaissodan myöhempiin kausi~n, 
silläsii lä, onnistuuko kapinaja miten se' onnistuu, riippuu, 
mink!i-Iainen on voimasuhde royöhempiin kausiin siirryt-
täessä. 

Kapinan taito ja sotataito. 

Kapinan taidon olemuksen selvittämiseksi on paikal-
laan verrata kapinan taitoa sotataitoon ja aleviivata ero 
niiden välillä. 

Sanonta : "kapinan taito · on lähtöisin Marxilta, joka 
jo vuonna 1852 käsitteli kapinan l}ysymyksiä. Mainit-
tuna vuonna sanoi hän kirjoituksessaan: "Kansanvalta 
peräsimessä" (Kirjassaan "Vallankumous ja vastavai· 
lankumous") : 

"Kapina on taitoa , samoinkuin sota tai muut taidot. 
ja on se määrättyjen sääntöjen ala,lnen, joiden laiminlyö-
minen vie sen puolen tUl'mioon, joka tekee siihen itsensä 
syylliseksi. Nämä säännöt, jot.ka johtuvat niiden eri 
puolien ja olosuhteiden olemuksesta, joiden kanssa sel-
laisessa tapauksessa ollaan tekemh;issä, ovat niin selviä 
ja, yksinkertaisia, että vuoden 1848 lyhyt kokemus on 
tehnyt ne saksalo.isille melko. tutuiksi.· 
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Marxin mukaan on kapinan taito el'ikoine1~ taito ja, ku-
ten ylläolevasta lauseesta käy selville, se ei ole samaa 
kuin tavallinen 80tata1to. 

L.;sein kuulee väitettävän: "Ei voi olla mitään eri-
koista kapinan taitoa, joka olisi oleellisesti toista kuia 
80tata1to yleensä. Sillä kapinassa ammutaan konekivää-
reillä ja heitetään käsipommeja samojen perussääntöjen 
mukaan kuin tavallisessakin sodassa." 

'l'ämä väite ei ole mikään satunnainen, ' vaan aivan 
tyypillinen mekaaniselle, liian sotilaalliselle kapinan 
käsittämiselle, se kun huomaa va.in asian teknillisen 
puolen ja jättää huomaamatta ne olQsu1;teet, joissa kone-
kiväriä ja käsi pommia käytetään. . , 

Ne erikoiset olosuhteet, joissa aseellinen kapina ta-
pahtuu ja jotka tekevät tarpeelliseksi erikoisen taktii-
kan, erikoisen kapinan taidon, käyvät selville seuraa-
vista tosiasioista: Ensiksikin on aseellisessa kapinassa 
rintama kaikkial'la ja toiseksi kapinallinen "armeija" ei 
ole mikään määrätty suure, ja muodostuu se vain osittain 
enemmän tai vähemmän alkeellisesti kokoonkybätyistä 
joukoista. "Kapina on laskua sangen epämä.ä.räisillä. 
suureilla, joiden arvo voi muuttuajoka päivä". (Marx.) Se 
merkitsee, että kapinalliset vasta taistelujen kuluessa 
ovat pakotettuja "valtaamaan" puolelleen oman armei-
jansa, vetämään sen vallankumouksen puolelle ja vasta 
taistelujen kuluessa järjestämään . armeijansa päavo!-
mat. 

Tämä seikka kohottaa esille kapinan poliittisen puolen 
merkityksen. Laajojen kansanjoukkojen mielialasta. riip-
puu. VOidaanko kapinallisten aseellisia voimia muo-
dostaa, ovatko ne heikkoja vai voimakkaita. tulevatko 
ne saamaan tarpeellista tukea joukkojen taholta, kuinka 
sitkeästi ja kuinka kauan ne tulevat taistelemaan ja 
tulevatko ne yleensäkään taistelemaan. Kapinassa on suurien 
väestönjoukkojen mieliala ratkaiseva tekijä. Kapinalli-
sille suosiollinen laajojen joukkojen mieliala ei ainoas-
taan takaa kapinan avustamista näiden joukkojen ta-
holta; siitä riippuu myöskin taistelevien mieliala: itse-
luottamus ' ja taistelulialu vallankumouksellisten taiste-

J 
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lijain rivelssa; epä.varmuus ja. hajaannus vastavallan-
kumouksellisten riveissä.. 

Senvuoksi kuuluu kapinan taitoon ennenkaikkea. tar-
koitustaan vastaava joukkojen mielialan muokkaaminen. 
Tämä ei ole ainoastaan suullisen ja kirjallisen agita-
tionin tehtävä, joka sellaisena hetkenä. on kehitettävä. 
äärimmilleen, vaan riippuu joukkojen mieliala, joka on 
edellytyksenä menestykselliselle sotilaallIselle toimin-
nalle, samalla kertaa mitä. lii.heisemmin aseellisen tais-
telun tapahtumain kulusta. Senvuoksi on päättäväinen 
sotyaallinen toiminta tehokasta agitationia. Niin riip-
puvat kapinan . sotilaallinen ja poWttinen puoli alitui-
sesti toisistaan. 'l'ämä sotilaallisen ja poliittisen puolen 
erotta11l<ltlomuus on kapinan kaikkein tärkeimpiä perus-
ominaisuuksia. 

Vaikka sotilaallinen puoli ei olekaan pääasia aseelli-
sessa kapinassa, niin olisi kuitenkin virhe aliarvioida 
puhta.asU sotilaallisten tietojen merkit.ysW, kapinan 
johtamisessa. l{apina on joka tapauksessa. aseellista tais-
telua, ja aseellisena. taisteluna sillä on paljon yhteistä 
tavt\ltisen sodankäynnin kanssa. Kapinan hetkellä ei 
vallankumoukseUisel1a luokalla ole milloinkaan käytet-
tävänään liian paljon sotilaallisia tietoja. Päinvastoin, 
kapinan välittömän valmistuksen aikana. on kuumeen-
tapainen työ vallankumouksellisten voimien kouluutta-
miseksi välttämätön sotilasteknill1sessä suhteessa. Perus-
teellinen kapinan taidon hallitsem inen edellyttää. määrät~ 
tyjä puhtaasti' sotilaallisia tietoja. Senvuoksi on vain 
hl1ödyksl se, ettii. mahdollisimman usea vallankumouk-
sellisen puolueen jäsen saa perusteellisen sotiJassivis-
tyksen. 

Mutta toiselta puolen ei aseellisessa kapinassa riitä 
tavaliinen sotataito. Toisinaan saattaa tavallisen rinta-
masodan menettelytapojen mekaaninen siir täminen kapi-
naan olla. vaarallislakin. kun siinä. ei oteta huomioon 
kapinan erikoisia olosuhteita. 

Niinpä esim. valittivat Moskovan työläiset Mosko-
van kapinan aikana v. 1905, eWi -nekin harvat tsaarin 
armeijan upseerit. jotka olivat liittyneet kapinaliikkee-

, 
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seen, olivat vähemmän käyttökelpoisia, he kun ymmär-
sivä.t vain oman sotilasammattinsa, mutta eivät osanneet 
mukautua kapinan olosuhteisiin ja tarpeisiin. He eivät 
tietäneet miten voidaan paljain käsin riisua aseista soti-
laita ja vetää. niitä kapinallisten puolelle, He eivät tie-
täneet, miten muutamilla huonoilla pistooleil la ja kivää-
reillä varustettuina voidaan taistella konekivääl'eillä ja 
tykistöllä varustettua vastustajaa vast&.an, 

Muutamat kohtalokkaat virheet aseellisten taistelujen 
aikana Suomessa vuonna HH8 johtuivat osaksi siitä, että 
punakaartien johto eräiden sotilasas\aintunUjai n neuvoja 
seuraten toimi tavalla, j oka puhtaan sot,ataidon kann~l ta· . 
katsoen olisi ollut moitteetonta, mutta kapinassa oli 
väärää. Ylfsi sellainen virhe oli pyrkimys mahdollisim-
man pian muodostaa säännöllinen punainen rintama, 
voidakseen käydä kansalaissotaa .oikein" kaikkien sota-
taidon sääntöjen mukaan, mikä oli edullista vain vasta-
vaUankumouksellisille. Tavallisessa sotataido~sa on sor-
tava luokka voimakas. Sen vuoksi täytyy kapinallisten 
pyrkiä kaikin tavoin estämään säännöllisen rilltaman 
muodostumista, 

Kapinan taidon "säännöt". 

Marx ei ainoastaan vaatinut ottamaan kapinaa taidon 
kannalta, vaan on hän myöskin esiltiinyt määl'ättyjii 
perussääntöjä, joiden mukaan \'al1ankumoukselli~en luo-
kan on kapinassa toimittava. Ratkaiseva kohta yllä-
mainitussa kirjoituksessa kuuluu: 

.. Kapina on taitoa samoinkuin sota tai muut tAidot, 
ja on rnäärättyjen sääntöjen alainen, joiden laiminlyö-
minen vie sen puolen turmioon, joka tekee siihen itsensä 
syylliseksi. Nämä silän nöt,jotkajohtuva t taistelcvin puol ten 
ja niiden olosuhteiden olemuksesta,joiden kanssa sellaisessa 
tapauksessa ollaan tekemisissä, ovat niin selviä ja yksin-
kertaisia, että. vuoden 18 t8 lyhyt kokemus on tehnyt ne 
saksalaisille melko tutuiksi. Ensiksikään ei sali. koskaan 

, leikkiä kapinalla. jollei ole lujasti päättänyt mennä 
Jnppuun asti. Kapina on laskua sangen epämääräisillii 

i 
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suureilla, joiden arvo voi muuttua joka päivä; niillä. 
taisteluvoimilla, joita vastaan· on taisteltava, on järjes-
tyksen, kurin ja. traditsioonien edut kokonaan puo-
lellaan; jos ei nHtä vastaan voi koota suuria voi-
mia, niin tulee lyödykst ja tuhotuksi. Toiseksi, jos 
kapina on kerran alkanut, silloin on toimittava mitä. 
suurimmalla päättä.väisyydellä ja kä.ytävä hyökkäykseen. 
Puolustus on jokaisen aseellisen nousun surma; se on kär-
sinyt tappion ennenkuin se on kPrinnyt mittelemään voi-
miaan vihollisen kanssa. YlIät,l vihollinen niin kauan kun 
sen voimat ovat vielä hajallaan; hanki joka päivä uusia, 
vaikkapa pieniäkin menestyksiä. säilytä se moraalinen 
ylivoima. "' jonka ensimäinen menestyksellinen nousu 
on sinulle tuonut; vedä puolelIesi ne horjuvat ainekset, 

l'otka aina. seuraavat voimakkainta sysäystä ja jotka aina 
yöUäytyvät varmernmalJe puolelle; pakota vihollisesi 

perääntymään. ennenkuin se ehtii koota voimiaan sinua 
vastaan; sanalla sanoen, toimi Dantonin, vallankumouk-
sellisen taktiikan tähän asti tunnetun subrimman mesta-
rin sanojen mukaan: .. De l' audace. de llaudace, encore 
de l' audace". (. Rohkeutta, rohkeutta ja vielä kerran 
rohkeutta")." 

Kapina eri maissa, ja samassakin maassa eri ajankoh-
tina tapahtuu aina uudessa tilanteessa. Sitäpaitsi on 
todelliselle perusteelliselle vallankumoukselliselle tilan-
teelle ominaista kaaos, suuri sekasorto. Senvuoksi on mah-
dotonta esittää mitään tarkkoja sääntöjä, mitään yleis-
päteviä reseptejä toimintatapaa varten kapinassa, on 
mahdotonta siinä mielessä kirjOittaa mitään "kayinan 
ohjeSääntöä". Ne säännöt, jotka tässä ' suhteessa voivat 
pitää paikkansa joka tilanteessa, voivat olla vain aivan 
yleistä laatua. Se ei merkitse,että olisi tarpeetonta näitä 
sääntöjä tutkia. Näiden "sääntöjen· tarkoitus, on kuten 
aseellisen kapinan oikean teorian tarkoitus yleensä, 
valaista kapinan olemusta, auttaa ymmä"rtämään kapi-
nan kysymyksiä. ja siten antaa. avain, metoodi käy-
tännöllisten probleemien arvioimista 'varten. 

Edelleen on. huomattava, että Marx sanoo näitä kapi-
nan sääntöjä selviksi ja yksinkertaisiksi. Ja lopuksi 
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lausuu hän koko kapinan taidon yhden sangen yksin· 
kertaisen "säännön" muodossa: "Rohkeutta, rohkeutta ja 
vielä kerran rohkeutta ... 

Ja että. tämä yksinkertainen sääntö on tosiaankin 
kapinan taidon tärkein sääntö, sitä ei osota ainoastaan 
vuoden 1848 kokemukset, jonka perusteella Marx on ka-
pinan säänWnsä esittänyt, vaan myöskin kaikkien kapi-
nain kokemus Marxin jälkeen. Maailmansodan jälkeisten 
vuosien kokemukset antavat liiankin paljon esimerkkejä 
siitä, että suotuisat vallankumoukselliset tilanteet eivät 
milloinkaan ole jääneet "käyttämättä korkeasti sivisty-
neitten sotilasasiaintuntijain puutteen vuoksi, vaan val-
lankumouksellisten johtajien päättämättömyyden, hitau-
den ja hor:jumi~ten vuoksi. 

Ja toiselta puolen, ensimäisen voitollisen työläiskapi-
nan, Venäjän Lokakuun kokemus on todistuksena siitä, 
että voitto oli mahdollinen vain sen kautta, että vallan-
kumoukselliset työläiset olivat päättäväisiä ja rohkeita 
ja että sen parhaat johtajat eivät horjuneet ratkaise-
valla hetkellä. 

Työväen puolueelle on mahdotonta kouluuttaa kor-
keasti sivistyneitä sotilasasiain tuntijoita. M)Jtta mah-
dollista on muutamat harvat, selvät ja yksinkertaiset 
aseellisen kapinan säännöt painaa puolueen jäsenjouk-
kojen mieliin ja sopivan hetken tullen myöskin vallan-
kumouksellisen luokan suurten joukkojen mieliin. 

Oikean hetken valinta. 
Kapinan alkaminen maa atkalaeea tai ma. myiibiA. 

vie tappioon. 
fEnsiksikäiin ei saa. koskaan leikkiä 

kapinalla, jollei ole lujasti päättänyt 
mennä loppuun asti". (Marx). 

Kapina on vakavaa "leikkiä", jossa ei ole miWn kes-
kitietä, vaan ainoastaan kaksi mahdollisuutta: täydellinen 
ooitto tai raskas tappio. 

Kaikkien sotilasammattimiesten epäjumala, Napo-
leon, piti yhtenä tärkeimpänä sodankäynnin sään· 

I 
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tönä seuraavaa: Kymmenen kertaa miettiä päänsä ym-
päri, ottaako taistelu vastaan vai eikö, mutta kun sen 
on alkanut, niin silloin voittaa tai kuolla. 

'l'åmä pitää paikkansa vielä suuremmassa. määrässä 
kapinaan nähden. Tavallisesta taistelusta on vielä mah· 
dollis~u~ .. perääntYä~ irtaantua vihollis~sta .. ~~m~!l taistelu.~. 
ryhmlttäakseen VOImansa uu'delleen )a saastäakseen ela-
vän yooman otollisempaa hetkeä varten. 

Aseellisessa kapillassa vaatii perääntyminen aina raskaita 
uhreja. Perääntyminen kerran aletusta. kapinasta vie 
välttämättömästi valkoisen terrorin riehumiseen, vallan-
kumouksellisen luokan parhaiden voimien säälimättö· 
mään tuhoamiseen ja silpomiseen, siihen katsomatta, 
onko perääntyminen f:iitkeän taistelun jälkeen tahi ovatko 
kapinalliset antautuneet ilman taistelua. Vasta vallan-
kumous ei tunne sääliä 

Ylläolevan väitöksen todistavat oikeaksi monet esi-
merkit viime vuosien kokemuksista. Ei ole ollut ainoa-
takaan tapausta, jolloin työläisten epäonnistuneen kapi-
nayrityksen jälkeen ei olisi raivonnut julma valkoinen 
terrori. . Puhumattakaan BUlgariasta, Unkarista ja Suo-
mesta, myöskin Saksan kokemukset sisältävät tällaista 
ainehisto8. On vain muistettava valkoista terroria maa-
liskuun taistelujen jälkeen Ruhrin alueella v . .1920. 
Huolimatta Bielefeldin sopimuksesta, jossa hallituksen 
edustajat juhlallisesti vakuuttivat työläisille, että taiste-
luihin osanotto tullaan .antamaan anteeksi'" murhasi 
kostonhaluinen porvaristo kuitenkin satoja työläisiä. 

Aseellisten luokkataistelujen historia antaa lukuisia 
eSimerkkeJä siitä, että yksi tärkeimpiä syitä raskaisiin 
tappioihin verisesti tukahutetuissa vallankumouksissa 
-on aina ollut se, että kapinallisten aseelliset voimat 
eivät Ole es"tintyneet oikealla hetkellä. Milloin on pieni val-
lankumouksellisten taistelijain joukko epätoivoissaan 
antanut · prooo.3Qida itsensä avoimeen esiintymiseen sel-
laisella hetkellä, jolloin ei ole ollut olemassa mitään 

-~ voiton mahdollisuuksia, milloin on liian aikainen esiin· 
tyminen ollut tuloksena tilanteen väärästä arvioinnista, 
johon on tehnyt itsensä syylliseksi vallankumouksellisen 

• 
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luokan poliittinen johto, milloin taas on suosiollinen 
hetki voitollisen kapinan suoriltamiseen ja vallan otta-
miseen vallankumouksellisen luokan käsiin jäänyt käyt-
tämättä, ja välttämättömästi edessä olevan taistelun 
vastaanottaminen on tullut lyktityksi sellaiseen het-
keen saakka, jolloin tilanne on jälleen muuttunut vasta-
vallankumouksen hyväksi. 

Keväällä 1925 Sofiassa tapahtunut helvetinkone-räjäh-
dys, josta silloin kerrottiin, että sen piti olla merkkinä 
yleiseen kapinaan ja jonka !"ohdasta satoja ja tuhansia 
bulgarialaisia työläisiä. ja ta onpoikia hirtettiin, on esi-
merkkinä provo~oidusta kapinasta. 'fämä bulgarialaisten 

. vallankumouksellisten pienen ryhmän esiintyminen OD 
käsitettävä vain siten, että se oli epätoivoinen teko. 

Keski-Saksan maaliskuun kapina v. 1921 oli epäile-
mättä liian aikainen kapinayritys. Vaikka Keski -Sak-
sassa itsessään oli työlä.isten keskuudessa jonkullverran 
kuohuntaa, niin kokonaistilanne Saksassa ei suinkaan 
ollut kypsynyt työläisten voitollista aseellista kapinaa 
varten. 'l'yöläisten kutsnminen sellaisena lletkenä aseel-
liseen kapinaan, .hyökkäykseen hinnafla millä tahansa". 
oli virhe poliittisten johtajien taholta ja merkitsi kulke-
mista varmaa tappiota kohti. 

Marraskuussa 1918 Saksassa alkanut vallankumouksen 
aalto saavutti huippukohtansa tammikuuSsa 1919. 'ram .. 
mikuun päivinä seisoi Berlinin kaduilla tuhansia ja sato-
jatuhansia työläisiä täynnä vallankumouksellista kuohun-
taa ja taisteluhalua, valmiina taistelemaan ja kuolemaan 
työlä.isvallankumouksen puolesta. He odottivat poliitti· 
silta johtajiltaan merkkiä yleisefln taisteluun. ·Samanlai· 
nen oli asian tila Saksan muissa osissa. Mutta merkkiä 
taisteluun ei annettu. Riippumattoman puolueen "järeä.t 
tykit", jotka vallitnkumouksellisten puheitten"'sa takia 
nauttivat suurta vaikutusvaltaa. osottautuivat r atkaise-
valla hetkellä viheliäisiksi suunsoittajiksi ....,ja vallanku-
mouksen pettureiksi. Suotuisa hdki valtiolliselle prole· 
taarisel1e kaptnalle jäi käyttämättä, Noske sai mahdolli-
suuden jälleen koota vastn.\·311ankumouksen hajaantuneet 
voimat ja lyödä siflllä täällä itsenäisesti i1ma!1 yhte-

• 
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näistä johtoa taistelevat työläisten voimat. Tammikuun 
päivät 1919 Saksassa ovat tosiaankin "klassillisena.;" 
esimerkkinä käyttämättä jätetystä vallankum()uksellisesta tilan-
teesta. . 

Heinäkuussa 1917 vaativat muutamat vallankumouk-
selliset joukko-osastot Pietarissa viipymäWntä avointa 
esiintymistä Kerenskin hallitusta vastaan ja vallan ottoa 
neuvostojen käsi).n. Bolshevikkien johtajat, jotka selvästi 
näkivät, että siihen aikaan e~ vielä. ollut objektiivisia 
edellytyksiä. kapinan voitolle, . kieltäytyivät kannatta-
masta tätä kärsimättömien joukko· osastojen vaatimusta 
ja varoittivat niitä liian aikaisesta esiintymisestä verisen 
tappion välttämiseksi. Sensijaan, että olisivat kehoitta-
neet joukkoja ryhtymään aseelliseen taisteluun, bolshe-
vikit antoivat rauhallisen mielenosoituksen tunnuslauseen. 
Kuitenkin syntyi tämän mielenosoituksen yhteydessä 
verisiä . yhteentörmäyksiä Pietarin kaduilla. Paikalle 
tuodut vastavallankumoukselliset joukot kukistivat ennen-
aikaisen kapinayrityksen. , 

BoJshevikkien menettely heinäkuun päivinä 1917 on 
myönteisenä esimerkkinä vallankumouksellisen puolueen 
itsehillinnästä, jonka pitää myöskin osata pidättäytyä 
itse ja pidättää joukkoja aseellisesta esiintymisestä, sil-
loin ,kun selvä.n tilanteen arvioimisen, perusteella voitto 
on mahdoton. 

Mutta lokakuussa, jolloin hetki oli suotuisa vallan 
ottamiselle, täyttivät bolshevikit vallankumouksellisen 
velvollisuutensa. Leninin kirjoituksissa ja kirjeissä 
lokakuun vallankumouksen .aattona, joissa todetaan, että. 
voiton edellytykset olivat olemassa, alleviivataan toiselta 
puolen, että voitto on mahdoton, jos vallankumoukselli-
sen tilanteen huippukohta annetaan mennä käyttämättä 
ohi, ja että edelleen odottaminen ja viivyttely on rikos 
vallankumousta kohtaan .• Historia ei anna meille anteeksi, 
jos emme juuri nyt ota valtaa käsiimme", kirjoittaa 
Lenin siihen aikaan. 

Nämä esimerkit osottavat selvästi, että oikeaan aikaan 
tapahtuvalla p.siintymiseUä on ratkaiseva merkitys aseel-
lisessa kapinassa Ja että kysymys oikean ~etken valin-

2 
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asta on kapinan strategian, kapinan taidon tärkeimpiä 
ysymyksiä, _ 

Tämä kysymys nostaa erittäin selvästi esille vallan-
kumouksellisen luokan joldajien merkityksen, Poliittisten 
johtaJien tehtävä on arvioida tilannetta, punnita voima-
suhteita ja otollisella hetkellä, ei liian aikaisin eikä lium 
myöhään, kutsua joukkoja avoimeen taisteluun. Kapinan 
hetken valinnassa esiintyneet virheet ovat aina olleet 
poliittisten .johtajien virheitä tai laiminlylintejä, tahi 
ovat ne olleet seurauksena kaikenlaisesta poliittisen joh-
don puutteesta. 

Voiton edellytykset. 

Marxilais -leniniläinen teoria. antaa luotettavan metoo-
din poliittisen tilanteen arvioimiseen ja oikean hetken 
valintaan kapinaa varten, määrittelernäl1ä ne edellytyk-
set, joiden vallitessa aseellisen kapinan voitto on mah-
dollinen. Tavattomalla selvyydellä on nämä edellytyk-
set esitetty Leninin teoksissa. (Kts, kirjoituksia "Kirje 
tovereille., "Marxilaisuus ja kapina" ja kirjasta "Penik-
katauti"). 

Lainaamme "TGrjeestä tovereille" seuraavan kohdan, 
jossa nämä edellytykset on lausuttu tyhjentävästi: 

" ... Sotilaallinen salaliittoilu on blanquilaisuutta, j os 
sitä ei järjestä määrätyn luokan puolue, jos sen j5.rjes-
täjät eivät ole ottaneet huomioon poliittista tilannetta 
yleensä ja kansainvälistä tilannetta erikoisesti, jos tämän 
puolueen pUOlella ei ole olevien tosiasiain osottamaa 
kansan enemmlsWn mylitätuntoa • . ios vallankumouksen 
tapahturnain kulku ei ole vienyt pikkuporvariston sovit-
telu - harhaluulojen käytänntnliseen kumoamiseen, jos ei 
ole vallattu enemmistöä "valtuutetuiksi ~ tunnustetuissa 
tai muuten kunnostautuneissa vallankumouksellisen tais-
telun elimissä, jollaisia ovat "neuvostot-, jos ermeijassa 
(jos kysymyksessä on sota-aika) ei ole täysin kypsy-
nyttä mielialaa hallitusta vastaan, joka pitkittää epäoi-
keudenmukaista sotaa· vastoin kansan' tahtoa, jos kapinan 
tunnuslauseet (esim. .kaikki valta neuvostoille", "maa 
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talonpojille", "viipymätön kansanvaltaisen rauhan tar-
joaminen kaikiHe sotaakäyville. kansoille sekä viipyrnä-
tön salait;ten sopimusten peruuttaminen ja salaisen diplo-
matian lopettaminen" jne.) eivät ole tulleet laajalti 
tunnetuiksi ja. saavuttaneet suurta suosiota, ;'os työläisten 
eturivit eivät ole vakuutettuja joukkojen epä.toivoisesta 
asemasta ja maaseudun kannatuksesta, kannatuksesta, 
jota todistaa vakava talonpoikaisliike tahi kapina tilan-
omistajia ja niitä puolustavaa hallitusta vastaan, jos 
maan taloudellinen tila antaa aihetta vakaviin toiveisiin, 
että pula voidaan ratkaista rauhallisilla ja parlamen-
taarisilla. keinoiUa". • . 

Seuraavassa kosketellaan lähemmin kapinan kolmea 
pääehtoa, jotka Lenin esittää kirjoituksessaan "Marxi-
laisuus ja kapina" seuraavin sanoin: • 

"Ollakseen menestyksellinen, eikapioan pidä nojautua 
salaliittoon eikä puolueeseen, vaan edistyneimpään luok-
kaan. Tämä on enslmäinen ehto. Kapinan täytyy nojau-
tua kansan vallankumoukselliseen nousuun. Tämä on 
toinen ehto. Kapinan täytyy nojautua sellaiseen käänne-
kohtaan kasvavan vallankumouksen historiassa, jolloin 
kansan eturivien aktiivisuus on suurin, jolloin horjumi-
set vallankumouksellisten vihollisten ja sen heikkojen, 
puolinaisten ja horjuvien ystävien riveissä ovat suurim-
mat. 1'ämä on kolmas ehto". \ 

Kaikkein ensimäinen voiton ehto on Leninin mukaan 
toisin sanoen aktiivinen osanotto kapinaan edistyneim-
'män, vallankumouksellisimman luokan tai ainakin sen 
ratkaisevan osan taholta. Mutta tämä. edellyttää, että 
tämän luokan laaj at joukot taht()VQt taistella, että he ovat 

.. valmiita taistelemaan ja kuolemaan ase kädessä vallan-
kumouksen asian puolesta. 1'ällainen taistelun halu ei 
voi aina olla olemassa joukkojen keskuudessa. 

Heinäkuussa HH 7 ei Lenin vielä pitänyt mahdollisena 
proletaarisen kumouksen voittoa Venäjällä, sillä j'Oukko-
len "raivo" Kerenskin hallitusta kohtaan ei vie ä ollut 
kyllin suuri, eivätkä ne siihen aikaan vielä 01151 olleet 
valmiit taistelemaan ja kuolemaan proletaarisen vallan-
kumouksen puolesta. 

2· 
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Mutta joukkojen taisteluhalu voidaan arvioida. myös-
kin liian pieneksi. Kun esimerkiksi sellaiset "vallanku-
mousjohtajat" kuin Richard MUller väittävät, että saksa-
laiset työläisjoukot tammikuussa 1919 eivät tahtoneet 
taistella, niin se ei ole muuta kuin "johtajien f ' oman 
pelkuruuden kehnoa puolustelemista. (Kts. R MUller: 
"Kansalaissota Saksassa") ... Tapahtumattajääneen Saksan 
lokakuun" jälkeen vuonna 1923 toistui tämä. sama väite, 
että joukot eivät tahtoneet tapella. 

Vallankumouksellinen puolue ja sen johtajat eivä.t 
voi asettaa kysymystä joukkojen taisteluhalun suhteen 
nlin, että onko olemassa valmis. sataprosenttinen, nkJas-
sillinen" taisteluhalu kaikkia.lla, vaan näin: kykenepkö 
puolue, pallemalla peliin kaikki voimansa ja koko aukto-
riteettinsa, oman esimerkkinsä kautta vetämään mukanaan 
taisteluun vallankumouksellisen luokan ratkaisevan osan "( 
Vallankumouksellisen puolueen ja sen johtajien tehtävä 
ei ole kaikessa rauhassa ja toimettomana odottaa, kunnes 
joka taholta ovat saapuneet tiedonannot verrattomasta 
joukkojen taisteluhalusta, voidakseen sitten sopivan 
hetken tullen antaa merkin .koneen pyörimiseen". Val-
lankumouksellinen puolue on Qlemassa, marssiakseen 
joukkojen etunenässä eikä niiden p.erässä. Sen on osat-
tava pitää yllä ja nostaa joukkojen taisteluhalua. 

Kun kysymys asetetaan näin, niin ei voi pitää paik-
kaansa se väite. että. Saksan työläisjoukot eivät tahto-
neet taistella syksyllä. 1923 ja varsinkin tammikuun 
päivinä 1919. Mitä' tulee syksyyn 1923. niin on tosiasia, 
että kommunistinen puolue ei osannut nostaa joukkojen 
taisteluhalua. Lakkojen ja muiden osataistelujen anka-
ralla kieltämisellä saavutettiin päinvastainen tulos: 
taistelu"alun lamaa'ltltminen ja epäluottam11s jol/ioa kohtaan. 

Toiselta puolen voidaan j oukkojen taistelu halua myös-
kin liiotella, mikä vie siihen, että puolue. luokan etu-
joukko, taistelee yksinään, eristettynä joukoista - ja 
välttämättömästi kärsii tappion. Esimerkin tästä antaa 
Räävelin kapinan kokemus joulukuussa 1924. Räävelin 
taistelijat olivat laskeneet, että k:ommunistien aloittama 
kapina saa välitöntä kannatusta työläisjoukkojen taholta. 
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Näin ei tapahtunut ja tästä syystä kapina tuli kukiste 4 

tuksi muutaman tunnin kuluessa. Tämän tappion syy 
ei ole etsittävissä vain siinä, että ,ei oltu ryhdytty 
välttämättömiin järjestelytotmenpiteisiin joukkojen vetä· 
miseksi aktiivisoen taisteluun, vaan myöskin siinä, että 
joukkojen taisteluvalmius arvioitiin liian suureksi. 

Joukkojen taisteluhalun oikea arvioiminen on mah· 
dollinen vain sen kautta, että. kapinaa järjestävä puolue 
on kiinteässä, alituisessa kosketuksessa joukkojen kanssa. 
alituisesti toimii näiden joukkojen keskuudessa, elää. 
luokkansa elämää, ja kuten Lenin sanoo, "eräässä mie· 
lessä liukenee luokkaan". JärjesWllisessä suhtee.ssa tämä 
merkitsee, että puolueen on lujasti juurruttava j oukkoi-
hin ja nimenomaan sinne, missä j oukkojen jokapäiväinen 
elämä kulkee: työpaikoille ja työläiskortteleihin. 

Ennen lokakuun ... kapinaa kirjoitti Lenin, että puolueen 
parhaat voimat on lähetet tävä työpaikoille ja kaso.rmei-
hin, selittääkseeD joukoille ni~den tehtävän, ja oikein 
arvioiden niiden mielialan, valitakseen oikean hetken 
ratkaisevaa taistelua varten. (Kts. kirjoitusta "Marxilai-
suus ja. kapina" ja "Ponnet esiparlamentista· ja tunnuk-
sesta: .. Kaikki valta neuvostoille"' ). 

Toinen voiton pääehtCl on Lenin in mukaan kansan 
vaUankumouksell1"netl nousu . . Kapinaa järjestävä.n puolueen 
on omattava olevien tosi seikkojen osottama kansan enem-
mistön myötätunto. Lokakuussa 1917 Venäjällä se mer-

. kitsi, että proletariaatin voitto olisi ollut mahdoton 
ilman valtavaa talonpoikaisliikettä, joka merkitsi väli-
töntä proletaarisen vallankumouksen kannatusta talon-
pOikaiston taholta, jotka VenäJällä muodostivat kansan 
suuren enemmistön. Voitaisiin sanoa, että Saksassa työ-
väenluokka muodostaa kansan enemmistön ja niin ollen 
tulisi kysymykseen vain sen voittaminen vallankumouk-
sen puolelle. Tämä käsitys ei ole aivan oikea. My(jskin 
Saksassa täytyy vallankumouksellisen proletariaatin 
hankkia liittolaisia muista kansan kerroksista ja se on 
mahdollistakin, esim. pikkutalonpoikien keskuudesta ja 
ennenkaikkea kaupunkien pikkuporvaristosta. Vieläpä 
on helpompaakin vetää suuria pikkuporvariston kerrok-
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sia vallankumouksen puolelle. kuin joitakin osia tytHäis-
al'istokratiasta, jotka piintyneiden reformististen ajatus-
tapojensa vuoksi ovat vaikeammin taivutettavissa. Tähän 
kuuluu, että vallankumouksen tapahtumain kokemukset 
ovat opettaneet näille pikkuporvaristonkin kerroksille, 
että niiden on valittava vallankumouksellisen proleta-
riaatin ja äärimmäisen taantumuksen välillä ja että 
vallankumouksellinen työväenpuolue on teossa osottanut 
puolustavansa niiden etuja taantumusta vastaan. 

Kolmas voiton pääehto on Leninin mukaan vakavat 
luwjumiset ja ltajQumisibnWt IXlstustajien leirissä. Kapinalla 
on vähän menestymisen toiveita, jos koko hallitseva 
luokka yhtenäisenä ja horjumattomal}a, nojautuen val-
tionsa voimakeinoihin, seisoo vallankumouksellista luok-
kaa vastaan. Lokakuun kapinan edellä t otesi Lenin, että 
horjumiset vallankumouksen vihollistt!h ja häilyvän pik-
kuporvariston keskuudessa olivat tavattoman suuret. 
Proletaarisen vallankumouksen päävihollinen, liittoutu-
nut imperialismi, oli ymmällä; käydäkö sotaa voitolliseen 
loppuun saakka, vaiko solmia erikoisrauha Venäjää vas-
taan taistelua varten. Pikku porvarilliset demokratit, niin 
sanotut sosiali-vallankumoukselliset horjuivat vakavasti 
sanoutuessaan irti kadeteista. Sen lisäkSi oli koko impe-
rialistinen armeija hajoamistilassa ja sen suuret joukot 
olivat vedettävissä vallankumouksen puolelle. 

Myöskin syksyllä 1923 oli Saksan gorvariston leirissä 
havaittavana vakavia hajoamisilmiöitä. Tämä ilmeni ei 
ainoastaan Stresemannin hallituksen vakavassa hor:ju-
misessa, joka itse tunnusti asemansa toivottomuuden 
(.Meidän jälkeemme tulevat vain kommunistit tai fascis-
tlt"), vaan myöskin monissa tapauksissa, jolloin voitiin 
todeta horjuvaa mielialaa sotavä.en ja poliisin keskuu-
dessa. (poliisin erittäin päättämätön esiintyminen Ham-
purin ka.pinaa kukistliessaan, hajoamisilmiöt useissa-
sotaväen Joukko-osastoissa jne.) 
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Kaleaterimaisesta kapinan hetken määräämi.8estä_ 

Taipumusta kapinalla leikkimiseen ilmenee siinä käsi-
tyksessä, että vallankumoukselliset tapahtumat, myöskin 
kapina, voidaan ennakolta, enemmän tai vähemmän 
pitkää aikaa ennen, määrätä kalenterin mukaan. Tällaista. 
taipumusta vastaan taisteli Lenin pontevasti ennen. 
lokakuun v&ll.ankumousta ja leimasi sen leikitteleml-
seksi. 'l'ällainen taipumus leikittelyyn esiintyi siinä 
käsityksessä, että kapina on lykättävä siihen. hetkeen 
saakka, jolloin yleinen neuvostojen edustajakokous ko-
koontuu, jotta edustajakokous voisi "virallisesti" päättää. 
kapinasta. Tätä vastaan kirjoitti Lenin: 

.Neuvostojen edustajakokouksen odottaminen ,0;0 lap-
sellista muodollisuusleikkiä, vallankumouksen petosta ... 
Pyrkimys tehdä tämä tehtävä (kapina) nimenomaan 
riippuvaiseksi neuvostojen edustajakokouksesta, alistaa 
se tälle edustaja.k:okoukselle, merkitsee kapinalla leik1.-i
mistä, silloin kun ennakolta määrattäisiin sen alkaminen, 
tehtäisiin hallitukselle helpommaksi sotajoukkojen val-
mistaminen, eksytettäisiin joukot sillä harhaluulolla, että. 
neuvostojen edustajakokouksen· päätöslauselmal1a voitai-
siin ratkaista kysymys, jonka voi ratkaista vain kapi-
naan noussut proletariaatti omalla voimallaan." ("Ponnet 
esiparlamentista" .). • 

Kalenterimaisen vallankumouksen tapahtumain mM· 
. räämisen teoria johtuu taipumuks~sta liiotella vallan-
kumouksen johdon hallinnollista, mekaanista puolta. 
Vallankumouksellinen joukkoliike ei kehity kalenterin 
mukaan. Parhaankin puolueen on mahdotonta koment~a 
sellaista liikettä mielin määrin. Samoinkuin kapina, on 
vallankumous yleensä "laskua sangen epämääräisillä 
suureilla, joiden arvo voi muuttua joka päivä". (Marx.} 
Sen vuoksi ei mahdollisimman parhajnkaan poliittinen 
johto voi pitää itseään pätevänä ennustamaan vallan-
kumouksen kehitystä' tarkkaan kalenterin jälkeen ja 
ennakolta kerta kaikkiaan määräämään näiden tapahtu· 
misen hetkeä. Sellainen pyrkimys olisi vallankumouk. 
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sellisen joukkoliikkeen johtajien osuuden liioittelua ja 
ymmärtämättömyyttä. Vallankumouksellisen puolueen 
johtajilta voidaan tässä kysymyksessä vaatia "ainoas-
taan" sitä, että he selvästi näkevät kehityksen suunnan, 
että he hyvissä ajoin ennakolta näkevät vallankumouk-
sellisen pulan lähestymisen, voidakseen aikanaan kutsua 
puoluetta ja joukkoja ratkaisevan taistelun valmistami. 
seen, ja että he, kun vallankumouksellinen tilanne on 
saavuttanut huippukohtansa, tämän myöskin huomaavat 
ja oikealla hetkellä kutsuvat joukkoja kapinaan. Mutta 
tämä kaikki on vallan toista kuin kalenterimainen kapi-
nan miiärääminen. 

Lenin, aseellisen kapinan suurin teoreetikko ja käy-
tännöllinen johtaja, ei ole koskaan pitänyt itseään päte-
väoä sellaisella kalenterimaisella. tarkkuudella näkemään 
edeltäpäin vallankumouksen tapahtumia, I~i ole mikään 
sattuma, että Leninin teoksissa. ei puhuta. kapinan mää-
räämisestä, vaan aina "ailctan hetken "alintlaSta kalntlaa t1lr, 
te,," , Myöskin tämä Leninin sanontatapa osottaa, että hän ei 
ollut kapinan kalenterimaisen määräämisen kapnattaja, 

Voimien keskittäminen, 
Suurilukuisen ylivoiman välttämättömyys, 

.Niillä tåisteluvoimiUa, joita vastaan on taisteltava, 
on \'är/'estyksen, kurin ja. traditsioonien edut kokonaan 
puo ei aan; jos ei niitä !:asiaa" voi koota SlIuria voimia,' 
niin tlllee lyädyksi ja tl4hc/,uksi", (Marx), 

Kirjoituksessaan "Syrjässäolijan neuvoja", ilmaisee 
Lenin saman ajatuksen seurauvin sanoin: .On kesl.:itettävä 
sl4u,'i ylit:(}ima ,.atkai$cma" paikkaan ja ratkaisevalla hetkellä", 

Samassa kirjoituksessa, joka on kirjoitettu lokakuun 
kapinan aattona, hän osottaa, miten tämä saä.ntö on sovel-
lutettava Venäjäliä lokal\lussa HU 7: Yhtalkainen hyök-
käys Pietaria vastaan, ehdottomasti sisältä ja 'ulkoapäin; 
työläiskaupuuginosista ja. Suomesta, Räävelistä ja Krons-
tadtista, koko laivaston hyökkäys ja ,;tiUiläismäisen ylitm
man keskittäminen t'astaval1anklOnoukse71i&ia voimia vastaan, 

I 
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Vaikka. yksityistapauksissa, aseellisen kapinan erillisissä 
Qttelmssa, pienet, päättäväiset vallankumouksellisten 
taistelijain ryhmät voivat saavuttaa loistavia osittaisia 
voittoja taistellessaan moninkertaista vastustajan ylivoi-
maa vastaan, niin on laskuissa otettava huomioon se 
tosiasia, että sorrettu luokka kokonaisuudessaan ei soti-
laallisessa suhteessa kestä vertausta vastustajan kanssa. 
Toisin sanoen, kapinaUistcn voimien puhtoosti S<Jtilaallinm 
laatu on ehdott()masli paljoa heikompi kuin vastustajan. 

Tämä laatlullinen heikkous on korvattava luvullisella yli
voimalla. Kapinallisten on osattava kaikkialla, missä 
taistellaan ja ennenkaikkea siellä, missä taistelujen tulok-
sella voi olla ratkaiseva merkitys, koota .jättiläismäinen 
ylivoima" ja luvullisella ylivoimalla korvata sotilasiie-
tojen, järjestyksen ja aseistuksen puute. 

Aseellinen kapina voi voittaa vain sillä ehdolla, että 
suuret joukot ottavat siihen toimekkaasti osaa. Senvuoksi 
on aseellisessa kapinass~ ja sitä ennen vedettävä mah-
dollisimman laajat joukot aseelliseen taisteluun, välttä-
mättömän moninkertaisen ylivoiman kokoamiseksI. Tämä , 
seikka osottaa suurten joukkojärjestöjen merkityksen 
aseellisessa kapinassa, josta on mainiona esimerkkinä 
Pietarin ja Moskovan kokemukset v. 1917,joissa ammat-
tiliitot, neuvostot ja työpaikkakomiteat huomattavalla 
tavalla ottivat osaa punakaartien perustamiseen. 

Tässä. yhteydessä näkyy erittäin selvästi se merkitys, 
mikä on työllä laajojen joukkojen voittamiseksi ja suur-
ten joukkojärjestöjen valtaamiseksi aseellisen taisl~llm kan 4 

nalla. Samalla . tulee alleviivatuksi aseellisen kapinan 
poliittisep ja sotilaall1sl'n puolen erottamattomuus ja se 
suuri vallankumouksellinen merkitys, mikä on ammatti-
liittotyöllä ja työllä muissa joukkojärjestöissä. 

Eräitä historiallisia esimerkkejä. 

Seuraavassa eräitä. esimerkkejä, jotka osottavat, että. 
suuren ylivoiman keskittäminen on mahdollinen vain 
kypsyneessä. vallankumouksellisessa tilanteessa. jolloin 
laajojen joukkojen keskuudessa on valla11a vastaava. mie-

-

, 
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liala, mutta että kalkketnkin otollisemmassa tilanteessa 
tällaisesta. keskittymisestä ei tule mitään, jos sitä' vas-
taava järjestämistyö puuttuu. 

Kaikki Blanquin kapinayrnyk$et kuldstuivat senvuoksi, 
että hän joka kerta taisteli mitättömällä vähemmistöllä 
hallituksen joukko/'a vastaan. 'rämä hänen virheensä 
johtui siitä, että B anqui ei käsittänyt suuren luvullisen 
ylivoiman välttämättömyyttä kapinassa, koska hän eI 
ymmärtänyt suurten joukkojen merkitystä kapinan aktii-
visioa osanottajina. 

RääveUssä. joulukuussa 1924, taisteli pieni korp.ffiunis· 
tijoukko mOD!'nkerrOin ylivoimaisia ha1Utuksen joukkoja 
vastaan. "Jä. tiläism&.isen ylivoiman" keskittämlsestä ei 
tullut mitään, sillä joukot eivät olleet valmistautuneet. 

Hampuri (1923) on esimerkkinä siitä, mitenkä välttämät-
tömän suuren ylivoiman keskittäminen vastavallankumouk-
sellisia. voimia vastaau jää toimeenpanematta siitä yksin-
kertaisesta syystä, etta. työväenpuolue ei ole tehnyt 
Ipitään mobilisoidakseen ja järjestääkseen joukkoja tais-
teluun ja että ei koko puolue, vaan ainoastaan pieni osa 
siitä ha.rrasti aseellisen taistelun kysymyksiä. 

Mutta on olemassa myöskin monilukuisia myönteisiä 
esimerkkejä voimien keskittämisestä aseellisessa kapi-
nassa. Yllä on jo esitetty Pietarin esimerkki lokakuussa 
11)17, miten Lenin käsitti voimien keskityksen ennen 
kapinaa ja miten se sitten pääasiassa tapahtuikin. 
Jo kauan ennen aseellista kapinaa annettiin kapinan val-
mistamiselle laaja joukkoluonne, jolloin se ei enää ollut 
yksinomaan kommunistisen puolueen yhden osan, eikä edes 
yksinomaan puolueenkaan asia vaan tuli suurten iaukk()jen, 
laajojen joukkojärjestöjen, tehdaskomiteain, ammattil1itlojen ja 
tleullosWjen asiaksi. Vain siten oli mahdollista keskittää. 
suuri ylivoima. kapinan hetkellä (kts. Podvoiskin kirjoi-
tusta ,.Punakaarti ja. Lokakuun kapinan valmistus"). 

Samanlainen joukkoluonne oli taistelun valmistuksella 
Moskomssa, varsinkin eosi päivien tappioiden jälkeen. 
Kuitenkin on todettava, että Moskovassa ei lokakuun 
taisteluiden alkuun mennessä laajojen joukkojen järjes-
täminen aseelliseen taisteluun ollut läheskään niin pit-
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kAlle kehittynyt kuin se oli Pietarissa ja kuin se oli 
mahdollista niissä oloissa. Ei lä.heskään kaikki voimat 
tulleet vedetyiksi mukaan taisteluihin. 'I'aistelujen alkaessa 
oli Moskovassa noin 2.000 työläistä aseistettuna. mikä 
oli mitättömän vähän. Siitä johtuu myöskin,~ että. Mos-
kovan työväestö alussa kärsi tappioita. Vasta ensimäis-
ten tappioiden jälkeen alkoi Iaajojen työläisjoukkojen 
järjestäminen taisteluun valtavalla voimalla, jonka kautta 
tuli mahdolliseksi koota tarpeellisen suuriluvullinen yli-
voima ja lyödä vastavallan~umoukselliset voimat, jotka 
olivat puhtaasti sotilaallisessa suhteessa hyvin kouluu-
tettuja. Tähän voimien keskitykseen vaikutti oleellisella 
tavalla lähellä olevien paikkakuntien avustus. Kail.:ista 
Moskovan ympäristöllä olevista pienemmistä kaupungeista saa
pui aseistettuja punakaartilaisosasloja. 

Mutta myöskin taistelut Saksassa ja nimenomaan !luh
ti» aluem taistelut maaliskuussa. 1920 antavat eräitä myön-
teisiä esimerkkejä voimien keskityksestä aseellisessa 
kapinassa. Melkein kaikissa yksityisissä taisteluissa eri 
sotaväenosastoja vastaan (taistelut Wetterin, Herdecken, 
Dortmundin jne. luona) voidaa:n huomata sama ilmiö: 
sen jälkeen kun oli tullut tunnetuksi ' sotaväenosaston 
ilmestyminen jollekin seudulle, virtasi enemmän tai 
vähemmän huonosti järjestetty.j·ä ja asestettuja, mutta 
taisteluhaluisia työläisten taiste ujoukkoja kailctlta lähellä 
olevilta paikkakutlnilta, ryhtyäks-een näin keskitetyin voi-
min taisteluun tätä sotaväen osastoa vastaan. Näin vir-
taamalla kaikilta puoUn, koko · ympäristöstä, saatiin 
ratkaisevalla paikalla, jossa oli vihollisen joukko·osasto, 
kootuksi tarpeellinen ylivoima. 

Puolueen voimien keskittäminen. 

Vallankumoukselliselle puolueelle lperkitsee voimien 
keskittämisen perussääntö sitä. että seo on ymmärrettävä 
aseellisessa kapinassa suunnata koko työnsä, kaikki voi-
mansa ja koko koneistonsa aseellisen taistelun palveluk-
seen. Tämä ei merk'itse. että jokaisen puolueen jäsenen 
ehdottomasti ja kirjaimellisesti, fyysillisesti on taistel-

\ 
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tava. barrikaadeilla kivääl'i kädessä, vaikka tietysti kaik-
kien siihen on oltava valmiina. Aseellisen kapinan het-
kellä on toimitettava muitakin tehtäviä, ennenkaikkea 
agitationia, mahdollisesti elintarvekysymyksen järjeste-
lyä jne. Mutta koko puolueen toiminnan johtolankana 
täytyy aseellisen kapinan hetkellä olla pelkästään ja 
yksinomaan aseellisen taistelun menestys. Olisi virheel-
listä sellaisella hetkellä innostua talouden ja valla.nku-
mouksellisen valtiovallan jiirjestämiskysymyksiin ja kiin-
nittää näihin kysymyksiin enemmän huomiota ja voimia, 
kuin on elulottomasti väUtämtitöhtä aseellistm taisteluJen kall-
lIalta. Tämä virhe voi viedä siihen, että puolueen par-
haat voimat askartelevat kysymyksissä, jotka sillä het-
kellä ovat vähemmän tärkeitä, samalla kun aseellisten 
taistelujen johto on· aivan satunnaisten henkilöitten kä-
sissä. Saksan kokemukset antavat tässä suhteessa riit-
tävästi va.roittavia esimerkkejä.. 

Väärää ja oikeaa keskitystä. 

Väärä käsitys voimien keskittämisestä, joka käytän-
nössä sovelluteUuna veisi kohtalokkaistin virheisiin, on 
se mielipide, että vallankumouksellisen luokan on asee!-

• lisessa kapinassa keskitettävä voimansa määrättyyn osaan 
maata, jossa se tuntee itsensä voimakkaammaksija jossa 
vastustajalla on heikko valta, ja että. se voi jättää tai-
min taistelun valmistamisen muissa osissa maata. Niinpä 
esim. oli virhe Brandlerin j ohtaman keskuskomitean 
taholta, että. se syksyllä 1923 keskitti voimiaan liian 
yksipuolisesti Saksiin ja kiinnitti liian vähän huomiota 
muihin osiin maata. t: 

Johdonmukaisesti kehitettynä merkitsee tällain en 
keskittämisen käsittäminen sitä, että vallankumouksel-
lisen luokan on ensiksi otettava valta ja lujitut-
tava yhdessä osassa maata voidakseen sen jälkeen 
keskitetyin voimin vapauttaa muut "tärkeät" alueet 
vastustajan vallat;!. alta ja lopuksi puhdistaa ne alueet. 
missä vihollinen on voimakkain (vastavallankumouksen 
tukialueet). 
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Sellainen VOImIen ~keskittäminen" 'ei todellisuudessa 
merkitsisi keskittämistä, vaan vallankumouksen voimien 
hajottamista. Sillä oikea voimien keskittäminen ei mer-
kitse keskitystä ainoastaan ratkaisevalla paikalla, vaan 
ennenkaikkea 1·atkaisevalla hetkellä. Oikea vallankumouk-
sellisten voimien keskittäminen merkitsee ennenkaikkea, 
että näiden voimien on esHnnyttäväja käytävä taisteluun 
viimeistä miestä myöten j"a maJulollisimman samanaikaisesti. 

Ei ole ajateltavissa, että onnistuisi keskittää Saksan 
työväestön kaikki voimat kapinan hetkeUä esim. Sak-
aHn tai Ruhrin alueelle, jotta ne siellä- yhtaikaa alkai· 
sivat taistelun. 

Käytännöllisflnä tuloksena sellaisesta yrityksestä 
olisi, että kysymyksessä olevan alueen työväki taistelisi 
eristettynä, että ei koko työväki, vaan vain osa ottaisi 
osaa taisteluun, ja että työväestön voimat eivät tulisi 
keskitetyiksi , ei ratkaisevalla paikalla · eikä ratkaisevalla ltd-
kellä, vaan päinvastoin, joutuisivat käymään taisteluun 
vähin erin, vuoron perään, mikä tekisi viholliselle mah-
dolliseksi ne myöskin vähin erin Ja vuoron perään lyödä. 

Ruhrin alueen työläisten maaliskuun kapinan tappio 
v. 1920 ei ollut vältettävissä siitä huolimatta, että Ruhrin 
alueen puitteissa . saavutettiin loista,,-a voitto siitä syystä, 
että taisteltiin ainoastaan Rukrinal1teella,joten vastavallanku-
mous voi keskittää ylivoimaisia joukkoja Ruhrin aluetta 
vastaan. 

Bulgarian syyskuun kapinan kokem1tS vuodelta 192B on 
tässä suhteessa hyvin opettava. Siellä puhkesi valtava. 
kapinaliike, mutta kun puuttui voimakkaan vallanku-
mouksellisen puolueen tarp~ellinen johto, eivaUu välttää sitä, 
että liike eri owissa m<tata ei alkanut sam.anaikaisesti, vaan melkois
ten väliaikoj"en jälkeen vuoron perään, niin että toisilla alueilla 
olivat hallituksen joukot jo ehtineet kukistaa kapinan, ennen
kuin se alkai toisissa osissa maata. Niin saivat hallituksen 
joukot mahdollisuuden lyödä· kapinaliikkeen vähin erin, 
alue alueelta ja vuoron perään keskittää koko voimansa 
kutakin \kapina-aluetta vastaan. 

Moskovan työläisten kapinan VUODna 1905 täytyi joh-
taa tappiooD, sillä se ei saanut riittävää kannatusta, ei 
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ainoastaan talonpoikalston; vaan myöskin Pietarin työ-
läisten taholta, Joten tsaarin hallitus kykeni keskittä-
mään ylivoimaisia sotajoukko - osastoja Moskovan yksi-
nään taistelevaa proletariaattia vastaan. 

SitävastQin oli Venäjän proletariaatin voitto loka-
kuussa 1917 mahdollinen vain sen kautta, että Pietarissa 
ja Moskovassa taisteltiin yhtaikaa, ja että samanaikaisesti 
kun tapeltiin näissä molemmissa pää.k:aupun~ei ssa, oli 
myöskin käynnissä taistelu ympäri maata, Ja - mikä 
on hyvin oleellista - suuret talonpoikaisjoukot käviviit sa-
manaikaisesti aktiivista taiste11'f1. tilanomistajia vastaan. 

Näiden esimerkkien perusteella voidaan tehdä se 
yhteenveto, että vallankumouksellisten voimien keskit-
täminen aseellisessa taistelussa merkitsee ennenkaikkea 
samanaikaista esiintymistä kaikkialla maassa ja eri 
kapina-alueiden keskinäistä toistensa avustamista. Erit-
täin tärkeätä on vallankumouksellisten voimien aktiivi-
nen esiintyminen v8.stavallankumouksen tukialueella, ei 
vain sen vuoksi, että kapinan hetkellä on välttämätöntä 
jännittää viimeisetkin voimat, että kapinassa enempää 
kuin missään muussakaan ratkaisevassa taistelussa ei 
ole "liikaa pataljoonaa", vaan ennenkaikkea sen vuoksi, 
että sellaisella alueella, tavallaan vastustajan selkäpuo-
lella. kourallinen päättäväisiä taistelijoita voi tuottaa 
viholliselle enemmän vahinkoa kuin sadat rintamalla. 

Kysymys voimien keskittämisestä nostaa selvästi 
esille puolueen merkityksen kapinassa. Kokemus osoit-
taa, että eri osissa maata. vallankumouksellisen kuohun-
nan ja joukkojen toiminnanhalun huippukohta sattuu 
eri aikoihin. Mutta. [toiselta puolen edellyttää kapinan 
voitto kaikkien vallankumoUksellisten voimien samanai-
kaista esUntymistä. Tämä käy mahdoUiseksi ainoastaan 
luian puoluejohdon kautta, joka osaa valita· oikean- het-
ken kapinalle kokQtlaistilatlteen kannalta katsoen, joudut-
taa kehityksen kulkua jälelle jääneissii alueissa tarmok· 
kaasti asiaan tarttumalla, mahdollisesti pidättämäUä 
joitakin man paljon koko loukostam edelle rynnänneitä 
vallankumouksellisten voimien osia jne. 



Ratkaiseva paikka. 

Mitä. tulee voimien keskittämiseen paikassa, "ratkai-
sevalla kohdalla", niin osottavat edelltiesitetyt esimerkit 
Venäjällä. ja Saksassa käydyistä taistEiluista, että sellai-
Deo keskittäminen · ei ole osottautunut vain sangen tar-
koituksenmukaiseksi, vaan myöskin mahdolliseksi, tosin 
aiDa verrattain pienessä mittakaavassa. Kuitenkaan ei 
tässä suhteessa. voi esittää. mitään yleispäteviä sääntöjä. 
Kaikkein tärkeimpiä paikkoja - useimmissa tapauk-
sissa kaikkein tärkein - on aina maan pääkaupunki 
sen suuren merkityksen vuoksi vastustajan valtiokoneis-
ton keskustana.. Senvuoksi on aina oikein kiinnittää 
erikoista huomiota suuren yl,ivoiman keskittämiseen näistä 
paikoista taisteltaessa. Samanlainen merkitys on hallin-
nollisilla keskuksilla maaseudulla, mutta kysymys siitä, 
mihinkä ensinnä on toiminta kohdistettava - maantie-
teelliseen kohtaan sen poliittisen merkityksen vuoksi, 
t ahi mahdollisesti tämän kohdan ulkopuolella olevaan 
joukkoosastoon - se riippuu kokonaan tilanteesta. Tämän 
kysymyksen ratkaisemmen voi monessa tapauksessa 
käytännössä olla verrat't!1in helppoa. Mutta jos yrittäisi 
tehdä siitä. yleistä pätevää teoriaå. o11si se hyödytöntä 
askartelua. Yleispätevä voi tässä. suhteessa olla vain se 
periaate, että ratkaisevan kohdan täy~yy aina oIJa siellä, 
missä voidaan antaa viholliselle muscrlamn isku, missä on 
sen arin kohta.j , 

Hyökkäys hinnalla millä tahansa. 

,Vain hyökkäys vie voittoon.: 

"J os kapina on kerran alkanut, silloin loimitta]u)(m mitä 
suurimmalla päältäväisyyaellä ja käytäkMn hyökktiykseell. Pua
uslus on jokaisen aseellisen twusun su'''»I4; se O'J kä"sinyt 
oppien jo elt1lC1Ikuin se on ehtinyt mitellä 't'Oimiaan viholUsen 

kanssa". (Marx). 
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Kirjoituksessaan ,.Moskovan kapinan opetukset" kir~ 
joittt Lenin, että kapinan pääsäantö on epätoivoisen 
hurjanrohkea, häikäilemättömän päättäväinen hyökkäys 
ldnnalla millä ta}umsa, ehdottomasti ja joka tapauksessa. 

Tämä Marxin alkujaan esittämä kapinan sääntö pitää. 
paikkansa vielä nytkin, viimeisten vuosien runsaitten 
taistelukokemusten jälkeen, ei , vain sanallisesti, vaan 
kirjaimetlisesti. Ja kun Lenin v. 1905 Moskovan kapinan 
jälkeen voi todeta. että bolshevikit eivät siihen aikaan 
olleet riittävästi omaksuneet tätä. totuutta, eivät olleet 
riittävästi oppineet itse ja joukoille opettaneet hinnalla 
millä tahansa. hyökkäämisen sääntöä, niin täytyy meidän 
viime vuosien kO,kemusten perusteella todeta, että prole-
tariaatin tappiot viime vuosina, huoli,matta suosiollisesta 
tilanteesta. vallanottoa varten, useimmissa tapauksissa 
oyat johtuneet siltä, että ei ole käsitetty ja sovellutettu 
tätä hinnalla millä tahansa hyökkäämisen sääntöä. 

Esimerkkinä tässä suhteessa mainittakoon Saksan 
lokakuu 1923, jolloin joukQissa ei levitetty päättäväisen 
aseellisen taistelun, hyökkäyksen välttämättömyyttä 
pornristoa vastaan, mikä kuvasti puolueen johdon 
päättämättömyyttä, 

Pietarin ja Moskovan vuoden 1917 lokakuun taistelujen 
toisiinsa t:erlaaminen puhuu va.kuuttavalla tavalla hyökkä~ 
yksen välttämättömyyden puolesta ensi hetkestä alkaen. 
Pietarissa, jossa aseelltsen taistelun valmistaminen oli 
paljon tehokkaampaa ja tietoisempaa, johdonmukaisem-
paa ja jossa taistelu Leninin henkilökohtaisen johdon 
alaisena oli paljoa päättävämpää, ja kapinalliset alusta. 
alkaen ottivat käsiinsä aIotteen ja kävit:iit hyökkäykseen, 
päättyi taistelu muutamien tuntien kuluessa ja melkein 
ilman verenvuodatusta, kun sitävastoin Moskovassa taiste-
lut kestivät kauan ja olivat suhteellisen veriset, mikä ei 
johdu ainoastaan s~itä, että työläisjoukkojen aktiivisuu-
den huippukohta sattui MQskovassa myöhemmin kuin 
Pietarissa, vaan myöskin siitä, että kapinan valmista-
minen Meskovassa aseellisten taistelujen alkuun saakka 
oli vähemmän suunnitelman mukaista ja vähemmän te-
hokasta ja että tästä -syystä, kuin myöskin vähemmän 
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päättäväisen johdon vuoksi, tytjväesttj ensi pliivinä pu0-
lustautui. Sen kautta sai vastavalJankumous mahdolli-
suuden keskittää voimiaan ja sen itseluottamus kasvl}i. 

Yllämainittujen samoinkuin kaikkien muidenkin ka-
pinain kokemukset vahvistavat poikkeuksetta sen sään-
otjn, että ka{>inallisten voiJon edellytyksena on mitä 
suurin pälittävO,l$!ly$. toimeliaisuus ja yritteliäisyys. Kapi-
nalliset voivat voittaa vain sillä ehdolla, että he 
ottavat käsiinsä toiminnan aiotteen ja myöskin pitävät 
sen käsissään. 'J.1ämä itsealotteisuus, päättäväisyys ja 
yritteliäisyys voi ilmetä vain .epätoivoisen uhkarohkeassa, 
häikäilemättömän päättävässä hyökkäyksessä." (Lenin). 
Puolustus merkitsee alotteesta. kieltäytymistä, toimetto-
muuttl\, oman heikkouden tunnustamIsta. 

Marxin sanojen mukaan on kapina "laskua sangen 
epämääräisillä suureilla, joiden arvo voi muuttua joka 
päivä". Kuinka. suuret joukot tulevat taistelemaan val-
lankumouksen puolella Ja miten ne taistelevat, riippuu 
oleellisesti. siitä, miten päättävästi ja tpimeliaasti esiin-
tyvät kapinallisten ydinjoukot. Kapinallisten täytyy 
vasta taistelujen kuluessa järjestää armeijansa päävoi-
mat, ja-mikä. on hyvin oleellista-vasta. taistelujen 
kuluessa wittaa puolelleen reservi,lsä. Tässä tulee kysy-
mykseen "moraalisen ylivoiman ylläpitäminen ja nii· 
rlcn horjuvien ainesten puolelleen vetäminen, jotka aina seuraa-
vat t'Oimakkainta sysäys/,ä ja ai"a lyQttäytlJool varmimmalle pu()
reUe" (Marx). Voidakseen vetää pUOlelleen nämä horju-
vat ainekset, voidakseen estää niiden käyttämisen vasta-
vallankumouksen reserveinä ja tehdäkseen ne vallanku-
mouksen reserveiksi, on Marxin sanojen mukaan .. pyrit-
tävä joka. päivä, saavuttamaan uusia, vaikkapa pieniäkin 
VOittOja". Sellaisia voittoja voi saavuttaa vain keskey-
tymättömän, pidättlmättömå.n hyökkäyksen avulla. Puo-
lustuksella, toimettomuudella ei voida saavuttaa mitään 
uusIa voittoja, sUlä. voi parhaimmassa tapauksessa pitää 
haUussaan sen, mitä on ennen saavuttanut. . 

Tässä. yhteydessä esiintyy selvänä kysymys joukkojen 
johtamisesta, puolueen ja sen johtajien osa asee1l1sessa 
kapinassa. Vain luja päättäväinen johto, joka ky1renee 

3 
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kapitlan hetkellä keskittämään kaikki voimat ia kaiken huo-
mion kapinan teknillisen suoritukseen, voi järjestää voiton. 
Puolinaisuus, päättämä.ttömyys, horjumiset ja toimetto-
rnuus johdossa synnyttää horjumista, epäluuloa ja sf'ka-
sortoa taistelevien joukkojen riveissä, työntää horjuvat 
vihollisen puolelle ja antaa vastustajalle uutta rollkeutta. 

Kysymys terrorista. 

Tässä yhteydessä on myöskin paikallaan hiukan kus-
ketella terrorikysymystä.. Kaikkien proletariaatin ja 
porvariston välinä käytyjen taistelujen historia Parii-
sin Kommuunista alkaen viime taisteluihin saakka 
osottaa poikkeuksetta saman ilmwn: Siellä missä vallan-
kumouksellisen proletariaatin on onnistunut saada valta 
käsiinsä, on sille ollut ominaista mitä suurin hentous ja 
lempeys voitettuja vastustajiaan. kohtaan. kun taas joka 
kerta kun porvaristou on onnistunut kukistaA työtäte .... 
kevien j oukkojen kapinayri tykset tahi vaikkapa vain 
tukahuttaa uhkaavan kapinan vaarakin, on joka Mrta 
raivonnut säälimätön valkoinen terrori. Tosin ei voida 
kieltää, etteikö työläistenkin taholta olisi esilnt~nyt 
yksityisiä terroritekoja, mutta se ei muuta sitä tosia· 
siaa, että kokonaiskuva on aina ollut sama.: äärimmäise" 
pitkälle me"evä humaanisuus, henlQus ja lempeys. 

Tämä työväenluokan humaanisuus osottaa toiselta puo-
len sen moraalista etevämmyyttä. porvaristoon verrat· 
tuna, mutta toiselta puolen on liian pitkälle menelJii hu
maanisuus vaarallista, sillä vihollinen käsittää sen heik-
kouden ilmaisuksi. 

Kaikkien yallallkumoustaistelujen kokemusten suuri 
opetus on se, että ilmeiseen työväenluokan viholliseen 
ei koskaan voida vaikuttaa humaanisuudella, eikä sillä 
sitä voittaa. Vain todell1nen voima, väkivalta, voi sen 
saada. .. vakuutetuksi". Se ei tunne mitään ritarillisuutta, 
ja vastustajan ritarillisuutta se käyttää hyväkseen, kara-
takseen sopivalla hetkenä häne.n kimppuunsa.. 

Senvuoksi on virheellistä osottaa humaanisuutta ilmei· 
selle viho!.liselle. Humaanisuus on paikallaan vain val-
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lankumouksen ystäviä kohtaan ja sellaisia aineksia koh-
taan. jotka todennäköisesti ovat voitettavissa vallanku-
mouksen puolelle. 

Vallankumouksen ilmeisen vastustajan suhteen o,n vält,.-
tämätöntä ankaran vallaflJ..-umouksellisen järjestyksen, siis myös~ 
kin terrorin, sovelluttaminen. Missämäärinterroriapn sovel-
lutettava, se on puhdas tarkoituksenmukaisuus kysymys. 

Alkumenestyksen merkitys. 
Senjälkeen kun edellä on käsitelty hyökkäyksen vält-

tämättömyyden merkitystä kapinassa pääasiassa poliit-
tiselta ja .. moraaliselta" puolelta, koetetaan seuraavassa 
valaista tämän perussäännön tarkoituksenmukaisuutta 
puldaasti sotilaalliselta puolelta. 

On paikallaan alottaa tämän kysymyksen tutkiminen 
eräitten QlttmaSsaolevien virheellisten ja epäseltMn käsitysten 
selvittelyllä. 

Yksi sellainen käsitys ilmenee eräässä julkaistussa 
kirjoituksessa, jossa sanotaan sanasta sanaan: .Sodassa, 
samoinkuln kansalaissodassakaan, e-i ole kysymys alkurne
nestyk$estä eikäosittaisvoitoista, vaan lopullisesta voitosta". 
Tämän väitteen todistukseksi esitetään Saksan armeijan 
esimerkki, joka vuonna 1914 saavutti suunnattomia alku-
menestyksiä, mutta lopulta kuitP-nkin hävisi sodassa. 

Puhumattakaan siitä, että tämä väite • tavallisenkin" 
sodan kannalta on paikkansa pitämätön (on vain muis-
tettava alkumenestysten merkitys Saksan armeijalle, 
joita ilman sen asema ei ,suinkaan olisi ollut parempi, 
vaan palloa huonompi, ja sen lopullinen tappio olisi. tapah-
tunut paljoa aikaisemmin) on sellainen käsitys kansalais-
sotaan ja sen ensimäiseen kauteen, aseelliseen kapinaan 
sovellutettuna kokonaan väärä. . 

Aseelliseen kapinaan nähden on nimenomaa.D ylläesi-
tetyn väitteen vastakohta paikkansa pitävä. Aseellisessa 
kapinassa (}n aina kysymys alku menestyksestä. Ensimäisten 
päivien, vieläpä ensimäisten lIetkienkin merJ.,:itys aseellise~sa ka,. 
pinassa C?n ratkaiseva. Ensi päivien ja hetkien taistelujen 
~loksista riippuu, muodostuuko voimasuhde ja yleensä 
tIlanne kapinallisille suosiolliseksi t'aiko toivotfamaksi. 

3' 
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Yksinkertaisen ja selvän esimerkin yllätodetun ensi-
päivien merkityksen valaisemiseksi antaa Sucnnen kau
salaissodan kokemus vuodelta. 1918. 

Pl'oletaarisessa Etelä - Suomessa, jossa työläisillä oli 
jonkunverran aseita, t:alta siirtyi ilman veren vuodatU$ta val
lankumoukselliset! haUituksetJ käsiin. Tämän loistavan alku-
menestyksen jälkeen punaiset, sensijaan, että olisivat 
kiireesti pyrkineet laajentamaan kapina - aluetta- pohjoi-
seen, pysähtyiv/it muutamaksi päiväksi paikoilleen, järjestääk-
seen voimiaan. ennenkuin ryhtyivät alottamaan hyök-
käystä pohjoiseen. Tämän pysähtymisen kautta tuli 
mahdolliseksi, että vastavallankumoukselliset voimat, 
jotka keskittyivät pohjoisempana, voivat nopeaan, hyvin 
jär:jestetyn "kilpajuoksuo" kautta etelään. työntää val-
koisen rintaman kauaksi etelään, turvata itse1leen tämän 
rintaman takana. viisi kuudetta osaa koko maan pinta-
alasta ja siten päästä hallitsemaan laajoja alueita, monia 
väkirikkaita seutuja, mikä. antoi heille suureQ joukon 
etuja menestyksellistä sodan jatkamista varten. 

Muutaman päivän kuluttua, kun 01i jonkunverran 
saatu järjestetyksi punakaarteja taistelua varten, tahtoi- · 
vat puna,set ryhtyä etenemään pohjoiseen päin, mutta 
se oli jo m~(jhä1stii: he kohtasivat kaikkialla hyvin järjes
tetY'f vastarinnan, säännöllisen valkoisen rintaman. 1 

Punaisten käsiin .iäi. vain kapea kaistale maata, mikä mer-
kitsi liikehtimismahad,ollisuudenja kaikenlaisten sodan-
käyntiin tarvittavien varojen puutetta. Punaisten oli 
pakko ruveta käymään säännöllistä rint8.masotaa. Ensi 
mäisten voittojen jälkeen muodostunut tilanne olCsangen 
epäedullinen punaisille. Sen jälkeen kun valkoinen rin-
tama jo oli muodostunut, oli aseman muuttaminen suo-
tuisammaksi punaisille mahdollinen vain paljon veren 
hinnalla, jollei se ollut täydellisesti toivotonta. 

Viipymättäl ensimäisten voittojen jälkeen pohjoiseen 
alettu hyökkäys punaisten taholta olisi epäilemättä vie-
nyt siihen tulokseen, että rintama olisi muodostunut. 
paljoa. pohjoisempana ja punaiset olisivat voineet arkaa rin-~ 
tamasodan paljon suotuisampien olosuhteiden vallitessa .. . , 

I 
• 
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Puolustus on kapinan surma. 

Toinen virheellinen teoria, joka tosin kalskahtaa 
melko tieteelliseltä, vieläpä marxilaiseltakin, kuuluu 
näin: "Proletaarisen vallankumouksen linnoitukse t ovat 
työpaikat, teollisuusalueet, työläiskorttelit. Niissä on 
myöskin taisteleva proletariaatti voimakkain. Senvuoksi 
on sen taisteltava niissä ja vain niissä, eikä se saa antaa 
provosoida itseään, se ei saa antaa houkutella itseää.n 
porvariston kaupungin osiin ja vastavallankumouksen 
tukialueille, jossa se helposti tulee lyödyksi. Pysykööt 
sii? kapinalliset työläiset työläiskortteleissaan ja teolli-
suusalueillaan, ottaakseen vilwllisen oos1aan ja lyödak$Ce1J .sen 
siellä. " 

Ei ole vaikea huomata, että tä:män käsityksen virhe 
on siinä, että se naivilla tavalla aliarvioi vihollista. Jää-
mällä istumaan paikalleen proletaarisiin linnoituksiin, 
&llDetaan toiminnan aIote vapaaehtoisesti viholltsen kä-
siin, joka siten saa tilaisuuden ryhmitellä voimiaan mielensä 
mukaan. Niin ollen olisi typerää uskoa, että vihollinen 
antaa tuhota itsensä työläiskortteleissa ja teollisuus· 
alueilla. Sillä ei ole siihen minkäänlaista tarvetta, kun 
sillä. on mahdollisuus aina keskittää suuri ylivoima jo-
kaista toimintansa esinettä kohtaan ja tuJlOta proletaariset 
linnoitukset vucrou perään. Jos tahtoo tuhota vihollisen, 
täytyy iskeä sitä heikkoon, kipeii.än kohtaan. Omasta 
tahdostaan ei vastustaja milloinkaan tarjoa meille ki-
peitä kohtiaan. Nämä kohdat on etsittävä. Tämä taas 
edellyttää yritteliäisyyttä.. hyö"kkäystä. Vihollisen lopulli-
nen tuhoaminen, minkä aina on oltava toiminnan pää-
määränä, on mahdollinen vain jos tuhotaan vastavaUan-
kumouksen pesät. Sitä ei voi tehdä hyökkäämiiUä näi· 
hin pesUn. -

Sen vuoksi on pidettävä. kiinni seuraavasta säännöstä: 
Ei missäiin tapauksessa ole jäätävä istumtlllu työläiskaupungin. 
osiin ja muihin proletao.risiill limuntuksiin ja kapinallisten 
käsi." joutuneisiin kaupunkeilli", vaan 011 'Viipymättä lähdettävä 
ulos niistä, sinne, missä vihollinen on löydettävissä, kohti P'W-
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roruton kaupunginosia ja vaslavallankumQuksen tu1..-ialueita. 
Paikalleen jää.minen, puolustus. merkitsee kuolemaa. 
Ainoastaan viivyttelemätön hyökkäyfi voi turvata voiton. 

Kolmas muunnos ylläesitetyistä vtrheellisistä käsityk-
sistä on seuraava .. puolustusteoria" : "Sitä mitä Marx 
on kirjoittanut hyökkäyksestä, ei pidä ymmärtää niin 
kirjaimellisesti. Tosin ei lopullinen voitto ole mahdolli-
nen puolustuksen, vaan hyökkäyksen kautta, sillä vihol-
llsen tuhoaminen on mahdollinen vain hyökkäyksen 
kauttå. Mutta toiselta puolen ei ole mahdolllsta. heti 
enslmäisten menestysten jälkeen, esim. vallan valtaami· 
sen jälkeen proletaartsella tukialueella, käydä hyök-
käykseen sotilaallisesti ylivoimaisia vastavallankumouk-
sen voimia vastaan. Menestyksellinen taistelu sellaista 
vastustajaa- vastaan edellyttää. asianmukaista proletariaa-
tin voimlen järjestämistä. Voidakseen suorittaa täm~n 
voimien järjestämiSen, täytyy työläisten alussa pysytellä 
jonkun- aikaa puolustuskannaJla, käydäkseen sitten kun 
voimat ovat jossain määrin järjestetyt ja keskitetyt, 
hyökkäykseen", 

Tätä teoriaa vielä koetetaan tarkentaa sanomalla, että 
tämän puolustuksen ei pidä olla passiivista •. vaan aktii· 
vista. Mutta tämä tarkennus ei muuta sitä tosiasiaa, 
että mainittu .puolustusteoria" ei kannata hyökkäystä 
-hinnalla millä tahansa, vaan väliaikaista odottamista, 
pidättäytymistä, ei siis hyökkäystä., vaan puolustusta. 

Odottamisessa ja pidättäytymisessä. oUsijotain järkeä 
vain siinä. tapauksessa, että sen kautta voitaisiin saavut-
taa voimasuhteiden muuttuminen suosiolliseen suuntaan, 
s. t. s. omien voimien kasvaminen tai vihollisen voimien 
heikkeneminen. 11ämä on mahdollista entlen kapinaa, 
mutta kerran aIetun aseellisen taistelun jälkeen se ei 
enään ole mahdollista. Silloin voi voimasuhde muuttuu 
sucluisammaksi kapinallisille vain tarmokkaan el~nemisen 
kautia, 1· olla pyritään levittämään kapinan paloa nopeasti 
mahdolls1mman kauaksi, laajentamaan kapina - alueita. 
ja sen kautta saamaan yhä uusia seutuja ja uusia jouk-
koja liittymään kapinaan ja r1tstetyksi vastustajan vai -
kutusvallan alaisuudesta. . 



- 39 -

l.'llämail1itun "puolustusteorian" virhe .on siinä, että 
se luulee kapinallisten voivan sQtilaallisen järjestämisen alalla 
k!lketleväl~ menestyksellä kilpailemaan porvaristan sotilaNWt

~ mattimiesten kanssa ja etUi se jättäii. huomaamatta kuinka 
paljon hyötyä. on vastustajalle tällaisen "aktiivisen puo-

" lustukseo" sille suomasta väUa.l"asta, se k.UD saa sen 
kautta. pitää hallussaan laajoja a neita, joissa horjuvien 
kansankerrosten mieliala on senvuoksi sille suotuisampi, 
ja kun sillä näiden seikkojen vuoksi on tilaisuus sen 
käytettävissä. olevien tuhansien ja. kymmenientuhansien 
upseerien avulla. lyhyessä ajassa lqjittaa arme~aansa. 
järjestämällä vapaaehtoisia ja pakolla mObilisoituJa. 

Sotilaallinen järjestäminen on hallitsevan luokan vahv8. 
puoli. Senvuoksi ei vallankumouksellinen l\1okka voi 
pyrkiä kapinan hetkellä tässä. suhteessa .lyömään lau-
dalta" vastustajaa, v{l.an on sen pyrittävä kaikin keinoin 
hajottamaan sitä. Odottamisen ja pidättäytymisen kautta 
muuttuu wimasuhde joka päivä pahemmaksi kapinallirillc, työs-
kenneltäköbn kuinka tarmokkaasti tahansa vallank"Umouk-
sellisten voimien järjestiimiseksi. . 

On olemassa vain yksi .... ainoa teoreettinen mahdolli-
suus, jolloin kerran aletun kapinan jälkeen odottami-
sesta. Ja pidättäytymisestä. huolimatta voimasuhde voisi 
muuttua kapinallisten hyödyksi, nimittäin aseellisen avun 
mahdollisuus jonkun toisen maan taholta, jossa vallan-
kumouksellinen luok;ka. on ottanut vallan käsiinsä. 'raiste-
lun hetkellä on 'apu jokaiselle taistelevalle tervetullutta, 
tulkoon se sitten mistä tahansa. Mutta olisi väärin 
tehdä. tästä mitään teoriaa ja tällaisen teoreettisen mah-
dollisuuden perustalle • rakentaa vallankumouksellisen 
luokan esitaistelijain kasvattaminen. 

Mutta vaikka tämäkin teoreettinen ma.hdollisuus ote-
taan lukuun, ei se vähimmiissäkään määrässä muuta sitä 
yllätodettua seikkaa, että kapinallisten puolella puolus-
tus, vieläpä. aktiivinenkin puolustus, a.letun kapi-

, Dan jälkeen ou vain omiaan muuttamaan voimasuhdetta vasta
vallankumouksen hyväksi. 
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llillola voi puolustus tulla kysymylueea? 
Periaate "hyökkäys hinnaUa millä tahansa· ei tule 

ensinkään hOl'jutetuksi sen kautta, että. voidaan esittää. 
aseellisten kal>inain kokemuksista muutamia yksltyisiä 
esimerkkejä, jolloin puolustus kapinallisten puolella on 
ollut tarkoituksenmukaista. Niinpä esim. ei voida syyt-
tää Esscnin työviiestöä siitä, että se v. 1920 el käynyt 
hyökkäykseen kirjaimellisesti samalla hetkellä, jolloin 
kapina Ruhrin alueen muissa osissa alkoi, vaan että se 
alussa, vastustajan ,suuren ylivoimaisuuden takia, pysyi 
puolustavalla kannalla, ja sitten kä.vi ratkaisevaan hyök· 
käyksecn, kun se oli saanut aseita jo. apuvoimia aluecn 
muista osista rientii.vien aseistettujen työläisten taholta. 

Väliaikainen puolustus kerran alkaneen kapinan jäl-
keen voi olla vain sellaisissa tapa.uksissa tarkoituksen-
mukainen, Jolloin on täysin selvää, että viipymättömästä 
avoimesta esiintymisestä ei voi olla muuta seurausta, 
kui,n vallankumouksellisten voimien verinen tappio ja 
sen kautta ei voida vahingoittaa vastustajaa, vaan itseään. 
Mutta sellaiset tapaukset ovat ai'l{) yksityisttapauksia, yksi
tyisiä otteluita. Koko mittakaavassa otettuna ei puolustus, 
väliaikainenkaan, milloinkaan ole tarkoituksenmukaista 
kerran aletun kapinan jälkeen. Mutta myöskin sellai-
sissa yksityistapauksissa, jollotn väliaikainen puolustus 
on välttämätön, jolloin avoin aseellinen esiintyminen 
ei ole heti mahdollista, on sangen usein mahdollista 
tehokkaasti taistella vihollista vastaan ja hajoittåa sitä 
muilla, rauhallisemmilla keinoilla, s. t. s. hyökätä tol-
silla keinoilla tahi avustamalla' muillA. paikkakunnilla 
taistelevia vallankumouksellisia voimia, lähettämällä 
voimia niiden avuksi. 

Vuodell 1921! "byakkiysleoriuta". 
Marxin esittämällä hyökkäyssäiionöllä ei ole mitään 

tekemistä tunnetun "hyökkiiysteorian" kanssa vuodelta 
1921. Marx ja Lenin eivät ole milloinkaan suositelleet 
ratkaisevan taistelun, kapinan alottamista kaikellaisten 

, 
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olosuhteitten vallitessa, hinnalla millä tahansa. Marx 
ja Lenin sanovat erittäin selvästi: 1-:un kalJina 011 kerra,. 
oIkanut. silloin on hyOkäUävä ltimurUa millä tahama. Mutta 
kapinan alottamisen sellaisella hetkellä, jolloin ei ole 
olemassa voiton mahdollisuuksia, selittävät he leikkimi· 
seksi ja. rikokseksi. 

Jos kapina on alkanut sellaisten olosuhteitten valli· 
tessa, jolloin voitto on toivoton, nlln on vallankumouk· 
sellisen puolueen velvollisuus kutsua l·oukkoja ei hyok· 
käyksen edelleen jatkamiseen hinna 1a millä tahansa, 
vaan peräiintymise.en ja on sen tätä perääntymistä 
johdettava. 

Vihollisen keskittymisen estäminen. 
Vihollisen yllättäminen. 

"Yllätä vihollinen silloin kun sen voimat ovat vielä 
hajallaan". (Marx). 

Yllättämitlctl, odottamaton isku näyttelee kaikessa taiste· 
lussa tärkeää osaa. Missä määrin ja missä mielessii 
yllätys on mahdollinen ja tarkoituksenmukainen aseel· 
lisessa kapinassa, siitä. ensin muutama sana, ennenkuin 
lähdetä.än käsittelemään itse kysymystä vihollisen voi· 
mien keskittämisen estämisestä.. 

Räävelin kapinassa, samoinkuin Hampurin kapinassa 
perustuivat laskut vihollisen yllättämiseen. Ja vihoJli· 

. nen tulikin molemmissa tapauksissa yllätetyksi, molem· 
m-i.ssa tapauksissa tuli isku sille odottamatta, mikä seikka 
auttoi kapinallisia saavuttamaan eräitä alkumenestyksiä.. 
J a senvuoksi oli kapinallisten taktiikka myöskin sikäli 
oikea. 

Mutta väiirää. ja kohtalokasta oli molemmissa tapauk· 
sissa se, että yllätetyksi ei tullut ainoastaan vilwllineu, vaan 
myöskin omat, työläisten joukot, vieläpä suurin osa vallan· 
kumoukseUisten tyOväenpuolueittenkin jiisenistä, ja että 
nämä ka.pillayritykset eivä.t sen vuoksi voineet saada 
kannatusta joukkojen taholta, minkä. vuoksi niiden täytyi 
kärsiä tappio. 
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Nä.mä molemmat esimerkit ovat antaneet vallanku-
moukselliselle luokalle sen opetuksen, että vihollisen yllät
täminen ei missään tapauksessa sa(, viedä fiallankumoukse1listet\ 
taistelijai" suurten joukkojen yUiitiämiseen, ta1'stelevit?1a eristä-
miseetl, Aseellisen kapinan alottamincn Hman että jou-
koille on annettu aseellisen taistelun tunnus, ilman että. 
on .kaikilla kelloilla soitettu rohkean hyökkäyksen ja 
aseellisen taistelun välttämättömyyttä"', merkHslsi jo 
edeltäkäsin käydä varmaa tappiota kohti. .. Joukkojen 
täytyy tietää, että he alkavat aseellisen, verisen ja 
epätoivon vimmaisen taistelun". (Lenin: .. Moskovan 
kapina 1905"). . 

Nousee kysymys, onko tällä ehdolla ensinkään mah-
dollista sovelluttaa kapinassa yllätystä, sillä se mitä 
sanotaan suurille joukoille, se ei ole myöskään pysyvä 
salaisuutena viholliselle. 

On ilman muuta todettava, että vilwlliren ylliUläminen 
siinä mielessä, että koko kapi11G tmee sille yllätyksenä, on 
mahdoto'lta. Yllättäminen on mahdollista ensinnäkin siinä 
Jllielessä, että. vaikka. viholliselle on tunnettu aseellisen 
taistelun lähestyminen, niin se ei kuitenkaan tiedä taI'-
kalleen sitä hetkeä, jonka johto on valinnut taistelun 
alka.miselle, mikA jo sinänsä merkitsee yllatiämistä, 
toiseksi siinä mielessä, että toiminnan päättäväisyys ja 
vauhti kapinallisten taholta on sille odottamatonta, 
kolmanneksi puhtaasti taktillisessa mielessä (esim. tais-
teluissa jonkun kaupungin sisällä jne.). 

Molempien vastustajain erikoisuudet ja niiden merkitys. 

Sääntö, että kapinallisten on aIna pyrittävä tavotta-
maan ja lyömään vihollisen voimat niiden hajallaan 
ollessa ja kaikin keinoin estji.maän eri puolilla maata 
olevien vihollisen voimien kokoon vetämistä, keskittä-
mistä, perustnu molempien vastustajain, sortavan luokan 
ja kapinallisten erikoisut/ksien, niiden vaht'Ojen ja Ju:ikkojen 
puolien tuntemiseen. 

Kapinal1isten tmma on suurien j()Ukkojel1 aktiivisuudessa, 
toimeliaisuudessa, väestön kannatuksessa, siinä valtavassa 
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moraalisessa vaikutuksessa, minkä. mahtava joukkoliike 
tekee sekä vallankumouksellisiin taistelijoihin että myös-
kin vastavallankumouksen taisteluvoimiin, vaikuttaen 
edellisiin innostavasti, jälkimäisiin masentavastt, hajot-
tavasti. Niiden heikkous on sotilaallisen kouluutuksen 

. ja järjestyksen puute~ minkävuoksi niiltä myöskin puut-
tuu kyky sotilaallisten liikkeiden suorittamiseen, suuri-
suuntaisiin, suunnitelmanmukaisiin joukkojen siirtoih,in', 
taisteluun suurina yhtenäisinä joukko-osastoina, säännöl-
liseen rintamasotaan. Säännöllisessä sodassa suurilla, yhtä
jaksoisilla rint{lmilla ovat kapinalliset auttamattomasti heikkoja. 

Sitävastoin on vastavallanl..-UmIJuksen voima sotilaallisessa 
puolessa, sotilaallisessa järjestyksessä, liikuntakyvyssä, 
kyvyssä toimia suurten sotajoukkoyhdistelmien puitteissa, 
käydä säännöllistä rintamasotaa. Sen heikko kohta on 
poliittisessa, .moraalisessa" puolessa, vastavallanku-
mouksellisen luokan todellisten edustajien vähälukuisuu-
dessa. Vastavallankumous tarvitsee · aina tykinruokaa 
sellaisista väestönkerroksista, joille itselleen objektiivi-· 
sesti, itse asiassa, ei ole mitään hyötyä vastavallan:-
kumouksen voitosta. Sen vuoksi ovat vastavallanku-
mouksen sotamiehet, armeija, poliisi jne., joista aina 

.suurimman osan muodostavat proletaariset ja puolipro-
letaari:::;et ainekset, alttiina rappeutumiselle, jonka vaara 
on sitä suurempi mitä enemmän vastavallankumouksen 
taisteluvoimat ovat -hajallaan, ja mitä läheisempi on 
senvuoksi niiden kosketus kansanjoukkojen kanssa. Täs-
täkin syystä on rintamasota vihollisen vahva puoli, 
se kun voi siinä paremmin suojella ja eristää joukko-
jaan vallankumouksellisen tartunnan vaaratta. 

Näiden tosiasioitten tuntemisen perusteella 6n tehtävä 
se johtopäätös, että .k.apinan taito merkitsee oleellisesti vt1wl
lisen 'voirrtie1l -kesl.;ittämisen estämistä. Se merkitsee, että 
ellsi hetkestä alkaen, on hinnalla millä tahansa pyrit· 
tävä ympäröimään pienemmät tahi suuremmat vihollisen 
joukko - osastot, ra.ppeuttamaan ja hajottamaan niitä 
kaikin keinoin, puheilla, väkivaltaisten .. taistelujen kautta 
sotaväestä " (johtajien tuhoaminen) tahi suoraan taistele-
malla näitä Joukko-osastoja vastaan. Joka tapauksessa 

, 
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on viholliselta katkaistava kaikki peräytymismahdolli-
suudet ja kaikki yhteydet ulkomaailman kanssa. ja siten 
riistettävä sRtä tnahdcllisuus liittya tQisii'J vaslavallankt~mo!tk
sellisiin joukkoihin. 

Ylläsanotun jä.lkeen voidaan vielä tarkental!- aikai-
semmin lausuttua ajatusta, että aseellisessa kapinassa 
on rintama kaikkialla sikäli, että aseellisessa kapillasfia 
on rintama kaikldalla siellä, missä (fn vihollisen j<nik!i.o-wa..<f
taja, J...'ttinka pwniä tahansa. Jokaista vilwllisen joukko-osastoa 
vastaan on hyökättävä. JättiläiBmäisen ylivoiman kesklt-
Uiminen erittäin tärkeitä tahi vaarallisia taistelun esi-
Dfitä Va,stMD on välttä,mätöntä, mutta sellainen keskit-
täminen ei saa milloinkaan viedä siihen,'" että. joku 
vihollisen joukko-osasto jää kokonaan ilman vastustajaa 
ja saa siten mahdollisuuden liittyä toisiin lähellä oleviin 
vihollisen joukko - osastoih in. Aina on oikein jättää 
jokaista joukko-osastoa vastaan vähintäin niin paljon 
voimia, että vaikkakaan ei sitä ellkä voida kokonaan 
sitoa paikalleen, niin sitä kuitenkin alituisesti häiritään 
sissihyökJ..:äyksillä. Sellaiset rissiltyökkäykset, vaikkapa 
vain hyvinkin pienten ryhmien toimeenpanemina, ovat 
omiaan uuvuttamaan vihollis,ta, ja kidastuUama.an sen 
liikkumista, millä estetään $itä ajallaan liittymästä toisiil~ 
vastustajan joukko-osastoihin. / 

Vihollisen taktiikka. 

Toiselta puolen ymmärtää vihollinen itse mainiosti, 
että sen on vältettävä sitä, että sen voimat tulisivat 
lyödyiksi vähitellen, osittain, ja että sen senvuoksi on 
mikäli mahdollista jo ennen kapinaa, mikä. sille ei voi 
olla salaisuus, keskitettävä mahdollisimma.n suuressa 
määrässä voimiaan, voidakseen asettaa kapinallisia vas-
taan suuria sotajoukkoyhdistelmiä ja pakottaakseen 
sen ottamaan taistelun vastaan säännöllisellä rin tamalla. 
Vieläpä on mahdollista, että se tulee j ättämään ilman 
taistelua kokonaisia kaupunkeja ja kokonaisia alueita-
kln, voidakseen sitten keskitetyin voimin vallottaa ne 
takaisin. ' . 
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Tämä kalkki ei muuta sitä tosiasiaa, että paras 
taktiikka kapinalli~ten puolelta on joka tapauksessa 
pyrkiä. estämään vihollisen voimien keskittymistä, hävit-
tämään yhteyttä sen eri joukkojen kesken, vetämään 
irti toisistaan jo keskitetyt joukko-osastot, pakottamaan 
hajottamaan voimiaan, mikä kaikki on saavutettavissa 
vain häikAilemättömäUä hyökkäyksellä. kapinaUisten 
puolelta. 

Mutta vihollisen voimien keskittämiskykyä voidaan 
llioitellakin. On vain hetkeksi kuviteltava mielessään 
vibollisen asemaa valtavassa vallankumouksellisessa tilan· 
teessa ymmärtääkseen, että sen ei ole niinkään helppoa 
ilman muuta enne" kapinaa jättää kapinallisten haltuun 
joku tärkeä kohta. ilman taistelua. Saksassa esim. olisi 
vastustajan sangen. vaikea erota Berlinistä, Ruhrin 
alueesta, Hampurista tahi KeskI·Saksasta ilman taistelua 
ja siten helpottaa työläisille vallan ottoa näissä. pai-
koissa. Ei ole unohdettava, että vastustaja panee kaik-
kensa liikkeelle tukahdutlaakseen heti alussa vaftavan -jouko 
kokapinan. Tämä seikka pakottaa sitä pitämään voimiaan 
haj~llaan viimeiseen hetkeen saakka. Vain silloin kun 
sille on selvä, että. sen ei onnistu tukahduttaa kapinaa 
alkuunsa, päättää se vetäytyä ,pois kapinan pesistä. 
Kun se on sellai sen päätöksen tehnyt, pyrkii se witta
maan aikaa, järjestääkscen ja keskittääkseen voimiaan. 
Kapinallisten asia on pitää huolta siitä, että se ei tätä 
aikaa saa. Paikalleenjääminen, pl,101ustus on aseellisen 
kapinan surma. 

Jääköön sikseen kysymys siitä, tuleeko vihollinen· 
ilman taistelua e.nnen kapinaa jä.ttämään kokonaiijja 
kaupunkeja tai kokonaisia alueita. Tärkeää on, että se 
joka tapauksessa pyrkii kokoamaan voimakkaita keski· 
tettyja reservejä voimakkaimpien kapinan pesien ulko· 
puolella ja että se tulee antamaan joukoiUeen sellaisia 
oh jeita, että niiden ei ole annettava lyödä itseään osit-
tain, vähitel1en, voidakseen - jOij se ei ole onnistunut 
kukistamaan kapinaa alkuunsa - a.seltaa kapinallisia jouko 
koja t:asiaan säännii1lisiä riniamia ja ~'es"''1I,etgin t'Oimin tuhota 
kapina,~ pestit toinen toisensa jälkeell. . 
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Elk8 vibolUnen aIIDa bajott,a voimiaan. 

Missä määrin tällainen voimien keskittäminen ja 
rintaman muodostaminen viholliselle onnistuu, se ei tie-
tysti riipu yksistään sen omasta tahdosta, niinkuin hel-
posti voisi ajatella, jos käsittää kapinan kaavamaisen 
sotilaallisesti, vaan mitä erilaisimmista tekijöistä, esim. 
siitä, missä määrin va~ta.vallankumouksel1inen johto kyke-
nee otkein arvioimaan tillaouetta, missä määrin päättä-
väisesti vastustaja toimii, missä määrin vastustajan 
leirissä. ollaan yksimielisiä erilaisiin käytännön asetta-
miin kysymyksiin nähden, pienemmistä tahi suuremmista 
liajoamisibnWistä vastavallankumcuksen sotilaiden keskuudessa 
ja ennenkaikkea vallankumouksellisten joukkojen aktii-
visuuden, toimeliaisuuden asteesta, niiden piiättäväisyy-
destä ja niiden hyökkäyksen val,JuJista. 

Siinä väitteessä, että tIQ.:;lustaja ei piittaa mitään kapi
tuUlisten hyijkkliykseslii, eikä anna itseään pettää pirstQmaan 
voimiaan . vaan ensin kaikessa rauhassa suorittaa loppuun 
voimiensa keskityksen ja sitten itselleen suotuls,!-lla 
hetkellä alottaa järjestelmällisen taistelun kapinan pesiä 
vastaan, ei ilmene ainoastaan sptilasmainen, vaan aivan 
• hirvittävän.. sotilasrnainen käsitys aseellisesta. kapi-
nasta. Puhumattakaan siitä, että vallankumouksellisessa 
tilanteessa, jossa vallankumouksellinen aalto .auttamatto-
masti aina tempaa mukaansa pienempiä joukko-osastoja, 
jossa yhteys- ja Uikenoevälineet, joita vihollinen välttä-
mätWmästi tarvitsee voimiaan ·siirrellä.kseen, eiviit voi 
aivan esteettömästi toimia, nHn on sellainen väite puhtaasti 
sotilaalliseltakin kannalta. erehdys. Jokainen jä.rkevä 
sotajöukko - osaston johtaja sotanäyttämöllä ollessaan 
erottaa aina pienempiä tai suurempia osia joukostaan 
päävoimien varmentamiseksi, eikä ainoastaan joka suun-
nalle, mistä sitä uhkaa ilmeinen vaara, eikä vain sinne 
missä vaara on todennäköinen, vaan sinnekin missä se Q1l 

vai,~ m.ahdollinM. Mitä läheisempi ja ilmeisempi on vaara, 
sitä suurempia osia erotetaan joukosta varmennukseen, 
mikä. itse "llsiassa merkitsee voim\en pirstomista, suurem-
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pien tai pienempien voimien poisvetämistä joukon pää-
tehtävästä, 

Jos aseellisessa kapinassa jQnkun vihollisen joukko-
osaston kimppuun hyökätään, on se myöskin pakoitettu 
varmentamaan itseään joka puolelta, erottamaan sitä 
varten osia itsestään ja. siten rnrstcnnaan voimiaan, minkä 
kautta kapina.llisille käy mahdolliseksi lyödä nämä osat 
ja sen kautta pakottaa ,,:astustaja edellee" JuJ,jotianwm voimiaalI. 
Opettavainen on tässä suhteessa alempana esitetty esi-
merkki maaliskuun kapinasta lQ21. 

Kapinallisten pyrkimysten täytyy tähdätä viJuilUsen 
lyömiseen ennen kuin 86 ehtii muodostaa saånnöllisen rintaman, 
ja jos rintama kuitenkin muodostuu (esim. senvuoksi, 
että ei ole tehty poliittista valmistustyötä talonpoikien 
keskuudessa ja siten on asian,omalsista maalaisalueista 
muodostunut vastavallankumouksen tukialueita), 0,11 aiua-
kio pyrittävä siihen, että tämä rintama on malu10llisimman 
epäedullinen vastust4jaUe, että sen käytettäväksi jää. mah-
dollisimman vähän tilaa, väesWä ja varoja, joita se 
tat'\'itse~ armeijansa pystyssäpitämiseksi, ja että ei mis-
sään tapauksessa sen selkäpuoli jää "puhtaaksi", vaan 
että sen rintaman taakse vielä rintaman muodostumisen 
jälkeenkin jää voimia, jotka jatkuvasti hajottavat ja 
näännytUlvät sen joukkoja sissitoimiDnalla jne, 

Sen mitä yllä on sanottu vihollisen voimien keskit-
tämisestä ja tämä.n keskittämisen estämlsestä, vahvistaa 
riittävästi Saksan kokemukset vuosHta ~920 ja 1921-

MaalisJ..-uun ta,wtelut Ruhrin alueena 1920 antavat muu-
tamia. loistavia. eSlmerkkejä. taistelunbaluisten työläis-
joukkojen toimeliaasta, päättäväisestä •. hillittömästä ryn-
täyksestä Reichswehrln (Sa\:(san armeijan) eri j oukko-
osastoja vastaan. 'raistelut \Vetterin ja. Herdecken luona 
ym., joissa kaikilta tahoilta innostun6ina rientä.vä.t työ-
Iäistaistelijat tuhosivat ja riisuivat aseista vastavallan· 
kumouksen lä.hettämät sotajoukko-osastot, kuuluvat kaik-
kein valtavimpiin ilmiöihin aseellisten luokkataistelujen 
historiassa. Sitävastoln tehtiin eräässä ta:panksessa sel-
lainen virhe, että vastustajan kanssa pidetty;en neuvot-
telujen jälkeen laskettiin eräs vihollisen joukko-osasto 

, 
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marS~imaan .. ?~. ja esteettön:tästi I~~tty~ään .Li.ppe-jo_ell~ 
Ruhrm ,työlalSHi. vastaan t8JStelevllD Joukkoihin. Tarua 
ei ollut Ruhrin alueen työläisten vika, vaan syynä sii· 
hen oli se, että muissa osissa maata ei taisteltu, etta 

. Lippe-joella muodostuvan valkoisen rintaman selkäpuoli 
oli turvattu. # 

Ruhrin alueen taisteluista ottivat vastavallankumouk-
sen kenraalit sen suuren opetuksen, että sotaväen käyt-
täminen Ruhrin alueen taisteluissa oli väärä, että ei olisi 
pitänyt pirstoa sotaväen voimia. pieniksi el'illisiksi joukko-
osastoiksi, minkävuoksi ne tulivat t.l1hotuiksi yksitellen, 
vaao olisi pitänyt panna toimeen suunnitelman mukainen 
hyökkäys kapina- aluetta vastaan suurin, keskitetyin 
voimin. 

Sen vuoksi on erittäin mielenkiinwista tarkastella, 
miten vastavallankumouksen sotilaalliset voimat toimivat 
maa.liskuun taisteluissa seuraavana vuonna 1921, jolloin 
ne jo olivat omaksuneet Ruhrin alueen taisteluitten ope-
tukset ja jolloin johtavat sotilashenkilöt nimenomaan 
määräsivät, että johtavana niikökantana piti olla. voimak-
kaitten reservien muodostaminen ja voimien koossapitä-
minen. (Sisäministeriön virallisesta mietinnöstä). Tästä 
sisäministeriön mietinnöstä käy selville, että 37 pollisi-
komppaniasta, jotka. oli lähetetty kapinaa kukistamaan 
Merseburgin piiriin, ainoastaan 12 lähetettiin kapinan 
pääpesään, Leuuan tehdasalueelle. ja kaksi kolmasosaa wi-
mi$la jätettiin varmennukseksi lähiseuduilla oleviin kaupunkei
hitl . Halleen, Merseburgiin, Ammendorfiin, Wissenfelsiin, 
Eislebeniin jne., suojelemaan Leunan alueella taistelevia. 
polJisijoukkoja siinä tapauksessa, että työläiset maini-
tuissa kaupungeissa olisivat mahdollisesti toimineet aktil-
visesti. Tämä seikka on esimerkkinä siitä, että vastus.! 
taiau on pciklw piitata, sen on pakko hajottaa, voimiaan, kun. 
8itä uhataan. 
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Eräitä johtopäätöksiä. 
Jokapäiväinen joukkoty3 ja lopputaistelu. , 

Aseellisen kapinan taidon peruskysymysten tutkimi~ 
Deo vet{lä joka askeleella esiin vallankumouksellisen 
puolueellI merkityksen tärkeimpänä wUQtI eiliilytyksenii. 

Pllolue on välttämätön senvuoksi, että vanankumouk~ 
sellinen joukkoliike itsessään on sokea, täynnä sekasor-
toa ja vailla selvää tietoista päämäärää. Mutta jokainen 
menestyksellinen taistelu edellyttää lujaa, selvää, pää;. 
määrästää», tietoista iohtoa. Sellaisen johdon voi antaa 
suurille taiste,leville joukoille vain puolue, johon ovat 
kokoontuneet vallankumouksellisen luokan parhaat, toi~ 
meliaimmat, rohkeimmat ja tietoisimmat ainekset. Sor'" 
retun luokan kaikkien jäsenten on mahdotonta päästä! 
tälle korkeimmalle luokkatietoisuuden asteelle. Sen vuoksi 
on luokan parhaat, tietoisimmat ja valppaimmat ainek-
set liitettävä yhteen. 

Toiselta puolen on kapina ennenkaikkea poliiUinen"'teka, 
aseemnen poliittinen taistelu. Kapinan sotilaallinen puoli 
on er.ottamaton osa sen poliittisesta puolesta Ja palvelee 
sitä. Senvuoks~ on aseellisen kapinan johto mahdollinen 
vain poliittiset) puolueen muodossa. 

Kaikkein tärkeintä, mitä l oppu taistelun menestys vaatii 
vallankumoukselliselta puolueelta, on se, että puolueen 
on oltava mitä läheisimmin sidottu luokkaan; että sen 
täytyy omata laajojen kans8.njoukkoien luottamus, jotka 
sen tunnustavat johtajakseen. Vain tällä ehdolla on puo-
lueen mahdollista vetää lopputaisteluun laajat JOUKot, 
saada ne oman johtonsa alaisiksi ja koota voittoa varten 
vä~ttämäUjn jä.ttiläismäinen ylivoima, arvioida oikeinjouk~ 
kojen mieliala, antaa niille aikanaan oikeat tuunukset ja 
rolita oikea hetki kapinan all..·amWta t:arl.en. 

Mutta jotta joukot seuraisivat vallankumouksessa puo-
lueen antamia tunnuksia, on välttämätöntä, että puolue 
on jo kauan ennen kapinaa tehnyt itsensä näiden jouk-
kojen kes~uudessa. Stlontuksi ia pidetyksi. Tämän se voi 

• 
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saavuttaa vain siten, että se vuosikausia, vuosikymme-
niä, kaikkien olosuhteitten vallitessa. ' on jokapäiväisessä 
työssään asiallisesti ja taitavasti puolustanut joukkojen 
pieniä ja suuria elinetuja. Sellainen puolue, joka ei ole 
osannut ennen vallankumousta tehdä itseään suosituksi 
joukkojen keskuudessa, jää itse kapinan hetkelläkin aut-
tamattomasti eristetyksi, ja joukot jäävät vaille johtoa 
ja siten myöskin voittojää auttamattomasti saavuttamatta. 

'J.1ämä seikka osottaa puolueen jokapäiväisen joukko-
työn suuren vallankumouksellisen merkityksen, ennen-
kaikkea työn ammattiliitoissa, joissa vallankumouksellisen 
luokan ratkaiseva osa on jossakin määrin jät:jestettynä.. 

Sen vuoksi vaatii vallankumouksellinen puolue jokai-
selta j äseneltään aktiivista työtä. puolueettomien keskuudessa 
ja muihin puolueisiin kuuluvien työtätekevien keskuu-
dessa. Oikea. vallankumouksellinen on ennenkaikkea 
joukkojen johtaja. 

Puolueen eheys.! 

'foiseksi vaatii kapinan vottto vallankumouksellisten 
voimien yhtenäistä esiintymistä. Näitä voimia ei ole 
ainoastaan mahdollisimman viimeistä miestä myöten 
pantava liikekannaUe taistelua varten, vaan ne on sen 
lisäksi mahdollisimman samanaikaisesli ja tarkoituksen· 
mukaisesti vietävä taisteluun. 

Itsestään, ilman järjestelmällistä. johtoa tapahtuvassa 
kapinaliikkeessä. tapahtuu vallankumouksellisten voimien 
taisteluun vieminen auttamattomasti eri aikoihin ja muu-
tenkin epätarkoituksenmukaisesti, mikä. antaa vastaval-
lankumoukselle mahdollisuuden tuhota kapinan pesä.t 
yksitellen, toisen toisensa jälkeen. 

Vain puolueen lujan johdon alaisena käy mahdolli-
seksi viedä joukot taisteluun yhtenäisesti ja samanai-
kaisesti. Vain se voi saada joukkoliikkeen sekasortoon 
järjestyksen aineksia, ryhmittämällä joukot lujien kan-
ttljoukkojensa ympärille, nostamalla jalkeille lilaksi jäleUe 
jääneitä vallankumouksellisten joukkojen osia, pidättä.· 
mäUö. liiaksi pitkälle eteenpäin rynnänneitä jne. 
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Tämän edellytyksenä on, että puolue itse on luja ja 
.ehyt. Senvuoksi on vallankumouksellisen puolueen eheys 
voiton välttämätön ehto. Siitä johtuu myöskin se suuri 
vallankumou'ksellinen merkitys, mikä on vallankumouk-
sellisten työväenpuolueiden taistelulla eheytensä puolesta, 
kurin ja kansanvaltaisen keskityksen periaatteen merkitys, 
mikä viimemainittumerkitsee yksityisenjäsenen alistumis-
tajoukon. vähemmistön alistumista enemmistön päätöksiin. \ 

Sosialidemokraattiset puolueet voivat sallia itselleen 
sen ylellisyyden, että ne voivat kärsiä ryhmiä ja ryh-
mittelyjä riveissään, ne kun eivät ole vallankumouksel-
lisia puolueita, ne kun eivät. pyri järjestämään työläisiä 
taisteluun, vaan taistelusta kieltäytymiseen. 

Työpaikat ja lopputaistelu. 

Samasta syystä eivät sosialidemokraattiset puolueet 
pyrikään järjestämään järjestöjään työpaikkojen mukaan. 
Sosialidemokratia ei kokoa joukkoja taloudelliseen tais-
teluun, vaan ainoastaan vaaliuurnille, saadakseen niiden 
äänet parlamenttivaaleissa. Sellaisessa "taistelussa" ovat 
vanhat asuinpaikkajärjestöt osottautuneet riittävästi tar-
kotustaanvastaaviksi. 

Mutta vallankumouksellisen työväenpuolueen, jonka teh-
tävänä on järjestää joukot todelliseen, viimekädessä aseelli-
seen taisteluun, on luotavajärj estönsä työpaikkojen pohjalle. 

Tä.ssä. viitattakoon vain lyhyesti työpaikkajärjestön 
tarkoituksenmukaisuuteen aseellisen taistelun kannalta. 
Työpaikoilla ovat proletariaatin voimat helpoimmin tavat-
tavissa. Itse työolot ovat ne jo jossakin määrin siellä 
liittäneet yhteen. Sen lisäksi tulevat yhteiset kokemuk-
set taisteluista työnantajia vastaan. Saman työpaikan 
työläiset tuntevat toisensa enemmän· tai vähemmän perus-
teellisesti, ymmärtävät toisiansa helposti. Toistensa tun-
teminen helpottaa erikoisesti parhaimpien valintaa joh-
t8.'\·ille paikoille. kun sitävastoin toisellaisten olosuhteitten 
vallitessa kaikellaiset satunnaiset ainekset, suunsoittajat, 
Vieläpä. provokaattoritkin, helposti nousevat pinnalle. 
Taistelu urkkijoita ja provokaattoreita vastaan, mikä ,. 

/ 
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kapinan hetkellä näyttelee suurta osaa, on saman työ-
maan työläisten keskuudessa verra.ttain helppoa. 
~ Kaikki nämä seikat ovat a.ineksia, jotka helpot~ava~ 

joukkojen järjestämistäja. senvuoksl ne ovat aseellisen tai~· 
tel un kan naI taerino m aisen tärkeitä. Sen vuoksi onnii tä myös-
kin mahdollisimman suuressa määrässä käytettävä hyväk-
seen. ! 

Tästä käy myöskin ilman muuta selville se merkitys. 
mikä lopputaistelun kannalta katsottuna on puoluejär-
j~stöjen muuttamisella työpaikkojen perustalle. 

Puolueen on työskenneltävä kaikkialla. 

Sosialidemokraattiset puolueet, jotka tahtovat voittaa 
puolelleen joukkoja pääasiassa. vain parlamenttivaaleja 
varten, pyrkivät ainoastaan saam~an mahdollisimman 
suuren kannatta.jain ltlkumäärän, vähän välittävät työs-
;ii.än sellaisissa osissa maata, joissa niiden vaaliagitatio-
nilla on vähän menestymisen toiveita. 

Vallankumoukselliselle puolueelle sitävastoin ei olEl tär j 
keää ainoastaan wiUad paljcm kannattajia, vaan mY6sl.:in 1JQj~ 
kanntUt4stak4ikissaosissamaala. Vihollisen voimien keskittä1 
misen estäminen. niiden hajottaminen ja rappeuttaminen, 
jota kapinan taito loppukädessä tarkoitta,a, vaatii, että sen 
kimppuun hyökätään kaikkialla., vaikkapa pieninkin voimin.. 
On erittäin tärkeätä., että sille ei jää puhdasta selkä-
puolta, jossa.. se voi tuntea itsensä voimaksi ja huolet· 
tom aksi sekä esteettömästi järjestää ja koota voimiaam 

Vallankumouksellisen työväenpuolueen on pidettäv~ 
huolta siitä, että proletaarisen vallankumouksen kan,. 
nalta katsoen takapajuisissakin osissa maata järjeste~ 
täin ja lujitetaan vallankumouksellisia voimia. Olisi 
virhe, jos vallankumouksellinen työväenpuqlue jokapäi, 
väisessä työssään liian yksipuolisesti keskittäisi huomio 
Qnsa voimakkaimpiin proletaarisiin ,keskuksiin ja jättäisi 
laimin työn maaseudulla. 

Tämä &eikka puhuu sen puolesta, että myöskin Sak~ 
sassa tarvitsee proletaarinen vallankumous liittolaisia. 
talonpoikaistosta. 

, 
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Vastustajan aseellisten voimien "rauhallinen" valtaus. 

Sotilaallisessa suhteessa on kapinan taito loppukii-
dessä vihollisen voimien keskittä.misen estämistä, niiden 
hajalleen vetämistä, näännyttämistä ja rappeuttamista. 

Tehokas taistelu vastustajan aseellisten voimien ba-
jottamiseksi edellyttää., että sitä ei harjoiteta ainoastaan 
ulkoapäin, vaan myöskin sisältä.päin. "On itsestään sel-
vää, että jos vallankumous ei tule joukkojen vallanku-
moukseksi, ja jos ei se kosketa sotaväkeäkin, niin ei 
vot olla puhettakaan vakavasta taistelusta". (Lenin). 
St:Dvuoksi on vallankumouksellisen puolueen pidettävä 
huoli siitä, että vastustajan aseellisten voimien keskuu-
dessa on olemassa ihmisiä, jotka työskentelevät siihen 
suuntaan. 

Tiimä. onkin "rauhallisen" propagandatyön merkitys 
vastustajan väkivallan elimissä, armeijan ja poliisin 
keskuudessa. Ei ole vaikea käsittää, että tämä työ on 
tehokkainta. aseellisen kapin~n valmistamista. Tämä 
työ, joka tosin ei ole helppoa, mutta aina mahdollista, 
on aseellisen taistelun kannalta katsoen paljon enem-
män arvoista kuin leikkiminen ta1stelu-, jontaja- tahi 
vieläpä "propagandistijärjesWilläkin" sellaisena ajankoh-
tana, jolloin sellaisilla järjestöillä. ei ole mitään käytän-
nöllisiä tehtäviä. 

Senvuoksi kaikki ne, jotka ovat sitä mieltä, että 
aseellisen kaJ?inan valmistamiseksi teh~ään liian vähän, 
ottakoot aktiIvisesti osaa propagandatyöhön armeijan ja 
poliisin keskuudessa. 

Lopputaistelun hetkellä on "rauhallinen" hajoitustyö 
r11ttämäWntä. Silloin on välttämätön aseellinen taistålu 
poliisia ja sotaväkeä vastaan ja "fyy5illinen taistelu 50-
taväestä" s. t. s. aktiivinen, epätoivon vimmainen tais-
telu vastavallankumouksellisia l aineksia vastaan sotilas-
joukkojen voittamisesta. ..Rauhallinen" hajoitustyö mer-
kitsee edellytysten luomista sellaista taistelua varten. 



, 



, 

II 0 S A 

Lenin ja kapinan taito. 
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J. Jaroslavski. 

Lenin, aseellisen kapinan teoree,tikko ja johtaja, 
Ei kukaan ole meidän marxilaisessa kirjaUisuudes· 

samme viime vuosikymmenien kuluessa omistanut niin 
paljon huomiota aseellisen kapinan kysymyksille, kuin 
Lenin. Hän ei ainoastaan tutkinut näitä kysymyksiä. 
mitä tarkkaavaisimmalla tavalla, vaan pyrki tutkimuk· 
siensa. perusteella, jotka kohdistuivat työväenluokan 
aseellisten taistelujen eri tapauksiin, antamaan selviä 
johtopäätöksiä, määrättyjä. ohjeita sitä varten, mitä on 
tehtävä aseellisen kapinan onnistumiseksi. Paljoa aikai-
semmin ja paljoa syvemmin kuin kUKaan muu, opetti 
Lenin meille. että vallankumous on tavallaan taitoa, 
joka täytyy tuntea ja jota pitää tutkia.. Aseellisen ka-
pinan valmistamisen kysymyksille ~nin aina antoi suu-
ren merkityksen. Hänen mieltään kiinnittivät elä.västi 
meidä.n sotiJastyömme järjestelyn, sotaväen keskuudessa 
harjoitetun valistus· ja agitationityön, sotilas- ja taiste-
lujärjestöjen pienimmätkin yksityiskohdat. HänsQ tätä 
alaa koskevat puheensa ja kirjoituksensa aiheuttivat 
törkeää ilkkumista menshevikkien taholta, jotka mettä-
lenlniläisiä - meidän kantamme vuoksi aseellisen kap i· 
nan kysymyksissä nimittivät salaliittoilijoiksi, jakobii-
neiksi, blanquilaisiksi ja anarkist~iksi. Paljon iljettävää 
suukopua pitivät he siihen aikaan • viisikoista" ja "koI-
mikoista·, joita Lenin ehdotti järjestettäväksi edistynetm-
mistä työJäisistä ja joiden piti esiintyä aloteryhmini 
aseellisessa loukkotaistelussa, Lenin osotti meille, min~ 
kälaisia opctuksia on otettava ensimiisessä vallanku· 
mouksessa tekernistämrne virheistä. 

Joulukuun kapinan kukistumisen jälkeen alkoi men-
shevikkien keskuudessa aseellisen taistelun taktiikan hä· 
väiseminen, peräytyminen tämän taistelun tieltä. PIe-, 
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chanov kirjoitti "Sosialidemokraatin päiväkirjassaan"; "Ei 
olisi pitänyt ryhtyä. aseelliseen taisteluun· Tähä.n Lenin 
vastasi suuremmoisella kirjoituksellaan .,Moskovan ka-
pinan opetukset". 

"Ei ole mitään lyhytnäköisernpää, - kirjoitti 
hän - kuin kaikkien opportunistien omaksuma Ple-
chan ovin mielipide, että ei olisi pitänyt alkaa lak-
koa ajattomalla. ajalla, että "ei olisi pitänyt tarttua 
aseisiin". Päinvastoin, olisi pitänyt päattäväisemmin, 
tarnwkkaammin J·a sisukkaammin tarlt1UJ asei.siiu, olisi 
pitänyt seliUiiä joulwille pelkän f'alihaJlisen lakon maMot
lomuus sekä pelottoman ja säälimättömän aseellisen tais
telun t,'älttämättömyys. Ja nyt meidän täytyy vihdoin-
kin avoimesti ja julkisesti tunnustaa poliittisten 
lakkojeu riittämättömyys, meidän täytyy laijojen 
loukkojen keskuuddssa puhua aseellisen kapinan 
puolesta, peittelemättä tätä kysymystä minkiiänlai-
silla "valmistavilla asteilla" verhoamatta sitä min-
käänlaisella hunnulIa. Salata Joukoilta epätoiwisen J 

verisen, tuhoisan sodan välttämättömyyttä tulevan esiin
tymisen lähimpänä tehtävänä, merh.-itsee pettää itseään 
ja kansaa. " 

Näin kirjoitti Lenin v. 1906. Mutta kun ajattelee, 
kuinka ohdakkeisten teitten kautta, kuinka raskaitten 
virheitten ja uhrien hinnalla muiden maiden työväen-
luokka kulkee näihin johtopäätöksiin, tekee mieli sanoa 
länsi· europalaisille tovereille ; tutkikaa tarkkaavasti 
Leniniä. Aseellisen taistelun, joukkokapinain kysymyk-
set ovat teidän edessänne. tre löydätte Leninin teok-
sista proletaarisen vallankumouksen parhaan analyysin, 
täsmällisiä ja oikeita johtopäätöksiä itseänne varten. 
Tietysti täytyy ottaa huomioon tilanteen erikoisuus. 
Lenin itse oli kaikkien jäykkien, kerta kaikkiaan keksit-
tyjen kaavojen lep-pymätön vastustaja. .Sissisota"-
nimisessä kirjoituksessaan, jossa ·hän syyskuussa 1906 
kä!:iittelee sissisotaa vastaan tehtyjä väitteitä, Lenin 
varoittaa tällaisista abstraktis1sta keksityistä. kaavoista . 

• Ollen ehdottomasti vastustavalla kannalla kaik-
kiin keksittyihin kaavoihin, kaikkiin oppineisiin 
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resepteihin nähden, vaatii marxilaisuus tarkkaa-
vaista antautumista käynnissä olevaan joukkotals--
telDon, joka liikkeen kehittyessä, joukkojen tietoi-
suuden kasvaessa, taloudellisten ja poliittisten pu-
lien kärjistyessä synnyttää yhä uusia ja yhä eri-
laisia. puolustus - ja hyökkäystapoja. Tå'mätj t'U(}ksi 
man ilaisuus ei kieltäydy minkäänlaisista taistelun m~ 
daista. Marxilaisuus ei missään tapauksessa rQjo/,laudu 
yk$iMmaan jollakin määrätyllä hetkillä mahddlisiin ta. 
olemassaoletJii,. taistelun muotoihin, '-'aan tunnustaa uuskn, 
nykyhetken työntekijöille ttmtemattQmien taistelumuotojen 
viilttämättömyyden nykyisen yhteiskunnallisen tilanteen 
muuttuessa. Marxilaisuus tässä suhteessa tavallaan 
oppii joukkojen toiminnasta, eikä. ensinkä.än pyri 
opettamaan Joukoille kamarioppineiden keksimiä 
taistelunmuotoja. " 

Tov. Lenin oli itse kaukana tällaisesta. kamnrioppi-
neisuudesta. Hän oli kokonaan elävä, ruumiillistunut 
vallankumous. Silloin kun monet joutuivat pakokauhun 
valtaan ja tahtoivat luopua taistelusta, tov. Lenin tark-
kaavasti tutki tehtyjä virheitä ja opetti meille, miten 
nämä. virheet on korjattava. Menhsevikit (ei vain koti-
maassa, vaan myöskin lä.nsi - europalaiset menshevikit 
2 ja 21; 2 lnternationaleista) opettivat, että proletariaatin 
on vaikea voittaa avoimessa aseellisessa tais!:.elussa ja 
vieläpä sen on mahdotonkln voittaa, jos vallassa olevan 
hallituksen käsissä on nykyaikainen sotaväki runsaasti 
varustettuna monimutkaisilla teknillisillä välineillä. Tätä 
kysymystä Lenin käsittelee toisena tärkeänä johtopiiä-
töksenä ja opetuksena Moskovan kapinasta. Mainitussa 
kirjoituksessa kapinan opetuksista Lenin kirjoitti: 

.. Meillä on puolueen oikealla sivustalla, voimak-
kaasti levinnyt kovin ykslouolineil käsitys tähän 
(sotaväen) siirtymiseen · nähaen. Väitetään, että on 
muka mahdotonta taistella nykyaikaista sotaväkeä. 
vastaan ja että. sotaväen t äytyy tulla vallankumouk-
selliseksi. On itsestäiin seltJäii, että jos vallankumous 
et saa joukluillWtlnetta ja jos se et saa jalamiiaatnyös
kin sotaväessä, niin ei. un olla puhettakaan vakavasta 
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taistelusta. l'yö.-sotatJiiclI keskuur1essa 0» tietysti välttämä
töntä, Mutta ei pida käsittäIJ tätä sotaväen siirtymistä 
(vallankumouksen puolelle) jonakin yksinkerlaMena, ylv
dellä ke,'Uw tapaJuut'Ona tekclIa, joka olisi toiselta puolen 
vakaumuksen ja toiselta puolen tietoisuude'J tuIO$/{. 

Juuri menshevikit levittelivät siihen aikaan sellaista 
idealistista käsitystä, että koko juttu riippuu valistus-
ja agitationityöstä sotaväen keskuudessa, siis vakuutta-
misesta.. Me leniniläiset bolshevikit emme milloinkaan 
väheksyneet sellaisen työn välttämättömyyttä, Ei kukaan 
järjestänyt niin hyvin sotilaslehden julkaisemista kuin 
meidän bolshevikkikirjastomme. joka v. 1906 -1907 jul-
kaisi "Kasarmi"-nimistä sanomalehteä sotilaita varten 
(maalis - ja huhtikuussa Hl07 .Kasarmi" painettiin . Pie-
tarissa, eräässä. suuressa. kirjapainossa, 10-12 tuho kap-
paleen painoksena ja oli Moskovan, Pietarin, Kronstadtin , 
Suomen ja Uralin sotnasiärjestöjen äänenkannattaja). 
Me julkaisimme Moskovassa sanomalehteä "Soldatskaja 
Shisnj- heti joulukuun kapinan jälkeen, jolloin meille 
selvisi, että on välttämätöntä käydä tällaista "sotaa 
sotaväestä... Me julkais1mme suurena painoksena niihin 
aikoihin suosi ttua. "Sotamiehen Katkismusta", jota luet-
tiin melkein joka.isessa sotajoukko - osastossa. Mutta. ei 
kukaan niin selvään lausunut julki tätä meidän tehtii.-
väämme, aatteellisesta taistelusta, kuin Lenin: 

, 

.. Sotaväen horjuminen, joka on välttämätön 
jokaisessa kansan liikkeessä, muodostuu vallanku-
mouksellisen taistelun kärjistyessä oikeaksi taiste-
luksi sotaväestä. Moskovan kapina näyttää meille 
juuri mitä epätoivoisimman, mitä katkerimman 
taistelun taantumuksen ja vallankumouksen välillä 
sota.väestä"_.. "Ja täytyy suoraa,n ja avoimesti tun-
nustaa, että me tässä suhteessa osottauduimme 
huonommiksi kuin hallitus. me emme osanneet käyt-
tää hyväksemme käytettäVissä olevia voimiamme 
samanlaista aktiivista, rohkeaa, yritteliästä ja sisu-
kasta taistelua varten horjuvasta. sotaväestä, jota 
kävi ja johti haUitus. }.le olemme vabnistantei ja 
tulemme vielä sitkeämmin -valmistamaan sotaväen aatteel-

" 
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lista "muokkausta". Multa me osotlaudumme säälittäviksi 
nalTeiksi, jos unohdamme, eUä kapinan hetkellä on viilt-
iämiU6n mYOskin fvysillinen taistelu sola väestä" . 

Vuonna HH 7 me täydellisesti otimme huomioon tämän 
opetuksen. Ei kukaan niin' järjestänyt valistustyötä 
sotajoukoissa kuin bolshevikit Ja me ymmärsimme, että 
täytyy osata järjestää fyysillinen taistelu sotaväestä. 
Yhä uudelleen ja uudelleen tulimme me l.aistelussamme 
siihen johtopäätökseen, että ilman v. 1905 tappiota ei 
olisi voinut olla vuoden 1917 voittoa.. Yhtenä tämän 
6nsimäisen vallankumouksen tappion opetuksista. Lenin 
piti kokemuksen osottamaa "hurjan rohkean, jä.rkähtä-
mättömän päättäväiseu" hyökkäyksen välttämä.ttömyyttä. 
Hän kirjoitti silloin; • 

"J oulukuun kokemus vahvisti lUlVainnollisesti vielä 
erään syvän ta oppmunistien "nontaman Marxin · aja
tuksen, sen n'tmittäin, että kapina on taitoa ja että tämän 
taidon päiisääntö on hurjan rohkea, järkähtämättömlin päiiJ.-
täviiinetl hyökkäys. Me emme ole riittävästi omaksy.neet 
tätä. totuutta. Me emme ole riittävästi itse oppineet 
ja opettaneet joukoille tätä taitoa, tätä sääntöä, 
että on hyökättävä hinnalla millä tahansa. Meidän 
täytyy nyt kaikin voimin korjata se mitä olemme 
laiminlyöneet. Ei riitä kannan ottaminen poliittisiin 
kysymyksii'J näMen, on välttämätön myös"'-in kannan otf,a., 
minen aseelliseen kapinaan nälulen . Se joka on sitä vas
taa'J, se joka ei siihen valmfstaudu, se 01'\. sääUmäUiimäst1 
heite/tävä ulos v.allankumouksetl kannattajien jOl4kosta, 
heitettävä (sen toastustajain - pettureitten ja pelkul'eiden 
joukkoon, sillä se päivä lähenee, jolloin tapalttumain t:oima, 
jolloin taistelutilanne pakottaa meidät erottamaan viha· 
miehemme ja ystävämme tämän tunnusmerkin mukaan. 
Me emme saa saarnata toimettomuutta, emmekä 
pelkkää sotaväen (vallankumouksen puolelle) "siir-
tymisen· odottamista, ei, meidän täytyy kova -
äänisesti julistaa rohkean hyökkäyksen välttämät-
tömyyttä ase kädessä, päälliköiden tuhoamisen 
välttämättömyyttä ja mitä tarmokkaimman taiste-
lun välttämättömyyttä horjuvasta sotaväestä" 
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Ja monissa kirjoituksissaan ja puheissaan Lenin palasi 
niinä päivinä tähän kysymykseen ja opetti meille tätä 
kapinan taitoa. Hän kitnnitti meidän huomiomme taktii-
kan sekä taisteluvoimien järjestämisen tutkimiseen 
kapinaa va.rten, eikä hän tällöin rajoittaututunut sellais-
ten totuuksien pelkkään märehtimiseen, kuin että sota-
taktiikka rllppuu sotatekniikan tasosta. Hän tutki, mikä 
joukkotaistelun taktiikka on otettaya käytäntöön nyt. 
sotatekniikan nykyisellä. tasolla ollessa, nykyisissä olo-
suhteissa katu taistelua varten. Hän esitti ja pnolusti 
tarmokkaasti sissisodan taktiikkaa, tahi kuten kirjoitti 
silloin Kautsky, joka siihen aikaan oli vallankumouksel· 
linen, "uutta barrikaaditaktiikkaa". Halveksuen kirjoitti 
hän sosialidemokraateista, jotka tätä eivät ymmärtäneet, 
jotka silloin samalla tavoin estivät työväenluokkaa jär-
jestiimästä voimiaan aseellista taistelua yarten, kuin 
nykyiset Saksan sosialidemokratit vielä suuremmassa 
määrin estävät tämän tehtävän täyttämistä Saksassa. 
"Meillä voi nyt usein tavata sosialidemokraatteja - kir· 
joitti tov. Lenin-jotka ilkkuvat, kun on puhe "viisi-
koista" ja. "kolmikoista·. Mutta ilkkuminen on vain 
halpahintainen keino, jolla tahdotaan sulkea silmät näke-
mästä. uutta kysymystä järjestön taktiikasta, kysymystä, 
jonka on aiheuttanut katutaistelu nykyisen sotatekniikan 
vallitessa." 

Menshevikit pitivät hyvään k'iJ.ytökseen kuuluvana 
esiintyä kaikissa meidä.n edustaJakokouksissamme ja 
neuvotteluissamme juuri näitä. mielipiteitä vastaan. He 
viittasivat siihen, että sissisota tuo sekasortoa ja rappeu-
tumista meidän puolueemme keskuuteen, - ja tässä tais-
telussaa.n sissiso~a vastaan he usein puhuivat kansalais-
sodan vahingollisuudesta. Tietysti esiintyi vuosina 1905-
1908 kysymys kansalaissodasta jonkunverran toisessa 
muodossa kuin nyt. Mutta jo silloin asetti Lenin tä.ysin 
selvästi tämän kysymyksen. Erikoisessa kirjoituksessaan, 
joka oli omistettu sissisodalle hän osotti, että "liike ei 
rappeudu sissitoiminnan vuoksi, vaan puolueen heikkou-
den vuoksi, joka ei osaa ohjata tätä toimintaa" ... "Rap-
peutuminen ei johdu siss1sodasta, vaan sissi toiminnan 

\ 
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JärjestärnätWmyydestä, puolueettomuudesta·. Ja Tuk-
holman puoluekokouksessa v. 1906 samoinkuin Lontoon 
puoluekokouksessa 1907 kävivät menshevikit kiivaasti 
meidän kimppuumme meidän sissisota - agitationimme ja 
sotilastyömme vuoksi. . 

Muistan, kuinka samaan aikaan, kun me a1joimme 
jä.rjestää edustajakokouksen Ktipenhaminassa ja tämän 
takia kävimme neuvotteluja Tanskan hallituksen kanssa, 
tov. Lenin piti meille erikoisen esitelmän puoluekokouk-
sessa esilletulevien keskustelujen yhteydessä aseellisesta 
kapinasta, sissisodasta, pakkoluovutuksista (valitettavasti 
ei tämä esitelmä ole missään näkynyt julkisuudessa, se 
pitä.isi panna jälleen kokoon muistista). Hän sanoi sil-
loin, että menshevikkien kanta tässä kysymyksessä 
tosiasiallisesti vie yhteiskunnallisen rauhan saarnaami-
seen ja luisuu porvarilliseen moraaliin, että me periaat
teellisesti emme voi suhtautua kieltävästi tilanomistajain, 
kapitalistien ja hallitusvirasto1'en pakkoluovuttamiseen 
kansalaissodan aikana, jos puo ue käyttää pakkoluovu-
tetut varat työväenluokan aseistamiseen, ja siten auttaa 
työväenluokkaa kukistamaan kapitalistien ja tilanomista-
jaio vallan. Kirjoituksessaan ,.Sissisota" hän ilmaisi 
saman ajatuksen seuraavin sanoin: . 

"Marxilainen on luokkataistelun eika yhteiskunnallisen 
multan kantUdla. Määrättyinii t'akavien talmtdellisteu ja 
poliittisten kriisien aikoina luokkataistelu kä,jistyy suoraan 
kansalaissotaan saakka, ' s. o. aseelliseen taisteluun kansan 
ka,hiIe/J eri osan välillä. Sellaisina aikoina cm marxilai· 
sen oltava kansalaissodan kannalla. Kaikenlainen sen 
moraalinen tuomitseminen on täysin' sopimatonta 
marxilaisuuden kannalta." 

Me emme tietysti voi sanoa saksalaisille tovereille, 
että heidän välttämättömästi täytyy toistaa kaikki ne 
taistelun vaiheet, mitä me olemme lä.pikäyneet. Mutta 
heidän täytyy tutkia näitä taistelun muotoja, voidakseen 
osata. ohjata ja johtaa. taisteluja. Sillä oikea käsitys 
kansalaissodan muodoista on yksi päätehtä.vistä, jonka 
proletariaatin puolueen on itselleen asetettava. Lenin 
opetti meille, että meidän on järjestettävä puolueemme 



, 

• 
-64-

I sillä tavalla, että ,.se pystyisi johtamaan joukkojen 
aseellista taistelua. ja valmistamaan näitä joukkoja aseel-
liseen taisteluun ja voittoon", "Meidän puolu..eemme kir-
joitti hän - täytyy kasvattaa ja valmistaa järjestöjään 
esiintymään todellisena tai...qelevana puolena, joka e1 jätä 
käyttämättä ainoatakaan tilaisuutta vahingoittaakseen 
vihollisen voimia", Sen ;,täytyy asettaa tehtäväkseen 
sellaisten järjestöjen luominen, jotka mitä suurimmassa 
määrässä. pystyisivät johtamaan joukkoja suurissa tais-
teluissa ja mahdollisesti myös pikkukahakoissa ..... "Sen 
täytyy asettaa tehtäväkseen ei ainoastaan osanottaminep 
kansalaissotaan, vaan johtava osuus silnä"... "Tämä on 
kieltämättä vaikea tehtävä, sitä. ei voi yhdellä iskulla 
ratkaista. Samoinkuin koko kansa oppii ja kehittyy kan-
salaissodan kuluessa,lliin täytyy meidänkin kasvattaa 
järjestöj iimme kokemusten perusteella . järjestää ne 
uudelleen sillä tavoin, että ne voisivat täyttää tämän' 
tehtävän". 

Vuoden 1906 lopulla meidän sotilas· ja taistelujärjes-
tötyöntekijöitten keskuudessa syntyi ajatus kutsua ko-
koon sotilas- ja. taistelujärjestöjen konferenssi, yhdistää 
nämä järjestöt yhteisen lohdon alaisiksi, joka laatisi 
tätä. työtä varten suunnite man. Meillä oli laaja. suun-
nitelma sotilastyömme laajentamiseksi, kokonaisen tais-
telu· ja sotilasjärjesWjen verkon luomiseksi, joille piti 
perustaa yhteinen keskusjohto, jonka vuorostaan tuli 
olla kiinteässä. yhteydessä puolueemme keskuskomitean 
kanssa ja saada siltä välittömästi ohjeet työtä vart~n. 
Me asetlmme tehtäväksemme sotilaskirjallisuuden jul. 
kaisemisen laajentamisen, mahdollisimman kansanomai-
sen kirjallisuuden julkaisemisen sotilaita varten, ohjaa-
jakoulujen perustamisen, joissa. parhaat, kehittyneim. 
mät työläiset saisivat sotilasopetusta (jonkinlaiset lyhyt. 
aikaiset päällikkökurssit). Yhtä ja toista näistä. suun-
nitelmista. me panimme myöskin täytäntöön. Suomessa, 
Kuokkalassa, me perustimme sotilAsoh/'aajien kbulun, ja 
v. 1906 lopulla kutsuimm.e Tampereel e kokoon sotilas-
ja taistelu järjestöjen konferenssin, Tässä konferenssissa 
perustettiin väliaikainen sotilas- ja taistelujärjestöjen , 
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keskustoimisto. (Nykyään elävät tämän konferenssin osan-
ottajista: M. 'l'riUsser, "\V. Boström, E. Kadomtsev, 
1<'. Lokatskov. D. Gontsharova, O. Himmer ym. Minä 
otin osaa tähän konferenssin "lljanin" nimellä). Me 
käännyimme silloin tov. Leninin puoleen, joka asui Suo-
messa. pyytäen häntä ottamaan osaa. tähän konferens-
siin. Tov. Lenin suhtautui erittäin myötätuntoisesti tähän 
ajatukseen, tiedusteli kaikkea yksityiskohtaisesti ja lä-
hetti sitten meille kirjeen, jossa kirjoitti. ~ttä hän pitää 
sellaisen konferenssin hyvin tärkeänä ja oikeana ajalla 
kokoonkutsuttuna, mutta kun ei hän itse voinut ottaa 
siihen osaa, niin hän lähetti tähän konferenssiin tov. Lju-
bitshin (Samer - vain aan). Tämä konferenssi aiheutti rai-
voisia hyökkäyksiä mcnshevistisen keskuskomitean ta-
holta, joka sanomalehdessä "Narodnaja Duma" S pltä \ 
huhtikuuta 1907, kääntyi kaikkien puoluejärjestöjen puo-
leen kirjMllä' osottaen. että .. tämä konferenssi oli kut-
suttu kokoon sotilas- ja taistelujärjcsWjen toimesta. ei 
vain ilman keskuskomitean suostumusta, vaan sen nimen-
omaista päätöstä vastaan . sillä keskuskomitea pitää 
kaikkia sotilasjärjestöjen yhdistämismuotoja 1 uvattomina". 
Erikoisessa kirjoituksessaan "Proletaarissa" 16 n: ssa, 
toukok, 2 pltä 1907 tämän konferenssin johdosta, osotti 
Lenin konferenssin myönteiset saavutukset, ott.i sen puo~ 
lustettavakseen ja osotti, että sen päätökset olivat täy-
sin oikeita ja erikoisesti allemvasi yhden taistelujärjes-
töjen päätehtävistä, jonka me silloin itsellemme ase-
timme. 'l'ärnä tehtävä oli ensi kädessä oikea1f, käsityksen 
ledttämmen aseellisesta kapinasta. Päätöslauselmassamme 
sotilas- ja taistelujä.rjestöjen osuudesta aseelliseen kapi-
naan me esitimme tämän tehtävän seuraavin sanoin: 
"TaistelujärjesWj~n tehtävä on oikean "ktisitllk$t1I levittä
minen aseellisesta kapinasta kansanjoukkojen keskuudessa" . 
Nä.yttää siltä, että. suuri osa siitä, mistä. me sUfoin kilste-
Iimme, täytyy olla länsi - europalatsten toveri emme tut-
kimuksen esineenä. 

Tov. Lenin oli 1906 sitä mieltä, että uusi vallankumo-
uksellinen nousu oli likellä. Jos hän, kuten koko meidän 
puolueemmekin, tä.ssä suhteessa erehtyi, niin me emme 

ö 
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menettäneet aikaa hukkaan. Me käytimme tämän ajan 
valmistaaksemme työläisten ja talonpoikien joukkoja 
paremmin tähän taisteluun. Tämä. tehtävä on myöskin 
länsi - europalaisten toveriemme edessä. Parhaana oh-
jeena heille ovat ehkä Leninin v. 1906 kirjoittamat sanat: 

"Muistakaamme, että lähestyy suuri joukkotais~ 
t.elu. Se on oleva aseellinen kapina. Sen täytyy 
olla mahdollisimmaQ samanaikainen. Joukkojen I 
täytyy tietää, että ne käyvät aseellista, veristä, 
epätoivoista taistelua kohti. Kuoleman halveksu-
mista on levitettävä joukkojen keskuuteen ja tur-
vattava voitto. Hyökkäyksen vihollista vastaan 
pitää olla mahdollisimman tarmokas; hyökkäys, eikä 
puolustus, täytyy tulla joukkoJ~~ tmmuslauseeksi, vilUJ1-
lisen säälimätön tuhoaminen tulee heidän tehtäväkseen; 
taistelu järjestön on muodostuttava liikkuvak$ ja jausfa· 
vaksi; sotaväen kmjuvat ainekset on vedlttävä mukaan 
aJ.:tiiViseen taisteluu1l. Tiet&isen proletariootin puducen on 
täytettävä velvollisuutensa tässä suuressa taistelussa." 



• Lenin. 
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Marxilaisuus ja kapina. 
SeUl'aavassa julkaisemme 

\ käännöksen Leninin kil'jcestä, 
jonka hän kirjoitti syyskuussa. 
1917, siis viihän ennen loka-
kuun vallankumousta. salai-
sestapiilopaikastaan Suomesta 
bolshevikkien kcskuskomi-
tenHe. 

Vallassa olevien ·sosialististen" puolueiden harjoitta.-
massa marxilaisuuden väärentelyssä on kaikkein ilkeä-
rnielisintä ja kenties kaikkein eniten levinnyttä se oppor-
tunistinen valhe, että. kapinan valmisteleminen ja yleensä 
kapinan ottaminen taidon kannalta muka on blanqui-
laisuutta 1. 

Opportunismin johtaja Bernstein on jo hankkinut 
itselleen surullisen kuuluisuu<\.en sen kautta, että on 
syyttänyt marxilaisuutta blanquilaisuudesta. 

Siis syytetään marxilaisia blanquilaisuudesta 'siksi, 
että he ottavat kapinan taidon kannalta! Voikohan olla 
räikeämpää totuuden vääristelyä. sillä eihän yksikään 
marxilainen kiellä, että juuri Marx on tässä snhteessa 
sanonut mielipiteensä mahdollisimman selvästi, määrä-
tysti ja ymmärrettävästi, sanoessansa nimenomaan, että 
kapina on taitoa, ja että kapina on otettava taidon kan-

1) Auguste 81anqui _ ranskalainen vallankumouksellinen so-
sialisti, monien salaliittojen ja kapinain jä.rjestäjä. eli 1805- 1881. 
BlanquismiHe ominaista on sa.laUittoilu, joka ei nojaudu vallan· 
'Uwouk selliseen joukkoliikkecsee'n. 

"' , 
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nalta, että on valloitettava. ensimäinen menestys Ja men-
tävä voitosta voittoon keskeyttämättä hyökkäystä. vihol-
lista vastaan, käyttäen sen hämmennystä hyväkseen jne. 

Ensiksikin. onnistuakseen täytyy kapinan nojautua, 
ei salaliittoon, ei puolueeseen vaan vallankumoukselli-
simpaan luokkaan. Toiseksi. Kapinan täytyy nojautua 
kansan vallankumoukselliseen nousuun. Kolmanneksi. 
Kapinan täytyy nojautua sellaiseen käännekohtaan kehit-
tyvän vallankumouksen historiassa, jolloin. kansan etu· 
rivien toimintahalu on suurin, jolloin horjuminen vallan-
kumouksen vihollisten ja sen heikkojen, puolinaisten ja 
epäröivien ystävien riveissä on voimakkain. Jotta vuitai-
siin asettaa kysymys kapinasta, täytyy olla olemassa 
nämä kolme edellytystä. Ja juuri tässä eroaa marx.j.-
laisuus blaqquilaisuudesta. . 

Mutta lOS kerran nämä. edellytykset ovat olemassa, niin 
se,joka silloin kieltäytyy ottamasta kapinaataidon kannalta, 
pettää marxilaisuuden ja pettää vallankumouksen. 

Osottaak'semme, minkävuoksi meidän juuri nykyhet-
keä täytyy pitää sellaisena, jolloin puolueen on ehdotto
masti tunnustettava, että objektiivisten tapausten kulku 
on asettanut päiväjärjestykseen kysymyksen kapinasta ja 
otettava kapina taidon kannalta, on kenties parasta 
käyttää ver~ailua ja rinnastaa heinäkuun 3 - 4 päivät 
syyskuun päivien kanssa. 

Heinäkuun 3 - 4 päivänä olisi voitu totuudesta poik-
keamatta asettaa kysymyS' näin; oikeampi olisi ottaa valta 
käSiin, sillä viholliset joka tapauksessa muutenkin .. syyt-
tävät meitä kapinasta ja käsittelevät meitä kapinallisina. 
Mutta tästä ei tarvinnut tehdä sitä johtopäätöstä, että 
valta. olisi ollut silloin otettava, koska silloin ei ollut ole-
massa objektiivisia edellytyksiä kapinan onnistumiselle. 

1) Meidän puolellamme ei vielä ollut se luokka, joka 
on vallankumouksen etujoukko. 

Meillä ei vielä ollut enemmistöä molempien pääkau-
punkien työläisten ja sotilaitten keskuudessa. Nyt se on 
molemmissa Neuvostoissa. Sen ovat luoneet vain heinä· 
ja elokuun historia, bolsheviikkien vainojen ja Kornilovin 
kapinan kokemukset. . 
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2) Silloin ei ollut olemassa koko kansaa käsittävää 
vallankumouksellista nousua. Nyt, Kornilovin kapinan 
jälkeen se on olemasst\. Se mitä tapahtuu maaseudulla 
ja se, että Neuvostot monin paikoin ovat ottaneet 
vallan käsiinsä, on tästä osotuksena. -

3) Silloin ei ollut horjumtsta vakavassa, yleispoliitti-
sessa mitassa meidän vihollistemme ja puolinaisen pikku-
porvariston keskuudessa. Nyt ovat horjumiset tavattoman 
suuria: meidän päävihollisemme. liittolais· ja maailman 
imperialismi, sillä "liittolaiset" ovat johtamassa yleis-
maailmallista imperialismia, on ruvennut horjumaan 
sodan voitolliseen loppuun saakka jatkamisen ja Venäjää 
vastaan tähdätyn erityisrauhan välillä. Meidän pikku-
porvarilliset demokraattimme, ilmeisesti menetettyään 
kansan enemmistön, ovat suunnattomasti hOl'jahtaueet 
kieltäytyessään kokoomuksesta kadettien kanssa. 

~ 4) Senvuoksi olisi kapina heinäkuun 3 - 4 päivänä 
ollut erehdys: Me emme olisi kyenneet pitämään valtaa 
käsissämme ei fyysillisistä eikä poliittisista syistä. Fyysil-
Iisesti emme olisi voineet pitää valtaa siitä huolimatta, 
että PIetari aika ajoin oli meidän käsissämme, sillä 
meidän työläisemme ja sotilaamme eivät olisi silloin 
olleet valmiit tappelemaan, kuolemaan, Pietarin omista-
misen puolesta: ei ollut sellaista "raivoa", sellaista kuo-
huvaa vihaa sekä Kerenskejä että Tseretelli-Tshernoveja 
vastaan, ja meidän väkemme ei vielä ollut karaistunut 
niiden kokemusten kautta, jotka se saavutti es'errien 
ja menshevikkien avusta.mista. bolshPoviikki-va.inoista. 

Poliittisesti me emme olisi pitäneet va.ltaa heinä-
kuun 8-4: n päivän jälkeen, sillä ennen Kornilovin kapi
naa olisivat armeija ja maaseutu voineet nousta Pietaria 
vastaan ja olisivat nousseetkin. 

Nyt on tilanne aivan tetnen. 
Nyt on meidän puolellamme ltwkan, vallankumouksen 

etujoukon. kansan etujoukon enemmistö, joka kykenee 
viemään joukot mukanaan. 

Meidän puolellamme on kansan enmnmistö, sillä Tsher-
novin ero ei läheSkään ole ainoa, vaan selvin ja ilmeisin 
merkki siitä, että talonpoika ei saa maata es'errien halli-

• 
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tukselta (eikä es'erl'iltä itseltään). Ja tässä juuri piilee 
vallankumouksen koko kansaa käsittävän luonteen ydin. 

Meillä. on se etu, että meillä ~n puolue, ;oka varmasti 
tuntee tiensä,sensijaan kun koko imperialisffilja koko men-
sheviikkien ja es'errien kokoomus äärettömäsU horjuvat. 

Meidän voittomme on varma, sillä kansa on jo aivan 
epätoivon partaalla, ja me näytämme koko kansalle 
.varman tien, osotettuamme sille meidän johtomme mer-
kityksen koko kansalle .kornilovin päivinä'" ja sitten 
tehtyämme sovitteluehdotuksen kokoomuslaisilJe ja saa
tuamme lter7tä kreltävän t::astauksen, heidän yhä edelleen hol'-
juessaan. 

Olisi mitä suurin erehdys luuna, että meidän ehdo-
tuksemme ei vielä ole hyljätty, että "Demokraattinen 
Neuvottelukokous" voi sen 'vielä hyväkrpyä. Sovittelu-
ehdotuksen teki puolue puolueille; muuten sitä ei olisi 
voitukaan tehdä. Puolueet hylkäsivät seu. "Demokraat-
tinen Neuvottelukokous" on vain neu1:QttelUk<Jkous, eikä. 
mitään muuta. Ei pidä unohtaa yhtä seikkaa: siinä ei 
ole edustettuna vallank\lmouksellisen kansan enemmistö, 
köyhin ja kat~oitunein talonpoikaisväestO. Se on kan
san vähemmistön neuvottelukokous, tätä ilmeistä totuutta 
ei saa unohtaa. Olisl mitä Sl1urin virhe, mitä suurinta 
parlamenttaarista kivettyneisyyttä meidä.n puoleltamme 
pitää "Demokraattista Neuvottelukokousta parlament-
tina, sillä t'aikkakin se ehkä julistaisi itsensä parlamen-
tikst, vallankumouksen täysivaltaiseksi parlamentiksi, 
ei se kuitenkaan mitään 1'atkaise. Ratkaisu tapahtuu sen 
ulkopuolella, Pietarin ja Moskovan työläis-osissa. 

Kaikki objektiiviset edellytykset kapinan onnistumista 
varten ovat olemassa. On olemassa aivan erikoisen ednl-
liMn tilanne, jolloin t:ain tneidän voitokas kapinamme 
voi tehdä lopun kansaa raatelevasta horjumtsesta, tuosta 
maailman tuskallisimmasta seikasta, jolloin vain meidän 
voitokas kapinamme tekee lopun vallankumousta. vastaan 
tähdätyn ·erityisrauhan hankkeista, tekee siitä lopun 
siten, että tarjoaa avoimesti täydellisempää, oikeuden-
mukaisempaa ja pikaisempaa rauhaa, rauhaa vallanku-
mouksen hyväksi. 
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Ja lopuksi vain meidä.n puolueemme. suoritettuaan 
~oitollisen kapinan, 1J(Ji pelastaa Pietarin, sillä jos meidän 
rauhan tarjouksemme hylätään, emmekä saa edes väli-
ra.phaa. silloin me muutumme npuolustajiksi". silloin me 
joudumme sQlapuolueiden etunenään, silloin meistä. tulee 
kaikkein "sotaisin" puolue, si.l1.llin me alamme käydä. 
todellista vallankumouksellista sotaa. Me otamme pois 
kaiken leivän {'a kaikki saappaat kapitalisteilta. Me 
jä.tämme heille eivänkuoret, me puemme heidät virsui· 
hin. M,e annamme kaiken leivän ja kaikki jalkineet rin-
tamalle. 

Ja silloin meiltä ei Pietaria oteta. 
Todellisen vallankumouksellisen sodan voimanlähteet, 

niin aineelliset kuin henkisetkin, ovat Venäjällä. vielä. 
erittäin suuret: 99 mahdollisuutta. sadasta puhuu sen 
puolesta, että saksalaiset antavat meilie ainakin väli: 
rauhan.-Ja välirauhan saaminen tällä hetkellä merkitsee 
koko maailman voittamista. 

Ollen tietot,sia siitä, että Pietarin ja Moskovan työ-
läisten on ehdottomasti noustava kapinaan pelastaakseen 
vallankumouksen ja pelastaakseen Venäjän joutumasta 
molempien liiUolaisryhmien imperialistien ,.erityisesti" 
jaettavaksi, täytyy meidän ensinnäkin muodostaa oma 
taktiikkamme Neuvottelukokouksessa kehittyvän kapinan 
edellytyksiä vastaavaksi. Ja toiseksi. täytyy meidän 
osottaa., ettemme ainoastaan sanoissa tunnusta oikeaksi 
sitä Marxin ajatusta, että kapina täytyy ottaa taidon 
kannalta. ' 

Meidän täytyy Neuvottelukokouksessa he~i liittää bol-
sheviikit lujaksi ryhmäksi, tavottelematta suurta luku-
määrää, pelkäämättä jättää horiuvia horjuvien leiriin: 
he ovat siellä enemmän hy(jdyksi vallankumouksen asialle, 
kuin jos he olisivat päättäväisten, horjumattomten taiste-
Jijoiden leirissä. 

Meidän täytyy laatia lyhyt bolsheviikkien julistus, 
painostaen siinä mitä pontevimmalla tavalla sitä, että 
pitkät puheet ja yleensä .,puheet" eivät ole paikallaan, 
että viipymäWn toiminta. on välttämätön vallankumouk-
sen pelastamiseksi, että täydellisen eron tekeminen por· 
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variston kanssa, nykyisen hallituksen täydellinen 
poispaneminen, täydellisen pesäeron ' . 
"erityistä" jakamista valmistelevien 
laisten imperialistien kanssa on 
töntä, että koko vallan on . 
mouksellisen . 

Meidän 
sen olla 
yhdessä 
kansoille, 
voittojen ja 
julkean tuotannon 

Minkä lyhempi ja 
parempi.' Siinä on vain 
erittäin tärkeää kohtaa: 
nyt horjumisiin, es'errien ja 
on sitä äärimmilleen piinannut. 
sesti välimme näiden puolueiden kanssa, ovat 
pettäneet vallankumouksen. 

Ja toiseksi: Tarjoten heti rauhaa ilman valtauksia, 
tehden heti välit selviksi liittolais·imperialistien ja Kai-
kenlaisten imperialistien kansa, me saamme viipymättä 

J'okO välirauhan tai saamme aikaan sen, että koko val-
ankumouksellinen työväki siirtyy kannattamaan puolus-

tusta ja todella oikeudenmukaista, todella vallankumouk-
sellista sotaa, jota käydään vallankumouksellisen työväen 
,johdolla, • 

Luettuamme tämän julistuksen, kehoitettuamme. päät-
tämään, eikä puhumaan, Wimimaan, eikä kirjoittamaan 
päätöslauselmia, meidän on lähetcttäfä koko ryhmämme 
tehtaisiin Ja kasarmeihin: siellä on sen paikka, siellä ovat 
elämän hermot, siellä on vallankumouksen pelastuksen 
lähde, siellä on Demokraattisen Neuvottelukokouksen 
liikkeellepanovoima. 

Siellä meidän täytyy tulisissa ja intohimoisissa pu-
heissa selittää {'Ohjelmaamme ja asettaa kysymys näin: 
joko Neuvottelukokous täydellisesti hyväksyy sen tahi-
kapina. Keskitietä ei ole. Odotta~ ei voida. Vallanku-
mous häviää. 
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Asettaen kysymyksen näin, keskittäen koko ryh-
mämme tehtaisiin ja kasarmeihin, me osaamme löytää 
aikean hetken kapinan alkamiseen. 

Ja jotta suhtautuisimme kapinaan marxilaisesti, s. o. 
ottaisimme kapinan taidon kannalta, täytyy meidän 
samalla kertaa, hetkeäkään viivyttelemättä järjestää 
kapinallisten joukkojen esikunta, jakaa voimamme edessä 
olevia tehtäviä varten, lähettää uskolliset rykmentit 
tärkeimpiin kohtiin, ympäröidä. Aleksanterin teatteri 1, 
vallata Pietari Paavalin linnoitus, vangita. yleisesikunta, 
lähettää upseerikoululaisia ja villiä divisioonaa vastaan 
sellaisia joukko-osastoja, jotka mieluummin sortuvat kuin 
päästävät vihollisen etenemään kaupungin keskus-ostin; 
meidä.n täytyy mobilisoida aseistetut työläiset, kutsua 
heidät epätoivoiseen viimeiseen taisteluun, miehittää heti 
sähkölennätin- ja puhelinlaitos, sijottaa oma kapinallinen 
esikuntamme keskuspuhelinaseman läheisyyteen ja siten 
tulla puhelinyhteyteen kaikkien tehtaitten, kaikkien ryk-
menttien, kaikkien sellaisten kohtien kanssa, joissa käy-
dään aseellista taistelua jne. 

Ylliioleva on tietysti vain esimerkki, se on sanottu 
vain sen seikan havalnnollistuttamlseksi, että nykyhet-
kellä on mahdotonta pysyä uskollisena marxilaisuuaelle, 
pysyä uskollisena vallankumoukselle, jos ei ola kapinaa 
taidon kannalta. 

, 

, 

1 Aleksanterin tea.tterissa piti Demok~a.ttinen Neuvosto 
istuntojaan. 

, 
• 

/ 
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Bolshevikkien on otettava valta. 
Kirje Venäjän s. d. Työväenpuolueen (bolshevikkien) Kesku$oo 

komitea.lle. Pietarin komitealle ja Moskovan komitealle. 

Saatuaan enemmistön työläisten ja sotilaitten edusta-
jain Neuvostoissa molemmissa pääkaupullgeissa, bolshe~ 
vildt voivat ja heidän on otettava, valtiovalta kiisiinsä. 

He voivat, sillä kansan vallankumouksellisten aines-
ten aktiivinen enemmistö molemmissa pääkaupungeissa 
riittää vetämään mukaan joukot, murtamaan vihollisen 
vastustuksen, lyömiiän sen hajalle, valloittamaan vallan 
ja pitämään sen. Sillä. tarjoamalla heti demokraattista 
rauhaa, antamalla heti maat talonpojille, palauttamalla 
demokraattiset laitokset ja vapauden, jotka Kerenski oli 
rajoittanut ja tuhonnut, bolshevikit muodostavat sel1ai-
sen hallituksen, jota mikään ei kukista. 

Kansan enemmistö on meidän puolellamme. Sen on 
osottanut pitkä ja vaikea tie toukokuun 6 p: stä elo-
kuun Sl ja syysk. 12 p: ään: enemmistö pääkaupunkien 
neuvostoissa on tulos kansan siirtymisestä meidän puo~ 
lellemme. Es-errien ja menshevikkien horjunta, jnterna-
tionalistien lisääntyminen heidän keskuudessaan todista-
vat samaa. 

Demokraattinen neuvottelukokous ei edusta vallan· 
kumouksellisen kansan enemmistöä, vaan ainoastaan pfk-
kuporvarillisten soviUeleuia huippukerroksic.. Vaali numeroiden 
ei saa antaa pettää itseään, vaalit eivät ole pääasia: 
verratkaa vaaleja Pietarin ja Moskovan kaupunginduu-
mUn ja vaaleja Neuvostoihin. Verratkaa vaaleja )'fosko-
vassa ja Moskovan lakkoa elok. 12 p : nä: siinä 6bjek-

..................... ---------------------
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tiiviset tiedot niiden vallankumouksellisten ainesten 
enemmistöstä, jotka johtavat joukkoja. 

Demokraattinen neuvottelukokous pettää talonpot-
kaistoa, autamatta sille rauhaa ja maata.. 

Vain bolshevistinen hallitus tyydyttää talonpoikaistoa. 
1 •• 

Miksi bolshevikkien juuri nyt on otettava valta? 
Siksi, että edessä oleva Pietarin luovuttaminen tekee 

mahdollisuutemme 100 kertaa pienemmiksi. Ja Pietarin 
luovuttamista saksalaisille, jos armeija on Kerenskin ja 
kumpp. johdon alaisena, emme kykene estämään. . 

Ja Perustavaa Kokousta ei saa "odottaa", sillä samalla 
Pietarin luovuttamisella Kerenski ja kumpp. voivat sen 
ain,a hajoittaa. , Vaiu meidän puolueemme, otettuaa.n val-
lan käsiinsä, voi turvata Perustavan Kokouksen kokoon-
kutsumisen, ja valloitettuaan vallan se syyttää muita 
puolueita lykkäämisestä ja näyttää toteen syytöksen. 

Yksityisrauha Englannin ja Saksan imperialistien 
välillä on estettävä ja voidaan estää vain toimimalla 
nopeasti. 

Kansa on väsynyt mensh.evikkien ja es-errien horjun-
taau. Vain meidän voittomme pääkaupungeissa vetää 
talonpojat puolellemme. 

• • • 
Kysymys ei ole kapinan "päivästä", eikä "hetkestä" 

sanan ahtaassa merkityksessä. Tämän ratkaisee vain 
niiden yhteinen ääni, jotka välittömästi ovat kosketuk-
sessa työläisten ja sotilaitten kanssa, massojen kanssa. 

Kysymys on siitä, että puolueellamme on nyt Demo-
kraattisessa Neu.vottelukokouksessa itse asiassa oma edus
tajaJwkouksensa, ja tämän edustajakokouksen täytyy (tah-
tokoonpa tai ei, mutta täytyy) ratkaista vallankumcruksen 
kohtalo. 

Kysymys on siitä, että tämä tehtävä tehdään selväksi 
puolueelle: päivän kysymyksiksi on asetettava aseelli
nen kapina Pietarissa ja Moskovassa (alueineen), vallan 
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valloittaminen, hallituksen kukistaminen. On harkitta.va, 
miten harjoittaa agitatiota tämän puolesta, sanomatta 
sitä sillä tavoin sanomalehdissä. 

On muistettava, ajateltava Marxin sanoja kapinasta: 
,,~'Q,pina on taitoa" jne. 

• * 
, 
• , , 

"Muodollisen" enemmistön odottaminen bolsheviikkien 
taholta on lapsellista: mikään vallankumous ei sitä 
odota. Ja Kerenski ja Kumpp. eivät odota, vaan val-
mistelevat Pietarin louvuttamista. Juuri "Demokraatti-
sen Neuvottelukokoukseu" surkuteltava horjuvaisuus on 
räjäyttävä ja räjäyttää P1etarin ja Moskovan työläisten 
kärsivällisyyden. Historia ei anna meille anteeksi, jos 
emme ota valtaa nyt. 

Eikö ole koneistQ.a? Koneisto on: Neuvosto ja demo-
kraattiset järjestöt. Kansainvälinen tilanne on juuri nyt, 
yksityisrauhan aattona Saksan ja Englannin välillä, PUOM 
lellamme. Juuri nyt rauhan ehdottaminen kansoille merM 

kitsee voittoa. • 
Otettuamme vallan yhtaikaa sekä Moskovassa, että 

Pietarissa (ei ole tärkeätä kumpi alkaa; kenties Mosko M 

vakin voi alkaa), me ehdottomasti.ja epäilemättä voitamme. 
Kirjoitettu syysk. 1917 "Demokraattisen Neuvottelu-

kokouksell" päivinä. 

" 



• 

,. Le. in -
/ 

Kirje Venlljän s. d. Työväenpuolueen (bolshevik· 
kien) Pietarin ja Moskovan Komiteoille, 

Rakkaat toverit! 
Tapahtumat asettavat tehtävän niin selvänä. eteemme, 

että vitkastelu käy rikolliseksi. 
Agraarillike kasvaa, hallitus lisää julmia vainotoi-

roiaan. Sotajoukoissa myötätunto meitä kohtaan lisään-
tyy (Moskovassa 99% sotilaiden äänistä meille), Suomessa 
olevat sotajoukot ja laivasto ovat hallitusta vastaan 
Dubasovin todistus rintamasta yleensä. 

Saksassa on vallankumouksen alku selvä, varsinkin 
matruusien ampumisten jälkeen. Vaalit MoskoVRSSft.-
piirien duumiin - bolshevikeille jättiläisvoitto. Vasem-
misto-es-errien kanssa ilmeinen enemmistö maassa . 

. Rautntieläiset ja postihenkilökunta ovat riidassa hal-
lituksen kanssa. Liberdanit (menshevikit) puhuvat 10-
ka.k. 20 p. neuvostokokouksen asemasta kokouksesta 20 pn. 
vaiheilla jne. 

Näissä oloissa ,.odottaminen" on rikos. 
Bolshevikeilla ei ole oikeutta odottaa Neuvostojen 

edustajakokousta, heidän on otettava valta heti. Ottamalla 
vallan bolshevikit pelastavat seka. maailman vallanku· 
mouksen (sillä muutoin uhkaa kaikkien maiden impe-
rialistien sopimus, ne kun ampumisten jälkeen Saksassa 
lyövät ve1jen kättä tois1l1een ja yhtyvi{t meitä t:astaan), 
että Venäjän vallankumouksen (sillä nykyinen anarkian 
aalto voi paisua tibimakkaammaksi kuin me), että satojen 
tuhansien hengen sodassa. 

Viivytteleminen on rikos. Neuvost01'en edustajako-
kouksen odottaminen on penikkamaista eikkiä muodol-
lisuuksilla, se on vallankumouksen pettämistä. 

• 
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Jos valtaa ei voida ottaa ilman kapinaa, 0» kapinaan 
noustava heti. Hyvin mahdollista. että juuri nyt voidaan 
valta ottaa ilman kapinaa, esimerkiksi jos Moskovan 
Neuvosto heti ottaisi vallan ja julistaisi itsensä (yhdessä 
Pietarin Neuvoston kanssa) hallitukseksi. Moskovassa 
olisi vQitto varma, eikä olisi ketään, jota vastaan pitäisi 
tapella. Pietarissa voidaan odottaa. Hallitus ei voi mitään 
tehdä, eikä sitä. mikään pelasta, se antautuu. Sillä Mos-
kovan Neuvosto, ottaen vallan, pankit, .Ruskoje Slovon", 
saa valtavan perustan ja voiman, agiteel'aten koko Venä· 
jän edessä, asettaen kysymyksen näin: rauhaa me esi-
tämme kuomena, jos bonapartisti Kerenski antautuu Uajos 
ei antaudu, niin me hanet kukistarnme). Maa talonpojille 
heti, myönnytyksiä rautatieläisille ja _postipalveluskun-
nalle heti jne. . 

Ei ole välttämätöntä "alkaa" Pietarissa. Jos Mos-
kova .alkaa u verettömästi, niin sitä varmasti Kannatta-
vat 1) myötätunnollaan armeija rintamalla, 2) talonpo-
jat kaikkialla, 3) laivasto ja Suomessa olevat sotajoukot 
lä"htrmät Pietariin. 

Vaikka Kerenskillä onkin yksi tai pari armeijakuntaa 
ratsujoukkoja Peitarin edustalla, on hän pakotettu antau· 
tumaan. Pietarin Neuvosto voi odottaa, agiteeraten Mos-
kovan Neuvoztohallituksen puolesta. Tunnuslause: Valta 
Neuvostoille, maa talonpojille, rauha kansoille, leipää 
nälkäisille. 

Voitto on taattu ja on olemassa 9/10 edellytyksiä, 
että se saadaan verettömästi... 

Odottaminen on rikos vallankumouksen edessä. 
Kirjoitettu lokak.uun alussa 1917. 

, 



Lenin 

Bolshevikkien Pietarin kaupunkikonferenssin teesit 
evästykseksi puoluekokousedustajille. 

Eaiparlamentista. 
1. Puolueemme osanotto "esiparlnmenttiin" eli "Demo-

kraattiseen Neuvostoon" eli "Tasavallan Neuvostoon" on 
selvä virhe ja merki tsee poikkeamista proletaaris-vallan-
kumoukselliselta tieltä.. 

2. Objektiivinen tilanne on sellainen, että maassa 
epäilemättä kasvaa vallanKumous Ker(;nskin bonapartis-
tista hallitusta vastaan (talonpoikaiskapinat, yhä. enem-
män tyytymättömyyttä ja ristiriitoja hallituksen kanssa 
armeijassa ja kansallisten ryhmäm keskuudessa, selk-
kauksia rautatieläisten ja postipalveluskunnan kanssa, 
menshevikki- ja eser-sovittelijain täydellinen epäonnistu-
minen vaaleissa jne). 

Vallankumouksen näin kasvaessa väärennettyyn par-
lamenttiin meneminen, parlamenttiin j oka on kahmittu 
kokoon kansan pettämiseksi, merkitsee tämän petoksen 
helpottamista, vallankumouksen valmistuksen vaikeutta-
mista, puolueen huomion ja voimien vetämistä pois pää-
tehtävästä- taistelusta vallan valtaamiseksi ja hallituk-
sen kukistamiseksi. 

3. Puoluekokouksen tulee sen takia kutsua pois puo-
lueemme jäsenet parlamennsta, julistaa se boikottiin, 
kutsua kansaa valmistamaan voimia ajaakseen hajalle 
tämän tseretelliläisen "Bulyginin duuman", 

, 
Tunnuksesta "Kaikki valta Neuvostoille" ·1 

1. Bolshe\ ikkien koko puolen vuoden työ vallanku-
mouksessa, koko heidän menshevikkejä ja eserriii. vas-
taan ".sovittelevaisuudesta" kohdistamansa Irritiikki, vaa-
tiva.t bolshevikeiltä tämän tunnuksen tunnollista, mar-

• 



- 80 -

xilaisen pitävää noudattamista; valitettavasti on puolueen 
johtokerroksissa ilmennyt horjuntnn, ikäänkuin valtatais-
telun "pelkoa", taipumusta korvata tämä taistelu päätös-
lauselmilla, vastalauseilla ja edustajakokouksilla. 

2. Kummankin vaUankumouksen, nUn vn 1905 kuin 
vn 1917, koko kokemus, niin myös bolshevikkipuolueen 
kaikki p~ätökset, kaikki sen poliittiset lausunnot monelta 
vuodelta johtavat siihen, että työväen \'a sotilaitten edus-
tajain Neuvosto on todelUnen vain vaI ankumoukseUisen 
vallan elimenä. Ilman tätä tehtävää ovat Neuvostot-
tyhjä leikkikalu, joka kiertämättä johtaa joukkojen ha-
t uttomuute~n, väli npitäm ättömyyteen,pettymykseen, niitä 
kun täysin asianmukaisesti kyllästyttää päätöslauseimien 
ja vastalauseiden loppumaton toisteleminen. 

3. Erikoisesti ~t, jolloin maassa kehittyy talonpoi-
kaiskap1na, jota Kerenski yrittää masentaa valikoitujen 
sotaväenosastojen avulla, jolloin sotilaalliset toimenpiteet 
maaseudulla uhkaavat sotkea ja väärentää Perustavan 
Kokouksen vaalit, jolloin Saksassa on jouduttu laivastossa 
puhjenneeseen kapinaan, - nyt olisi bolshevikkien kiel-
täytyminen muuttamasta Neuvostoja kapinan elimiksi 
petosta talonpoikia ja kansainvälistä sosialistista vallan-
kumousta kohtaan. 

4. Neuvostojen vallan valtaustehtävä on menestyk-
sellisen kapinan tehtävä. Sen tähden on kaikki puolueen 
parhaat voimat suunnattava tehtaisiin ja kasarmeihin, 
niin että joukoille tulee selvitetyksi niiden tehtävä ja. 
että, niiden mielialaa oikein arvioiden, valitaan oikea 
hetki Kerenskin hallituksen kukistamiseksi. • 

Kytkeä tämä tehtävä ehdottomasti Neuvostokongres-
siin, alistaa se tuon kongressin alaiseksi-merkitsee 
kapinalla leikMmistä, määräämällä edeltäkäSin. sen aika, 
helpottamalla hallitukselle sotaväen valmistuSta, sekot~ 
tamalla joukkojen käsityksiä harhalla, kuio muka voi-
taisiin Neuvostokongressin .päätöslauseella~ ratkaista ky-
symys, jonka voi vain ratkaista voimallaan kapinaan 
nouseva proletariaatti. 

5. On taisteltava perustuslaillisia harhoia. vastaan ja 
Neuvostokongressiin pantuja toiveita vastaan, luovuttava 
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ennakkoaatoksesta ehdottomasti "odottaa" sitä, keskittää. 
kalkki voimat kumouksen kiertämättömyyden ja siihen 
valmistumisen joukoille selvittämiseen. Jos bolshevikit 
silloin kun on käsissä molempien 'pääkaupunkien Neuvos-
tot, kieltäytyisivät tästä tehtävästä, tyytyisivät Perus-
tavan Kokouksen (s. o. Perustavan KokouKsen väären-
nyksen) kokoonkutsumiseen Kerenskin hallituksen toi-
mesta, niin he tekisivät tyhjäksi fraasiksi propagandansa 
• valta. Neuvostoille" tunnuksen puolesta ja. poliittisesti 
häpäisisivät itsensä va.11ankumouksellisen proletariaatin 
puolueena. . 

6. Tämä (JD erikoisen totta nyt, kun Moskovan vaalit 
ovat antaneet 49Jh pros. äänistä bolshevike111e, ja kun 
bolsheVikkien puolella, vasen-es-erräin kannattamina, 
mikä kannatus on jo aikaa sitten tO"dellisuudessa toteu-
tettu, on epäilemättä enemmistö maassa. 

Muistutus päätiislauselmaan .. valta Neuvostoille": 
Voi olla julkaisematta kaikkea "valta Neuvostoille" 

teeseistä, mutta jos kieltäydytään puolueena käsittele-
mästä ja joukoille selvittämästä tällaisia välttAmättö-
mimp1ä kysymyksiä, joiden pohtimiseen ei ole täyttä 
painovapautta tai joita ei voi viedä vihollisen kuulu-
ville, niin merkitsisi se puolueen ja proletariaatin etu-
joUkon yhteyden hävittämistä. 

Kirjotettu lokakuun alussa 19l7. 

, 

.' .. 

" 
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SyrjlliseD Deuvoja. 

Ktrjotan nämä rivit lokakuun 8 p. ja on vähän toi-
veita, että ne /'0 9 p. olisivat pietarilaisten toverien kä-
sissä. Mahdoll sesti ne myijhästyvät sillä pohjoieten · 
Neuvostojen kokous on määrätty lokak. 10 pksi. Mutta 
kuitenkin yritän esittää. syrjäisen neuvoni siltä varalta, 
että. Pietarin ja koko .. piirtn" ja sotilaitten esiintyminen 
tapahtuu pian, mutta ei ,ole vielä tapahtunut. 

Että. kiLiken vallan tulee siirtyä Neuvostoille, on sel-
vää. Yhtä riidatonta täytyisi olla jokaiselle bolshevi-
kiIla, että vallankumouksellis-proletaariselle (eli bolshe-
v1stis~lle-mikä on nyt yksi ja sama) vallalle on taattuna 
mitä suurin kannatus kaikkien työtät.ekevien ja riistetty-
jen puolelta koko maailmassa yleensä, sotiVlssa maissa 
erittäin ja Venäjän ~lonpoikain keskuudessa erikoisp.sti. 
Näissä yleensä tunnetuissa ja kauan sitten todiste-
tuissa totuuksissa ei ole tarpeen kauan viipyä. . 

Mutta syytä. on viipyä siinä, mikä tusklD on täysin 
selvillä kaikilla tovereilla. nimittäin: että vallan siir-
tyminen Neuvostoille merkitsee nyt käytännössä aseel-
Usta kaptnaa. Tämän luulisi olevan ilrn~istä. mutta eivät 
kaikki ole ajatelleet sitä, eivätkä. ajattele sitä. Aseel-
lisesta. kapinasta. kieltäytyminen merkitsisi kieltäyty-
mistä bolshevismin päåtunnuksesta . (kaikki valta Neu-
vostoille) ja yleensä kaikesta vallankumouksellis - pl'ole-
taarisesta internationalismlsta. 

Mutta aseellinen kapina on poliittisen taistelun eri-
koinen muoto, johon täytyy tarkasti kiinnittää huomio 
Erikoisen silmiinpistävästi ilmaisi tämän totuuden Karl 
-Marx, kirjoittaes!:laan että "kapina niinkuin soIakin, on lai
toa-. 
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Tämän taidon pUsäännöistå . Marx esitti: 
1. Milloinkaan ei saa kapinalla leikkia, vaan kun sen 

kerran on alkanut, on tiukasti tiedettävä, että on men
tavä päähän asti. 

2. On ehdottomasti koottava suur' ylivoima ratkaise-
vaan paikkaan, ratkaisevalla hetkellä, sillä muutotn vi· 
hollinen, joka. on paremmin valmistautunut ja paremmin 
jtirjestynyt, tuhoaa kapinalliset. 
. S. Kun kapina on alotettu, sm toimittava suurimmalla 
pääUäväisylldellä ja viivyttelemä.ttä, ehdottomasti ryhdyt-
tävä h!lökkäå'mOO.1I. "Puolustus on aseellisen kapinan 
kuolema" . . 

4. On koetettava yllättää vihollinen, valittava hetki, 
jona .Ben sotajoukot ovat hajallaan. 

6. On joku. pliivä (voipa sano'!: joka tunti, jos on 
kysymys yhdestu", kaupungista) saavutettava tuloksia. 
vaikkapa pieniäkin, hintaan mihin tahansa. yllä.pidettävä. 
..,moraalista ylivoimaa"'. 

Marx kokosi kaikkien vallankumousten opetukset 
aseellisesta kapinasta .. historian suurimman vallanlru-
moustalctiikan mestarin - Dantonin sanoihin: rohkeutta, 
rohkeutta ja vielä kerran rohkeutta". 

Venäjään ja lokakuuhun v, 1917 sovellettuna tämä 
merkitsee: on yhtaikaa, mahdollisimman yllättämällä 
ja nopeasti hyökättävä Pietarin kimppuun ehdottomasti 
sekä sisältä että. ulkoa, sekä työväen kortteleista että 
Suomesta ja Räävelistä ja Kronstatista, hyökättävä koko 
laivastolla, koottava mltava yliVOima 15-20 tuhantista 
(kenties suurempaa) .. porvarikaartiamme" (junkkereita) 
vastaan, "vendeelaista sotaväkeä" vastaan, (osa kasa-
koista) jne. . 

On koottava yhtenäiseen liikkeeseen kolme päävoi-
maamme : laivasto, työväki ja sotajoukko • osastot niin, 
että ehdottomasti saataisiin vallatuksi ja millaisin uhrein 
tahansa säilytetyksi a) puhellnasema, b) lennätinasema, 
rautatieasemat, d) sillat ensi kädessä. 

On erotettava kaikkein piiättävimmät ainekset ("iskujouk-
komme" ja työliiisnuoriso sekä parhaat matruusit) pikku 
osastoiksi, joiden tehtävä on vallata tärkeimmät paikat 
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ja olla mukana kaikkialla, kaikissa tärkeissä sotatoimissa .. 
esimerkiksi: 

On ympäröitävä ja eristettävä Pietari, laivaston, työ." 
väen ja sotaväen yhteishyökkäyksellä vallattava. se-
siinä tehtävä, joka ' vaatii taitoa ja lrohninkerlaista rohkeutta. 

On muodostettava. joukkoja parhaista, kiväärein JOo 
pommein varustetuista työläisistä piirittärnään viho, j. 
sen "keskukset" l1unkkerikoulut, t elegrafin, puhelinase-
man jne) tunnus:Iaseenaan: miklw kaikki tuhoutuisivat. 
vilwllista ei' saa läpi piilistää. 

Toivokaamme, että. jos esiintyminen päätetään panna 
toimeen, johtajat sovelluttavat menestyksellä Dantonin ' 
ja Marxin suuria ohjeita. ~ 

Sekä Venäjän, että maailman vallankumouksen me-
nestys riippuu parista kolmesta taistelun päivästä. 

Kirjotettn lokakuun 8 p. 1917. Julaistu ,'pravdassa" 
n: 0 259, marrask. 7 p. 1920 . 



Moskovan kapinan opetukset. 
(.Proletarij .. n:o 2, elokuun 29 p.l906). 

• 
LenlD. -

Joulukuun kapinasta saatujen kokemusten omaksu-
minen on tyllYäenpuolueen tämän hetken tärkeä. tehtävä. 

Moskovan joulukuun liikkeen pääasiallisimpana muo-
tona oli rauhallinen lakko ja mielenosoitukset. Työväen~ 
joukkojen valtava enemmistö ottl aktiivisesti osaa. aino-
astaan näihin taistelumuotoihin. Mutta juuri Moskovan 
joulukuun tapahtumat · osoittivat silminnähtävästi sen, 
että yletslakko taistelun 'itsenäisenä. ja päärnuotona oli 
aikansa elänyt, että liike alkuvoimaisella pedättämättö-
millä voimalla tempautuu näistä ahtaisia kehyksistä ja 
muodostuu taistelun korkeimmaksi muodoksi-kapinaksi. 

Kaikki vallankumoukselliset ~uolueet ja kaikki Mos-
kovan ammattiliitot tunnustivat Ja myöskin itse tunsivat 
lakon julistaessaan olevan välttämätöntä muuttaa se ka-
pinaksi. Työväen edustajain neuvosto päätti joulukuun 
6 p: nä. että oli ,.pyrittävä muuttamaan lakko aSeelli-
seksi kapinaksi", Mutta tosiasiassa olivat kaikki järjes-
töt valmistumattomia tähän, vieläpä. puhui (joulukuun 
{) p: nä) taiseluryhmien edustajain kokoomusneuvosto 
kapinasta kuin jostakin kaukaisesta tapahtumasta, ja 
katutaistelu tietysti kulki neuvoston aikomuksista. välit-
tämättä ja ilman sen osanottoa, Järjestöt jäivät liikkeen 
kasvusta, valtavasta noususta jälkeen. 

Lakko kasvoi kapinaksi ennen kaikkea nUden olosuh-
teiden painosta., jotka lokakuun päivien j'älkeen olivat 
muodostuneet, Halllt\lSta ei voitu enää yl ättää äkkiar-
vaamattomalla yleislakolla, se oli jo järjestänr.t sotatoi-
miin valmiin vastavallankumouksen. Ja Venäjän vallan-
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kumouksen yleinen kulku lokakuun jälkeen, samoinkuin 
Moskovan joulukuun tapahtumat vahvistivat lhmeteltävän 
sattuvasti erään Marxin syvällisen vli.1tteen: vallanku-
mousta vie eteenpäin se seikka, että se synnyttää yhte-
näisen ja lujan vastavallankumouksen, se on, saattaa vi-
hollisen turvantumaan yhä äärimmäisempiin puolustau-
tumiskeinoihin ja valmistaa siten yhä vaikuttavampia. 
hyökkäyskeinoja. 

Joulukuun 7: ntenä ja 8: ntena päivänä: rauhallinen 
lakko, joult;kojen rauhallisia mielenoso~tuksia. 8: no en 
päivän illalla: Akvaariumtn piiritys. {): ntenä päivällä: 
ratsujoukot pieksävät väkijoukkoa Strastnoin torilla; 
illalla: Fiedlerin talon hävittäminen. Taisteluhenki ko-
hoaa. Kaduilla liikehtivä. järjestymätön joukko rakentaa 
aivan vaistovaraisesti ja epäröiden ensimäiset barri-
kaadU. . 

' 10: ntenä: alkoi tykki tuli barrikaadeja ja kadulla. 
olevia väkijoukkoja vastaan. Barrikaadeja rakennetaan 
jo tietoisesti, ei enää satunnaisina yksityistapauksina. 
vaan ehdottomasti yleisenä joukko ilmiönä. Koko väestö 
on kaduilla: koko kaupungin tärkeimmät keskuskohdat 
peittää. barrikaadiverkko. Muutamien päivien kuluessa 
kehittyy vallankumouksellisten ryhmien sitkeä. sissitais-
telu sotajoukkoja vastaan, taistelu, joka uuvutti sotajou-
kot jl[ sai Dubasovin anomaan apujoukkoja. Vasta jou-
lukuun 15 päivänä alkoi hallituksen joukkojen ylivoima 
päästä täydelliseksi, ja 17: otenä semenovilaiset hävit-
tivät PresnjaD. kapinallisten viimeisen varuspaikan. 

Lakois.ta ja mielenosotuksista yksinäisiin barrikaadei-
hin. Yksinäisistä harrikaadeista barrlkaadien joukko-
valmistukseen ja katutaisteluihin sotajoukkoja vastaan. 
·JärjesWjen johdon ohitse kulki proletaarine~ joukkojen 
taistelu lakosta kapinaan. 1'ässä on Venäjän vallanku-
mouksen vuoden 1905 joulukuussa hankkima suunnaton 
hIstoriallinen opetus, opetus. ioka jouduttiin ostamaan, 
kuten kaikki edellisetkin, raskain uhrauksin. Liikehti-
minen kehkeytyi poliittisesta yleislakosta korkeimpaan 
asteeseensa. Se saattoi taantumuksen tarttumaan vastarin-
n8.Ssaan viimeisiin .keinoihlnsa ja siten läheni jättiläis-
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mAISlD askelin se' hetki, jolloin vallankumous myöskin 
joutuu hyökkäyskeinojensa äärimmäisten asteiden käyt,.-
tämiseen. Pitemmälle kuin barrikaadicn, talojen ja ka-
dulla liikkuvien ihmisten tykkituleHa ampumiseen ei 
taantumus enää voinut mennä. Vallankumous voi mennä 
vielä paljon pitemmälle, kuin mitä olivat taisteluryhmiit 
Moskovassa, viejä oli vaikka kuinka paljon tilaa. liikkua 
sekä laajalle että syvälle. Ja joulukuusta lähtien kulki 
vallankumous pitkän matkan eteenpäin. Vallankumouk-
sellisen kriisin perusta laajeni suunattomassa määrin,-
terä piti hioa nyt terävämmäksi. 

Taistelun objektiivisten ehtojen muuttumisen, joka 
vaati siirtymistä lakosta kapinaan, tunsi proletariaatti 
aikaisemmin kuin sen johtajat. Käytäntö oli, kuten 
aina, mennyt teorian edelle. 

Rauhallinen lakko ja mielenosoitus lakkasi äkkiä tyy-
dyttämästä työläisiä, Jotka kyselivät, mitä niiden jälkeen 
oli seuraava, ja vaativat aktiivisempaa toimintaa. Bar· 
rjkaadien rakentamista. koskevat ohjeet saapuivat eri 
kaupunginosiin myöhii.styneinä, . kun keskuksessa jo oli 
rakennettu barrikaadeja. Työläiset kävivätjoukoUa asiaan 
käsiksi, mutta. eivät tyytyneet tähän, he kyselivät, mitä 
oli edelleen tuleva, ja vaativat aktiivisia tehtäviä. Me 
proletariaatin sos.-dem. johtajat osoittauduimme joulu-
kuussa. sen rykmentinpäällikön kaltaisiksi, joka sijoitti 
niin hullusti rykmenttinsä, ettei suuri osa sotilaista 
voinut ottaa aktiivisesti osaa. taisteluun. Työväenjoukot 
etsivät, mutta eivät löytäneet aktiivisia joukkotehtäviä 
koskevia ohjeita. 

Näin ollen ei ole mitään lyhytnäköisempää kuin kaik-
kien opportunistien va~ttama Plebanovin näkökanta, 
ettei ollut mitään syytä alkaa ennenaikaista lakkoa, 
että "ei olisi pitänyt tarttua aseiiiin·. Päin vastoin 
olisi pitänyt paljon päättävämmin, tarmokkaammin, 
hyökkäävämmin tarttua aseeseen, olisi pitänyt tehdä 
joukoille selväksi pelkän rauhallisen lakon mahdot· 
tomuus, olisi ollut tarpeen peloton aseellinen taistelu. 
Ja. nyt meidän pitää vihdoinkin avoimesti ja kaik-
kien kuullen tunnustaa poliittisten lakkojen vaikutuk-



- 88 

sen riittämättömyys, pitää agiteerata mahdolllsim ... 
mao laajoissa. joukoissa. aseellisen kapinan puolesta, 
ei peitellen tätä kysymystä millään "edeltävillä astell14" 
eikä heitellen mitään lmntuja sen päälle. Olisi sekä 
itsensä että kansan pettämistä salata. epätoivoisen, veri-
sen, hävittävän sodan, tulevan esiintymisen välittömän 
tehtävän, välttämättömyys. 

Tällainen on joulukuun tapahtumain ensimäinen opetus. 
Toinenopetuskoskee kapinan luonnetta, sen suorittamiskei-
noja ja sotaväen kansan puolelle voittamisen edellytyksiä. 
Keskuudessamme, puolueen oikealla sivustalla, on hyvin 
laajalle levinnyt äärimmäisen yksipuolinen kanta tästä 
siirtymisestä.. Ei saa muka taistella nykyaikaisia sota· 
joukkoja vastaan,sCitaj".oukkojen täytyy tulla vallanku· 
mouksellisiksi. Jos VB. lankumous ei kehity joukkollik-
k~eksi eikä tempaa mukaansa sotaväkeäkin. niin ei luon· 
nollisesti. voi olla puhetta vakavasta taistelusta. Tietysti 
on toiminta sotajoukon keskuudessa välttämä.töntä. 
Mutta ei saa kuvitella tätä. sotaväen siirtymistä mik-
sikään yksinkertaiseksi, yhtenäiseksi tapahtumaksi, joka 
olisi toiselta. puolen vakaumuksen ja toiselta. puolen tie· 
toisuuden tulos. Moskovan kapina osoittaa meille havain-
no1lisesti tällaisen katsantokannan kaavamaisuuden / .• 
hengE}ttömyyden. 'fosiasiassa johtaa jokaisessa todel j. 
sessa kansanliikkeessä välttämätön sotajoukkojen epä-
rölminen vallankumouksellisen taistelun kärjistyessä 
todelliseen taisteluun sota väestä. Moskovan kapina osoittaa 
mellle juuri mitä vimmatutmman, mitä hurjimman taau· 
tumuksen ja vallankumouksen välillä käydyn taistelun 
sota,joukoista.. " 

Dubasov itse on lausunut, että Moskovan 15,000 so-
tilaasta. oli ainoastaan 5,000 luotettavia. Hallitus koetti 
pidättää horjuvia puolellaan mitä erilaisimmilla keinoilla: 
niille vakuuteltiin, niille valehdeltiin, niitä ostettiin, 
niille lahjoite ttiin kelloja, rahaa \". n. e., ne juotettiin 
juovuksiin, niitä petettiin, niitä pe oteltiin, niitä kerät-
tiin kasarmeihin, niiltä riisuttiin aseet, niiden joukosta 
temmattiin väkivalloin tai petoksella ne sotilaat, jotka 
a.rveltiin kaikkein epäluotettavimmiksJ. Ja ta.rvitaan 
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l'ehellisyyttä tunnust&akseen suoraan ja rohkeasti, että 
me osoittauduimme jäävämme tässä suhteessa jä.lkeen 
hallituksesta. Me emme kyenneet käyttämään hallns-
samme olevia voimia tällaiseen aktiiviseen, rohkeaan, 
yritteliääseen ja hyökkäävään taisteluun horjuvan sota-
väen valtaamiseksi, mihin toimintaan hallitus ryhtyi, ja 
minkä se toteutti. Me olimme valmistaneet ja tulemme 
entistä tarmokkaammin valmistamaan sotajoukkojen aat-
teellista "muokkautumtsta". Mutta olisimme surkutelta-
via pedantteja, jos me unohtaisimme, että kapinan het-
kellä tarvtta'Rn myös fyysillisti taistelua sotajoukkojen 
voittamiseksi puolelleen. 

Moskovan proletariaatti antoi meille joulukuun päi-
vinä suuremmoisen opetuksen siitä, miten sotajoukkoja 
on "muokattava", esim. joulukuun 8 pnä, kun kansan-
joukko Strastnoin torilla ympäröi kasakat, sekaantui 
heidän joukkoonsa, veljeili · heidän kanssaan ja kehoitti 
heitä ajamaan takaisin, tai 10 pnii. Presnjåssa, kun kaksi 
työläistytWä. kymmentuhantisessa kansanjoukossa pu· 
naista lippua kantaen ryntäsi kasakoita vastaan huutaen: 
"Tappakaa meidät, elävinä emme anna lippua!" ja ka-
sakat joutuivat hämmennyksiin ja nelistivät tiehensä 
kansan huut<'l.essa: .Elä.köön kasakat !" Näiden rohkeuden 
j'a urhooll1suuden osoitllsten pitää ainiaaksi painua pro· 
etariaatin tietoisuuteen. 

Mutta tulkoon nyt esimerkkejä meidän takapajuisuu-
destamme Dubasowiin verraten. Joulukuun 9 pnä kulki 
sotilaita B. Serpuhovin kadulla marseljeesia laulaen 
yhtyäkseen kapinallisiln. Työläiset lähettävät valtuutet~ 
tujaan heidän luokseen. Malahov nelistää itse suin .:päin 
heidän luokseen. Työläiset rnyöhAstyivät,Malahov;tuli aJois· 
sao Hän piti tulisen puheen, sai sotilaat epärtltmään, hän 
piiritti heidät rakuunoilla, johti kasarmiinjasulki sinne. 
Malahov ehti ajaa paikalle, me emme ehtineet, vaikka 
meidän kutsust&mme oli kahden päivän kuluessa kerään-
tynyt 150,000 miestä, jotka olisivat voineet ja joiden 
piti järjestää patrullipalvelus kaduille. Malahov ympäröi 
sotilaat rakuunoilla, mutta me emme .ympäröineet maJa-. . 
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4ovilaisi~ -pommimiehillä. Me olisimme voineet tehdä;. 
sen j~ meidän olisi pitänyt se -tehdä, ja sos.-dem. sano-
malehdist~ oli aikoja sitten (vanha "Iskra") osoittanut, 
että kapinan aikana on meidän velvollisuutemme sääli-
mättöl1).ästi hävittää siviili-I'a sotapäälliköt. Se mitä ta-
pahtui B. Serpuhowin kadu la, toistui nähtävästi pää-
piirteitään myöten myöskin Newskin ja Krutitskin kasar-
mien edustalla, työväestön yrittäessä "vallata" jekate-
rinoslavilaisia, valtuutettujen lähettärnisessä Aleksandro-
win sapöörien luo. Moskovaan lähetettäväksi aIotun Ros-
tovin tykistön takaisin palauttamisessa, sapöörien aseis-
tariisumisessa Kolonnassa ja D.iin edespäin. Kapinan 
hetkellä emme olleet tehtäviemme tasalla taistelussa. 
epäröivien sotajoukkojen puo.lellemme valtaamiseksi. 

Joulukuu vahvisti havainnollisesti vielä erään Mar-
xin esittämän syvän, mutta opportunistien unohtaman 
väitteen, että kapina on taitoa ja että tämän taidon 
pääsääntö on epätoivoisen rohkea ja tinkimättömän 
päättävä hyökkäys. Emme ole rittävässä määrin omak-
suneet tätä totuutta. Emme ole riittävästi itse oppi-
neet emmekä joukoille ogettaneet tätä taitoa, tätä sään-
töä., että on hyökä.ttäva maksoi mitä maksoi. Nyt on 
kaikella. tarmolla korvattava lairninlyöntimme" , Eivät 
riitä ryhmittymiset poliittisiin tunnuslauseisiin suhtau-
tumisen mukaan, on vielä välttämätöntä ryhmittyminen 
aseelliseen kapinaan suhtautumisen mukaan. Joka on 
sitä vastaan, joka. ei valmistu siihen, hänet pitää. sääli-
mättä heittää vallankumouksen puolusta.jien joukosta, 
heittää sen vastustajain, kavalta\'ain tai . pelkurciden 
joukkoon, sillä lähenee päivä, joI oin tapausten voima~ 

J'olloin tastelutilanne pakottaa meidät erottamaan vihol-
iset ystävistä tämän tunnuksen mukaan, Ei meidän 

pidä saarnata passiiVisuutta, ei pelkkää. sen hetken 
;,odottamista", jolloin sotaväki nSiirtyy\-ei, vaan mei-
dän täytyy soittaa kaikilla · kelloilla rohkean hyökkäyk-
sen, ase kädessä ryntäämisen välttämättömyyttä, vätt-
tämättömyyttä tuhota samalla päällikkyyttä pitävät hen-
kilöt ja. mitä tarmokkainta taistelua epäröivän sotaväen 
\)uolellemme saattamiseksi. 
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Kolmas suuri opetus, jonka. Moskova. antoi m.eille. 
koskee taktiikkaa ja voimien järjes.tämistä taistelua var-
ten. Sotataktiikka riippuu sotatekniikan saavuttamasta 
tasosta,-tämä on totuus, jonka Engels valmiiksi purek-
sittuna asetti marxilaisten suu,hun. Nykyinen sotatek-
nUkka. ei ole samaa, mitä oli. tekniikka vuosisadan puo-
llvälissä. Olisi hulluutta asettaa väkijoukko toimimaan 
tykkitulta vastaan ja ryhtyä puolustamaan revolvereilla 
barrikaadeja. Kautskykin oli oikeassa kirjoittaessaan. 
että Moskovan. tapahtumain jälkeen oli aika tarkistaa 
Engelsin johtopäätökset ja että Moskova loi "uuden bar-
rikaaditaktiikan". Tämä taktiikka oli sissitaistelutaktiik-
kas.. <!arjestönä, joka toi esille tämän taktiikan, olivat 
nopealiikkeiset ja hYTin pienet osastot: kymmeniköt, 
kolmikot, Vieläpä ka.ksikot. Meillä voidaan useasti ta-
vata sosialidemokraatteja, jotka nauravat, kun tulee 
puheeksi viisikot ja kolrnikot. Mutta nauraminen on vain 
hyvin halpa-arvoinen keino sulkea" silmänsä f uudelta 
kysymykseltä, joka koskee taktiikkaa ja nykyaikaisen 
sota tekniikan yhteydessä esiintyvän katutaistelun esille 
tuomaa järjestelmää. Syventykää siihen, mitä kerrotaan 
Moskova.n kapinasta, hyvät herrat, ja te ymmärrätte, 
mitä yhteyttä on "viisikoilla" ja "uutta barrikaaditaktiik-
kaali kOSkevalla kysymyksellä keskenään. 

Moskova loi sen, mutta se ei suinkaan kehittänyt, 
ei suinkaan laajentanut sitä mihin kään suuriin. 
todella suuret joukot käsittäviin mittasuhteisiin. Tais-
teluryhmiä oli vähän, työväen joukko ei saanut roh-
kean hyökkäyksen tunnuslausetta eikä sovelluttanut 
sitä käytäntöön; sissiryhmäin luo.one oli liian yksi-
toikkoinen, niiden aseet ja otteet riittämättömän tehok-
kaita, niiden kyky johtaa. väkijukkoja. melkein ko-
konaan kehittymätön. Meidän täytyy ko~vata tämä kaikki 
ja me korvaammekin sen. Me otamme oppia Moskovan 
antamista kokemuksista, levitimme näitä. kokemuksia. 
joukkoihin, herätämme joukoissa itsessään luomiskykyä 
tämän kokemuksen edelleen kehittämiseksi. Ja se sis· 
sisota., se joukkoterrori, joka on ollut käynnissä. kaik-
-kialla Venäjällä joulukuun jälkeen melkein yhtäjaksoi-
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sesti, a.uttaa. epäilemättä joukkoja. oppimaa.n oikean tak-
tiikan kapinan .hetken varalle: Sosialidemokratian täytyy 
tunnustaa ja. ottaa taktiikkaansa tämä joukkoterrori., 
tietystikin järjestellen 1& valvoen sitä, alistaen sen työ-
väenliikkeen 1a yleisen vallankumouksellisen . taistelun 
etujen ja ehtojen alaiseksi, -armottomasti syrjään työn-
täen ja pois kiskoen sissitaisteluD . ,.sakilaisniaiseoc vää. ... 
ristelyn, jonka moskovalaiset niin suurenmoisesti ja 
armottomasti pitivät ohjissa kapinan päivinä ja lättiläi .. 
set n. s. lättiläisten tasavaltojen päivinä. 

Sota tekniikka on viime aikoina ottanut yhä uusia 
edistysaskeleita. Japanin sota toi käytäntöön käsikra-
naatin. Asetehtaat . ovat laskeneet markkinoille auto-
maattisen kiväärin. Toista samoin kuin toistakin on jo 
alettu menestyksellisesti käyttää Venäjän vallankumo-
uksessa., muttei läheskään riittävässä määrin. Me 
voimme ja meidän tulee käyttää hyväksemme tekniikan 
uusimpia saavutuksia, opettaa työväen taistelttosastoja 
valmistamaan joukoille pommeja, auttaa niitä sekä mei-
dän taisteluryhrniämme räjähdys8:ineiden, sytykkeiden ja 
automaattisten kiväärien hankinnassa. Kun työväenjoukot 
ottavat osaa kaupunkikapinaan, kun joukkoliikkeenä hyö-
kätään vihollista vastaan, kun käydään päättävä.ä.n, tai-

. tavaan taisteluun sbtaväestä, joka vielä enemmän kuin 
ennen horjui Duuman, Viaporin ja Kronstadtin tapahtu-
main jälkeen, kun hankitaan vakuus maaseudun osano-
tosta 'yleiseen taisteluun -niin silloin on voitto oleva 
meidän seuraavassa yleisvenäläisessä aseellisessa kapi-
nassa. 

Ruvetkaamme kehittämään laajemmaksi työtämme 
ja rohkeammin asettamaan itsellemme tehtäviä, Venäjän 
vallankumouksen suurista päivistä oppia ottaen. Meidän 
työmme pohjana on oikeiden laskelmien teko luokkien 
pyrkimyksistä ja kansan yleisen kehityksen vaatimuk-
sista kysymyksessä olevana hetkenä. Tunnuslauseen : 
tsaarivalta on kukistettava ja vallankumouksellisen hal-
lituksen toimesta kutsuttava koolle perustava kansallis-
kokous, ympärille me ryhmitämme; nyt ja tulemme 
vastedeskin ryhmittämään yhä suuremman osan :prole-
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tariaattia, talonpoikaistoa 1a sotaväkeä. Joukkojen tie-
. toisuuden kehittäminen säilyy, kuten aina, kaiken työmme 

pohjana ja pääsisältönä. Mutta älkäämme unohtako, että 
tähän meidän yleiseen alinomaiseen ja perustehtäväämme 
lisäävät s~l1aiset hetket. kuin Venäjän nyt elämä erikoisia 
tehtäviä. Alk~ämme muuttuko pe.danteiksi ja fiJistereiksi, 
älkäämme pyrkikö syrjään näistä het~en erikoistehtä-
vistä, näistä .taistelun kulloinkin vaatimien ' muotojen 
aiheuttamista erikoistehtävistä, tekemällä sisällyksettö~ 
miä verukkeita alinornaisiin, kaikissa , olosuhteissa ja 
kaikkina.' aikoina muuttumattomiin velvollisuuksiimme 
viittaamalla. 

Muistakaamme, että suuri joukkotaistelu lähenee. 
Se on ol~va aseellinen nousu. Sen pitää tapahtua mikäli 
mahdollista yhtaikaisesti. Joukkojen pitää tietää, että he 
menevät aseelliseen veriseen taisteluun. Kuoleman ha1-
veksimisen pitää levitä tyuväenjoukkojen keskuuteen ja 
taata' voitto. Vihollista vastaan rynnistä~isen täytyy 
olla mahdollisimman voimakas,joukkojen tunnuslauseena 
pitää olla- hyökkääminen eikä puolustus, niiden tehtävä 
on oleva säälimätön vihollisen hävittäminen; taistelujär-
jestelmä muodostuu nopealiikkeiseksi ja joustavaksi; 
sotaväen horjuvat ainekset vedetään mukaan aktiiviseen 
taisteluun. Tietol~en proletariaatin puolue~n tulee täyt-
tää velvollisuutensa tässä suuressa taistelussa. 

" 

• 
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Lent • . 

Vallankumousanneijan joukkueiden . tehtiViStI. 
(Loka.!'uu 1905). 

Kirjeen tahi artikkelin suunnitelma ja luonnoe. 

a . 

~.pIDa'" valmistaminen. ja järjestäminen. 

.. 

"Kansa ei ole armeija, vallankumoukselliset eivät ole 
johtajia«, 

Totta. Mutta me luomme omalla tavallamme vallan-
kumouksellisen kansan armeijan. 

1) Työhön ryhdytään jo kaikkialla Venäjällä. 
2) Puolassa, Kaukasiassa ja Rligassa saavutetut koke-

mukset. 1) . 
8) Vertaa "Iskrau M 14. 2) 

Omat vallankumoukselliset patrullit. ·1 
4) Joukkueet 8-6 miehisiä. Asestautuvat itse kuten 

voivaL(r.avolverein, puukoin, pommein, paloöljyyn kas-
tetuio rievuin ym.) 

5) Sotatoimien alku: poliisien surmaamineo 1 

Kasakkain hevosten 
tuhoaminen, 

kasarmien polttaminen 
jne. 

• 

Hyökkäykset vankiloihin 
n pankkeihin. 
• poliisiasemille. 
" santarmien kimp-

" 
puun. 

sensuuri- ym. 
virastoihin . 
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6) Keskustoimistot suotavia ja ,välttämättömiä, mutta 
ne . eivät saa liioitella merkitystään . yleisessä , kansan 
kapinassa. Joukkueiden suhde puolueisiin. . 
~ 7) Hyökkäys mustasotnialaisten kimppuun . . 
... 8) Toiminta mielenosoitusten ja lakkojen aikana. On 

-ennakolta oltava valmiit. 
9) Aikaisimmin järjestettävä.: selostuksia ryHmissä 

'Sotilaallisista kysymyksistä: . ' 

Huoneustojen etsiminen 
1a valtaaminen sotatoi· 

mien tukikohdiksi. 

Samanlaatuisia sotilaal-
lisia ryhmiä. 

1) ' Barrikaaditåisteluja käsittä- . 
vien artikkelien lukeminen 
ja pohtiminen. 2) Tutustumi-
nen kaupungin ja sen eri 
osien asemak~8:vaan. 3) Van-
kiloiden ym. asemakaavan 
hankkiminen. 4)' Selon otto 
vaarallisista henkilöistä ja 
päällystön osotteista. 5) Vi· 
hollisen vakoileminen. 6)Pom-
mien valmistaminen. 7) Tak-
tillisten suunnitelmien 1aati-
minen eri operatsioita varten. 

Aloitekykyinen ryhmä, joukkll:e löytää tuhansia teho 
täviä. " 

3) 
Kluseret'n neuvot talojen valtaamisesta. 

b. 
Vallankumousärmeijan joukkueiden tehtäv,ät. 

i) Itsenäiset sotatoimet. 
2) Kansanjoukkojen johto. 

Joukkueet voivat olla kaiken suuruisia 2-3 henkisistä 
alkaen. . 

Joukkueiden on itse asestauduttava millä kukin voi 
{aseiksi kelpaa kivaärit, revolverit, pommit! puu~ot, pam-
put, seipäät, paloöljyyn kastetu~ rievut tuhpaloJen sytyt-

I 
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tämistä. varten, nuora~ tai nuoratikkaat-, lapiot barrikaa-
dien tekoa varten, pyroksiliiniputket, ptikkilankakappa-
leet, 'naulat (ratsuväkihyökkäysten torjumiseksi, jne). 
Missään tapauksessa ei tule odottaa apua muualta ei 
ylempää eikä sivultapäin, vaan kaikki on hankittava. 
itse. 

JoUkkueiden tulee olla kokoonpantuja mikäli mahdol-
lista lähekkäin asuvista henkilöistä tai sellaisista, jotka 
use,iD" säännöllisesti määrätt~inä tunteina tapaavat toi-
sensa (parasta on, jos joukkueen jäseniin sopivat molem-
mat ehdot, sillä säännöllisistä. kohtaamisista kapina voi 
tehdä lopun). J oukkueen on kriitillisimpinäkin J;letkinä.,. 
odottamattomimpienkin tapausten sattuessa kyettävä.. 
toimimaan. Tämänvuoksi on jokaisen joukkueen edeltä-
päin sovittava kokoontumis- ja toimintamerkeistä{akku-
noihin tai muualle· asetetut merkit, määrätyt huudot tai 
vihellykset ftoverien. kutsumiseksi kansanjoukossa, erityl· 
set merkit tapaamista varten öisin jne. jne.) Jokainen 
tarmokas henkilö voi parin kolmen toverin kanssa kek·· 
siä tällaiset. yhteiset merkit. Ne on sitten opittava" 
harjoiteltava j. a totuttauduttava niitä käyttämään. On 
pidettävä mie essi, ett-ä {l9 % kaikista äkkiarvaamatto· 
mista yllätyksistä tapahtuu vaikeiden olosuhteiden val-
litessa. " . 

Asestamattornioakin joukkueet voivat näytellä huo-
mattavaa osaa 1) johtamalla kaosanjoukkoja, 2) käymällä 
sopivan tilaisuuden sattuessa poliisin tai yksintUsen kasa· 
kan yrn. kimppuun ja riisumalla ne aseista, 3) pelasta-
malla vangiksi joutuneet tai haavoittuneet, jos poliiseja.. 
on vähän, 4) kokoontumalla talojen katoille ja ylimpiin 
kerroksiln ym. sekä pommittamalla sotaväkeä kivillä, 
valamalla sen päälle kiehuvaa vettä jne. Tarmokas, 
järjestetty, yhtenäinen joukkue on todellinen voimate-
kijä. Missään tapauksessa ei. pidä oJIa muodostamatta _ 
joukkuetta tai lykätä sen luomista toistaiseksi sillä 
verukkeella, ettei ole aseita. 

Joukkueiden tulee mikäli mahdollista ennakolta mää-
rätä jäsenilleen tehtävät, toisinaan valita johtaja, jouk-
kueen päällikkö. On tiet)'sti järjetöntä ruveta leikki-
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mään eri päällikköarvoilla mutta ei ole unohdettava yhte~ 
näisen johdon sekä nopean ja päättävän toiminnan 
tavatonta tärkeyttä. Päättävä hyökkäys - a/4 menes·· 
tystä. . 

Kun joukkue on muodostettu tulee sen heti paikalla. 
ryhtyä ,kaikinpuoliseen ei ainoastaan teoreettiseen, vaan 
ehdottomasti myös käytännölliseen työskentelyyn. Teo-
reettiseen kuuluu sotatieteiden opiskelu, . tutustuminen 
sotilaallisiin kysymyksiin lukemalla niistä referaatteja, 
kutsumalla nen VQ ttelu tilaisuuksiin sotilashenkilöitä (u pse~
reja, aliupseereja jne, vieläpä sotilaina olleita työläisiä-
kio), lisäksi kiellettyjen kirjasien ja katutaistelua käsit.-
televien sanomalehtik,irjoitusten ym. lukeminen, tutkimi-
nen ja o.maksuminen. 

Toistan, että viipymättä on ryhdyttävä käytännöllisiin 
töihin. Ne .iakaantuvat valmistavi1n tehtäviin ja sotatoi-

, mUn. Valmistaviin tehtäviin kuuluu kaikenlaisten aseiden 
ja ammusten hankkiminen sekä asemansa puolesta katu-
taistelut.3..rkoituksiin . soveltuvien huoneustojen etsintä 
(pommj., kivi- ja syövytysainevarastojen -sijoittamista 
sekä ylhäältäpäin käytäviä taisteluja varten, samoin 
esikunnan ja haavoittuneitten sijoittamista sekä takaa-
ajettujen piilottamista ym. ym. varten.) 

Valmistaviin töihin kuuluvat lisäksi kaikki ennakolta. 
toimitettava.t tiedustelu- ja vakoilutehtävät, kuten van-
kiloiden, poliisiasemien, ministeriöiden ym asemakaavo-
jen hankkiminen, selonotto valtion laitosten, ' pankkien 
.ym. työskentelystä ja vartioinnista, hyödyllisten tutta-
vuuksien solmiaminen (poliisiasemien, pankkien, vanki-
loiden, oikeusistuimieQ, postin, lennätinlaitoksen ym. hen-
kilökunnan kanssa) , selonotto kaupungissa löytyvistä 
asevarastoista jne. Työtä on viljalti ja lisäksi sellaista, 
jossa katutaisteluun kykenemättömät henkilöt, vieläpä 
v;aimot, lar,set ja vanhuksetkin voivat tuottaa suunnatonta 
hyötyä. rätänykyä ,on ehdottomasti ja välttämättä 
pyrittävä liittämään joukkueisiin kaikki ne, jotka tahtomt 
ottaa osaa kapinaan. Sillä, henkilö, joka haluaa ottaa 
osaa, vni aseettomana, vieläpä henkilökohtaisesti taiste-
luun kykenemättömänäkin olla suureksi hyödyksi. . 

7 
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Vallankumousarmeijan joukkueiden ei ole rnlssaan 
tapauksessa rajoitettava toimintaansa yksinomaan vaI· 
mistavien tehtävien suorittamiseen, vaan niiden on mah-
dollisimman pian ryhdyttävä sotatoimiin joukkueiden 
taistelukuDDQQ nostamiseksi, vihollisen heikkojen kohtien 
selvillesaamiseksi, osittaisten tappioiden tuottamiseksi 
viholliselle, vangiksi joutuneiden vapauttamiseksi, aseiden 
hankkimiseksi ja varojen pakkoluovuttamiseksl kapina-
tarkoituksiin t jne. jne. Joukkueiden on viivyttelemättä 
jokaisen sopivan tilaisuuden sattuessa ryhdyttävä. vilk-
kaaseen toimintaan odottamatta yleistä kapinaannousua, 
stllä vasta tulessa karaistumalla kypsytään kapinaan. 

Tietysti ei missään ole mentävä äärimmäisyyksiin. 
Kaikki hyvä ja hyödyllinen voi äärimmäisyyteen vietynä 
muuttua ja määrätyn rajan ylitettyä. muuttuukin pahaksi 
ja vahIngolliseksi. Jos sekasortoisen, järjestämättömän 
pikku terrorin harjoittamisessa mennään äärimmäisyyk-
siin, hajaantuvat siinä omat voimat. Tämä on totta eikä 
sitä ole uDohdettava. Mutta toiselta puolen ei mytlskiiän 
ole uDohdettava, että kapinan tunnus on jo anneltu, että. 
kapina on jo alkanut. Jokaisen vallankumouksellisen suo-
ranaisena velvollisuutena, eikä ainoastaan oikeijtena, on 
sopivan tilaisuuden tullen ryhtyä hyökkäävään toimin-
taan. Puolassa. Kaukasiassa, kaikkialla, missä vallan-
kumous on pUl\iennut, on ryhdytty surmaamaan urkki-
joita, poliiseja, santarQleja, räjäyttämään ilmaan poliisi-
asemia, vapauttamaan vangittuja vallankumouksellisia . 
pakkoluovuttamaan valtion varoja kapinatarkoituksiin. 
Kaikkien vallankumousarmeijan osastojen on viipymättä 
valmistauduttava tällaisIin operatsioneihin. On ehdotto-
masti muistettava, että jokainen joukkue, joka tänään 
päästää käsistään sopivan tilaisuuden ryhtyä sotatoimiin, 
.on syypää anteiksiantamattomaan toimettomuuteen ja passii-
visuuteen. Tämä on kapina. aikana raskas rikos vallaQ.-
kumoukselliselle ja häpeällistä jokaiselle, joka pyrkii 
vapauteen itse teoissa, eikä vain sanoissa. ' 

Joukkueiden kokoonpanosta voidaan sanoa seu-
:raavaa, Jäsenten lukumäärä.n ja tehtävä.t määrää koke-
mus. Joukkueiden ou itsensä hankittava tämä kokemus 

I 

• 
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odottamatta ohjausta sivultapäin. On tietysti pyydet-
tävä. p&i.kalliselta vallankumoukselliselta järjestöitä sota-
taitoista luenDoitsijaa ja ohjaajaa, mutta ellei sitä saada, 
on itse viipymättä järjestettävä kaikki. 

Mitä joukkueiden puoluekantaan tulee, on lu~nnollista, 
että samaan puolueeseen -kuuluvat muodostavat ,omia 
joukkueita. Mutta siltiai , ole ehdottomasti estettävä. 
toisten puolueiden jäsenten lilttymistä joukkueisiin. Nimen-
omaan tällä alalla on meidä.n saatava aikaan kaikkien 
vallankumouksellisten demokraattien yhtyminen (puoluei-
den yhtymisestä ei luonnollis~sti ole kysymys). Joka 
tah~o tapella vapauden puolesta ja. osoittaa valmiutensa 
itse teossa, hän on vallanKumouksellinen demokraatti ja 
):lanen kanssaan on pyrittävä yhteistyöskentelyyn kapi-
naa valmistettaessa, edellyttäen tietysti . että häneen 
täysin luotetaan (sama koskee kokonaisia ryhmiä). Kaikki 
muut "demokraatit" ovat valedemokraatteja, liberalisia 
suunsoittajia, joista on pysyttävä jyrkästi erossa. Heille 
ei saa antaa luottamustaan: vallankumoukselliselle 00 
suorastaan rikollista luottaa sellaisiin. 

On tietysti suotavaa. että joukkueet ovat yhteistoi-
minnassa keskenään. Yhteistoiminnan muotojen ja ehto-
jen laatiminen on suureksi hyödyksi. Mutta missään 
tapuksessa ei ole vajottava äärimmäisyyteen, ryhtymällä 
luomaan monimutkaisia suunnitelmia, yleisiä. kaavoja, 
eikä luovuttava elävästä toiminnasta pedanttisten tuu-
mailujen ym. vuoksi. Kapinan tapahtuessa ovat järjesty-
mättömt\t joukot aina tuhansia kertoja suuremmat kuin 
järjestyneet ja ehdottomasti sattuu tapauksia, jolloin on 
toimittava heti paikalla, kahdenkesKen, yksinään. On 
suorastaan valmistauduttava toimimaan omalla uhalla 
ja vastuulla.. Epär15iminen, vitkastelut, ovat kapina-asian 
surma. Vallankumouksellisen on toimittava päättävästi 
ja tarmokkaasti, viipymättä käytettävä hyväkseen jokaista 
sopivaa tilaisuutta. arkailematta lietsottava joukkojen 
vallankumouksellisia vaistoja sekä suunnattava jouk-
kojen toiminta yhä. ratkaisevampien tekojen suorit ... 
tamiseen. 

" 
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Mustasotn1alaisten ahdistaminen on erinomaista sota-
toimintaa, jossa vallankumousarmeijan sotilas saa tais-
telutottumusta. tulikasteensa, ja samalla kertaa. tuottaa 
vallankumoukselle suunnatonta. hyötyä. Vallankumousar-
meijan ioukkueiden on viipymättä. otettava selkoa musta-
sotnialaisjärjesWjen kokoonpanosta ja jäsenistä, eikä tyy-
dyttävä yksinomaan tähän, vaan käytävä aseellisesti 
noiden järjestöjen k1mppuun, tuhottava ne, räjäytettävä. 
ilmaan niidell esikuntabuoneustot ine. jne. 

1) Vallankumouksellisten taistelutoimintaa Kaukaa-
siassa käsittelee Vorovskin artikkeli .. Vallankumous ja 
vastavallankumous· "Proletaari" Nl 19, 3 p. lokak. 
(20 p. syysk.) 1905. 

Riigan tapahtumia (hyökkäystä vankilaan) kuvaa 
Leninin artikkeli "PuQlustuksesta hyökkäykseen" (koot· 
tujen teosten XX nIde, 1 osa siv. 213-215) sekä .. Pro-
letaarin" J\'!! 21 17 p. (4) lokak. 1905 julkaistu Nasimo· 
vitshin kirjeenvaihto. 

Puolassa Radomin lää.nissä tunkeutui asestettu joukkue 
Zugmuntin kaivosalueen varastohuoneisiin, valtasi 181 nau-
laa dynamiittia, 262 rullaa sytytyslankaa ja 5,107 pat-
ruunaa. Hyökkääjät pääsivät pakoon. 

2) Tarkoittaa Plehanovin artikkelia .. Mielenosoituksis· 
ta- ("Iskra" N. 14, 14 (1) p. tammik. 1902). 

3) .Katutaistelusta (Kommuunin kenraalin ohjeet") 
Leninin huvmautuksilla varustettuina. -. Vperjot" N 11, 
23 (10) p. maalisk. HI05. 
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Lokakuun vallankumous ja kapinan taito. 

Huomattava piirre suuressa Lokakuun kapinassa 1911 
on se, että voitto siinä saavutettiin verrattain helposti, 
että ratkaisevat taistelut . vallan ottamiseksi työväe'u 
käsiin vaativat verrattain vähän ihmisuhreja. Pietarissa-
ja monessa muussa suuressa keskuksessa siirtyi valta. 
työläisten käsiin melkein ilman verenvuodatusta. Yhtenä. 
selityksenä tähän lokakuun kapinan suhteelliseen veret-
tömyyteen on se, että se oli todellinen kansannousu • . että 
'se nojautui Venäjän kansan suuren enemmistön valta-
vaan vallankumoukselliseen liikehtimlseen, Mutta samoin-
kuin sod,ass8.> voiton saavuttaminen vähällä verellä edel-
lyttää taitaa, sotataitoa, .famoin edellyttää menestykselli-
nen, mahdollisimman v~än uhreja vaativa kapina taitoa,. 
erikoista kapinan taitoa. Tätä kapinan taitoa edusti 
Lokakuun kapinassa bolshevikkien puolue, joka siihen 
mennessä oli saavuttanut työväenluokan enemmistön kan-
natuksen ja objektiivisten tosiasiain osottaman kansan. 
enemmistön mylltätunnon ja joka niin ollen oli kapinoit-
sevan kansan valtuuttama johtaja. 

Kapinan taito ilmeni ennen kaikkea oikean hetken va
linnassa kapinan alkua varten. Kapinan taidon kannalta. 
oli tärkeää, että puolue ei lähtenyt ratkaisevan taistelun 
tielle liian aikaisin, jolloin ei vielä ollut olemassa kaikkia 
voiton edellytyksiä, mutta yhtä tärkeää. oli, että. ~i1hen 
ei ryhdytty liian myöhään, että ei päästetty ·ohi otolli-
sinta hetkeä, kumouksellisen tilanteen hUippukohta.a, 
jolloin voiton edellytykset olivat riittävästi kypsyneet. 
. Syksyyn saakka bolshevikit tietoisesti pidättäytyivät 
ja pidättivät työläisten taistelunhalusta palavia etujouk-
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koja aseellisen taistelun tielle ryhtymisestä, Mutta loka-
kuussa, jolloin kaikissa tärkeimmissä työläiskeskuksissa 
bolshevikit olivat päässeet ehdottomaksi enemmistöksi 
työväen valtataistelun elimissä, neuvostoissa, jolloin 
useissa työläiskeskukstssa valta tosiasiallisesti oli sUr-
tynyt työläisten käsiin , jolloin talonpoikaisliike joka puo-
lella maata oli kehittynyt ilmikapinaksi, jolloin porva-
risto oli neuvoton ja horjui, vaati bolshevikkien päättä-
väisin 'aines Lenipin johdolla viipymätöntä kapinan tielle 
lähtemistä. tajuten, että viivytteleminen merkitsee voi-
masuhteitten muuttumista epäedulliseksi, vastustajan 
rohkaistumista, aiotteen jättämistä ,vastustajalle. ftHisto-
ria ei anna meille anteeks,i, jos emme ota valtaa juuri 
nyt .. , kirjoitti silloin Lenin. I 

Aseellisen kapinan tielle lähteminen oikealla het~enä 
edellytti, . että puolueen keskuudessa jo sitä. ennen 011 
vallalla selvä, johdonmukainen pyrkimys aseelliseen kapi-
naan. :rällainen selvä määrätty pyrkimys ei vain vallan-
ottoon neuvostojen, s. t. s. työväen' käsiin yleensä, vaan 
vallanottoon nimenomaan aseell1sen kapinan kautta, 
esiintyy horjumattoman selvänä Leninin Lokakuun val-
lankumouksen edellä kirjoittam~sa monilukuisissa kapi-
nan taitoa koskettelevissa kirjoituksissa ja. kirjeissä, jotka 
luova.t kirkasta valoa Lokakuun suureen kapinaan ja 
aseellisen kapinan peruskysymyksiin yleensä. Tietoinen 
pyrkimys aseelliseen kapinaan esiintyy myöskin puolueen 
keskuskomitean päätöksissä lokakuun 10 ja 16 pnä.. 

Olisi tarpeetonta historialltsten tosiasiain kaunistele-
mista uskotella, että puolue ja sen johto olivat aivan 
yksimielisiä. aseellisen kapinan kysymykseen nähden, 
että puolueen riveissä ei olisi ollut tässä suhteessa hor-
jumista ja epäröintiä. Epäröivää kantaa kapinakysymYK-
seen nähden edustivat m.m. Sinowjew ja Kamenjew, joi-
den mielestä kapinan menestys oli toivoton, puolue ei 
ollut riittävän voimakas, joukkojen keskuudessa ei ollut 
tarpeeksi palavaa taisteluhalua., joten siis tilanne ei 
"vielä" oHut tarpeeksi edullinen eikä niinollen ollut 
suotta riskeerattava. Kirjeessään 8 pltä lokakuuta Lenin 
arveli, että .. tuskin ' on kaikille toverellle selvä se, että 
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vallan siirtYminen neuvostoille merkitsee käytännössä. 
aseellista kapinaa". Ja Keskuskomitean istunnossa loka· 
kuun 10 pnä hän totesi, että puolueen keskuudessa oli . 
havaittavissa välinpitämättömyyttä kapinakysymykseen 
nähden ja että oltiin .taipuvaisia pitämään kapinan jär-
jestelmällistä valmistelua jonkinlaisena poliittisena syn-
tinä". 

Samassa istunnossa Lenin tarmokkaasti ajoi sitä aja· 
tusta, että Ruolueen oli kaikki voimansa ja huomionsa 
keskitettävä tlSeellisfm kapinan teknillisen puolen valmistami
seen. "On puhuttava teknillisestä puolesta. Siinä on kokQ 
juttu", sanoi hän. Tämä ' selvä pyrkimys ei ainoastaan 
aseelliseen kapinaan, vaan myös kaikkien voimien kes": 
kittämiseen ratkaisevalla hetkellä. kapinan teknilliseen 
suoritukseen tuli myöskin tämän historiallisen Keskusko-
mitean istunnon päätökseksi. Sen päiitöslauselmassa sa-
notaan m.ID.: . 

"Tunnustaen siis, että aseellinen kapina on välttä-
mätön ja täysin kypsynyt, KeskuskomItea kehottaa kaik-
kia järjestöjä ottamaan tämän seikan ohjeekseen ja taltä 
näkökulmalta harkitsemaan ja ratkaisemaan kaikki käytännöl
liset kysymykset". 

Keskuskomitea ja sen jälkeen Pietarin ja Moskovan 
komiteat lähettivät edustajiaan kiertämään maaseudun 
paikallisjärl'estöjä, selittämään aseellisen kapinan välttä.-
mättömyyt ä ja kehottamaan . niitä yhdenmukaistutta- ' 
maan aseellisen esiintymisensä keskustan esiintymis&n 
kanssa. ' 

Kapinan taito tuli edelleen näkyviin joukkokapinan jär
jestämisessä. Ei minkäänlainen puolue voi _panna toimeen" 
joukkokapinaa, sillä se edellyttää vastaavaa mielialaa, 
erikoista aktiivisuutta, itsetoimintaa joukkojen keskuu-
dessa. Mutta puolue voi johtaa ja Jä.rjestää tätä itsetoi-
minta.a, se voi antaa sille määrättyjä järjestömuotoja.. 
kehittää ja. yleistää joukkojen keskuudessa syntyneitä 
järjestömuotoja. Lokakuun kapinan teknillinen valmis-
telu- ja jårjestelytyö ei rajottunut puolueen sisälle, vaan 
sUhen pystyttiin vetämään laajat työväen joukot, ja ni-
menomaan laajat joukkojärjestöt, tehdaskomiteat, ammattiliitot, 
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neuvostot. Punakaartien perustaminen tehtailla tapahtui 
tehdaskomiteain välittömän johdon alaisena. Tehdasko-
·miteain järjestämissä yleisissä työläisten kokouksissa. 
pohdittiin punakaartien järj~stämistä ja. tehtäviä koske-
via kysymyksiä, pantiin tOlIneen vapaaehtoisia ja pa1«il-
lisiakin rahankeräyksiä aseitten hankkimiseksi punakaar-
teille. Tehdaskomiteat tilasivat puolueen sotllaselimiltä 
ohjaajia, jotka tehtailla opettivat työläisille aseitten-
käyttöä. Työläisten yleisissä kokouksissa velvoitettii» 
kaikkia työläisiä olemaan valmiit ase kädessä suojele-
maan työväenluokan yhteistä asiaa. 

Neuvostot, nämä poliittisen taistelun laajat joukko-
järjestöt, näyttelivät huomattavaa osaa kapinan poliitti-
sessa valmistelussa.. Mutta kapinan suoranaiseen teknil-
liseenkin valmisteluun ne ottivat tehokkaasti osaa. Puna· 
kaartit olivat neuvostojen taisteluj()Ukkoja, neuvostojen alaisia~ 
niiden johtavat esikunnat olivat kokoon pannut neuvosto-
jen ja muiden puolueettomien joukkojärjestöjen, ammat.-
tiliittojen, tehdaskomiteain y. m. edustajista. 

Pietarin neuvoston istunnossa 16 poli. lokakuuta valit-
tiin bolshevikkien alotteesta Vallankumouksellinen Soti-
laskomitea, jonka lähimpänä tehtävänä oli valvoa Väliai-
kaisen hallituksen alaisen sotilaspiirin es.ikunnan toimin· 
taa, mutta joka tosiasiallisesti muuttui kapinan teknillistä. 
puolta johtavaksi elimeksi, Pietarin neuvoston sotilasesi· 
kunnaksi. Samantapainen vallankumouksellinen sotUasko-
mitea perustettiin myöhemmin Moskovan neuvoston 
yh~eyteen. Näiden sotilaskomiteain enemmistö oli boI-
shevikkejä., jotka johtavalla tavalla ottivat niiden työhön 
osaa. 

Joukkokapinan järjestämisen taitoon kuului myöskin 
armeiia,~ vetäminen vallankumouksen puolelle. Jo vuoden 
H~05 vallankumouksesta saakka oli bolshevikkien puolue 
kiinnittänyt vakavaa huomiota propagandatyöhön armei· 
jan keskuudessa., hyvin käsittäen tämän työn merkityk-
sen vallankumouksell1sfjssa taistelussa. ' Kirjoituksessaan 
,.Moskovan kapinan opetukset" vlta 1906 Lenin sanoi, 
että "jos vallankumous ei saa joukkoluonnetta ja jos e1 
se ulotu sotajoukkoihin, ei voi olla puhettakaan vakavasta 
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taistelusta". Sen jälkeen puolue voimiensa mukaan jat-
kuvasti harjoitti propagandaa sotaväen keskuudessa var-
sinkin sotavuosina ja vuoden 1917 helmikuun vallanku-
mouksen jälkeen, jolloin tälle työlle voitiin antaa laaja 
loukkoluonne. Joukko.osastojen keskuuteen perustettujen 
sotilaskomiteain ja sotamiesneuvostojen työhön bolshevi-
kit ottivat osaa erittäin .aktiivisesti, . jonka kautta puo-
lueen vaikutus sotilasjoukkojen keskuudessa jatkuvasti 
kasvoi, nlin, että lokakuuhun mennessä voitiin luottaa 
siihen, että. sotaväen suuretjoakot eiväUule esiintymään 
proletaarista vallankumousta vastaan. Tämä. koski var-
sinkin niitä sotaväenosastoja, jotka olivat proletaarisissa 
keskuksissa, alituisessa kosketuksessa työläisten kanssa, 
ennenkaikkea Pietarin ja Moskovan varusväkeä. 

KapInan taito vaatii alotteen ottamista kapi~aUisten käsiin, 
hyökkäävää toimintatapaa alusta alkaen. Väliaikainen 
hallitus valmisteli hyökkäystä, Pietarin kumQuksellisen 
varusväen rintamalle lähettämi.stä, upseerikoululaisten, 
kasakoiden y. m. .luotettavien" keskittämistä niiden 
tilalle, se kielsi kumouksellisten sotilaslehtien ilmesty-
misen. Mutta ennenkuin Väliaikainen hallitus ehti panna 
aikeitaan täytäntöön, kävi bolshevikkien johtama Pieta-
rin neuvosto 10 hyvin järjestettyyn, päättäväin hyök-
käykseen. Vallankumouksellinen Sotilaskomitea kääntyi 
välittömästi sotilasjoukkojen puoleen, järjesti joukkoosas-
tojen edustaj~in kokouksia, joissa Vallankumoukselliselle 
Scitilaskomitealle luvattiin täysi kannatus, kielsi Pietarin 
varusväkeä tottelemasta mitään Väliaikaisen hallituksen 
sotilaspäällystön mää.räystä ilman Vallankumouksellisen 
Sotilaskomitean vahvistusta, lähetti Piet:arin sotilaspiirin 
esikuntaan omat komissaarinsa. Lokakuun 24 pn iltana 
antoi Vallankumouksellinen Sotilaskomitea käskyn kai-
kille Pietarin varusväen sotajoukko-osastoille olla taiste-
luvalmiina. Kiellettyjen sanomalehtien painoihin lähetet· 
tiin punakaartin osastoja ja sanomalehdet ilmestyivät 
kiellosta huolimatta. Lokakuun 25 pn iltaan mennessä 
miehittivät punakaaritilA1set ja punakaartilaisten johtamat 
sotavåen osastot puhelinkeskusasernan, Nevajoen sillat, rau-
tattenasemat, sähkölennätinaseman, postilaitoks9D, valtio-
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pankin, ryhtyi piirittämäan Talvipalatsia., jossa istui 
Vä.liaikainen hallitus. . I 

Tämä kaikki tapahtui edeltä.päin laad1tun suunnitel· 
man mukaan, nopeasti, melkein ilman taistelua ja veren· 
vuodatusta ja tuli yllätyksenä. Väliaikaiselle hallitukselle. 

Moskovassa, jossa tilanne poliittisesti ei ollut vähem-
män edullinen kuin Pietarissa, kestivät taistelut useitt 
päiviä ja olivat suhteellisesti .veri3iä. Se johtuu hyvin 
oleellisesti siitä, että siellä kapinan teknillinen valmistus 
oli suhteellisesti heikko. Niinpä ei Moskovassa .kyllin 
tehokkaasti jo ajoissa järjestetty ja aseistcttu varsinai-
sia työläisten taistelujärjestöjä, punakaarteja, vaan liian 
paljon luotettiin sotaväkeen, j' ouka suuret joukot tosin 
olivat vallankumouksen , puole 1a, mutta passiivisia. 

Silloinkun kapina alkoi Pietarissa, oli Moskovassa 
aseistettuja punakaartilaisia vain puolisentoista tuhatta, 
vaikka aseistamiseen olisi ollut suuret mahdollisuudet. 
Ensimäisille taistelupäiville oli Moskovassa ominaista 
epäröinti kummaltakin ' puolelta. Punaiset eivät katsoneet 
voivansa käydä hyökkäykseen, sillä eivät katsoneet suur-
ten joukkojen olevan tarpeeksi aktiivisia. Valkoiset taas 
pitivät itseä.än liian heikkoina ryhtyäkseen hyökkäykseen, 
odottaen api.lvoimia rintamalta. Vihdoin rohkaisivat vas-
tavallankumoukselliset mielensä, ottivat toiminnan alot-
teen käsiinsä ja riisuivat aseista erään Kremlissä sijain-
neen vallankumouksen pttolella olleen rykmentin. 

Vasta tämän jälkeen alkoi kuumeentapainen valmis-
tuminen aseelliseen taisteluun. Moskovan .Neuvosto kes-
kitti nyt kaiken huomionsa aseellisen taistelun teknilli· 
sen ·puolen järjestämiseen, työläisten aseistamiseen, val-
lankumoukselle myötämielisen, mutta hajaannustilassa 
olevan ja passiivisen sotaväen ,,,soIuttamiseen" työläisillä, 
jne. Pian voivatkln työläiset jo vuorostaan käydä hyök-
käykseen. Kaikkialta. kaupungin laidoilta sijaitsevista 
työläiskortteleista suuntautuivat ne kaupungin keskustaa 
kohti, jonne vastavallankumoukselliset olivat pesiytyneet 
ja josta. käsin he kehittivät 'hyökkäystään. Pian oli vaI-

_koisten hyökkäys pysäytetty ja muutaman päivän kes-
täneen taistelun jälkeen - 10 päivää Pietarin voiton jäl-
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keen - oli vastavallankumouksellisten vastarinta lopulli-
sesti murrettu. 

On hyvin todennäköistä, että jos Moskovan työväestö-
olisi heti voiton sanoman saavuttua Pietarista voinut 
ryhtyä päättäväiseen hyökkä.ykseen, olisi voitto ollut 
saavutettavissa paljon pienemmillä taisteluilla ja vähem-
millä ihmisuhreilla. 

Sekä Pietarin että: Moskovan taistelujen yhteydessä. 
esiintyi pari ilmiötä, jotka oleellisesti vaikuttivat tais-
telun kulkuun. Sekä Pietariin että Moskovaan riensi 
ympäristönä sijaitsevista pienistä. kaupungeista aseistet· 
tu,ja työläisiä pääkaupunkien talste1evien työläisten 
avuksi. Samalla vasta"V:allankumouksellisten avuksi rin-
tamalta lähetetyt joukot koetettiin tuhota ja tehdä tais-
telukyvyttömiksi jo matkalla, mitä erilaisimmilla keinoilla; 
agttatsionilla ja suoranaisella taistelulla, tahi ainakin 
yritettiin mahdollisimman paljon hidastuttaa niiden lii-
kettä kaikenlaisella kiusanteolla, johon varsinkin rauta- · 
tieläisillä, joiden tätä sotaväkeä piti kulettaa, oli paljon 
tilajsuutta. 

Nämä ilmiöt, omien voimien keskittäminen ratkaise-
valle paikalle, eri paikkakuntain kapinallisten voimien 
keskinäinen avunanto ja vastustajan voimien keskitty-
misen estäminen kuuluvatkin kapinan taidon perussään-
töihin. 

T . 

• 



Hiukaa Suomen "punakapinasta" . 
,Puolustus .on jokaisen 

aseellisen nousun surma". 
Marx • 
. 

Jos Suomessa ennen vuotta 1917 olisi kuka tahansa 
'väittänyt, että Suomen työväki aivan lyhyen ajan ku-
luessa joutuu ase kädessä taistelemaan omaa porvaris-
toaan vastaan poliittisesta vallasta- niin ei tällaista "pro-
feettaa" monikaan olisi ottanut vakavalta kannalta luok-
katietoisen työväen valistuneimpienkaan ainesten kes-
kuudessa. Vallanotto työväen käsiin vallankumoukselli-
s~n aseellisen taistelun kautta, joka v. 1917 tuli Suomen 
työ väelle valittömän käytännön kysymykseksi, oli vielä 
maailmansodan aikanakin ollut Suomen työväenliikkeessä 
.parhaassa tapauksessa vain teorian, aatteen kysymys. 

Maailmansota joudutti kapitalistisen järjestelmän ro-
mahtamista, imperialismin kuolinkamppaiJun lähesty-
mistä niin rajua vauhtia, että 'sitä eivät osaneet odottaa 
kaukonaköisimmätkään kansainvälisen työväenliikkeen 
miehet. Kun monessa Europan maassa maailmansodan 
välittömänä seurauksena syntyi vallankumouksellinen 
tilanne:. joka asetti näiden maiden työväelle poliittisen 
vallan valtaamisen välittömäksi tehtäväksi, ei työväen-
liike näissä maissa ollut tällaiseen tehtävään valmis-
tunut. 

Se · seikka, että Venäjän proletariaatti osottautui ole-
van tämän tehtävän tasalla, että siellä jo ajoissa kehit-
tyi selväpiirteinen vallankumouksellinen SOSialismi, joka 
pani pääpainon vallankumouksellisen taistelun problee-
mien selvittämiseen, johtUi ennenkaikkea siitä, että tsa-
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Tistinen järjestelmä ja sen suojassa harjoitettu häikäile-
mätön työläisten riisto jo aikoja. sitten oli_ luonut vas-
takohtansa, vallankumouksellisen työväenliikkeen, ja 
ajamalla ajoi käytännöllisesti pohtimaan vallankumouk-
sellisen taistelun suorittamisen kysymyksiä. . 

Vaikka Suomi vielä maailmansodan aikana olikin 
yhdistettynä ,taantumukselliseen Venäjään, niin oli Suo· 
men asema monessa suhteessa samanlainen kuin puolueet-
tomien maiden, esim. Skandinavian. Suomalaiset eivät 
-ottaneet osaa sotaan välittömästi, fyysillisesti, eikä 
Suomi myöskään joutllnut varsinaisten ma8.ilmansodan 
sotatoimien jalkoihin. Eräissä suhteissa oli Suomi maail-
·man demokraattisimpia maita. Kun sen lisäksi ottaa 
huomioon, että tilanteen kärjistyminen Suomessa aseel-
liseen luokkasotaan saakka ei ollut yksinomaan oman 
maan luokkavastakohtien ja kehittymisen tulos. vaan 
-että siinä näyttelivät. huomattavaa osaa ulkoapäin tnl-
leet tekijät, ennenkaikkea Venäjän vallankumous ja sen 
.seurauksena vallankumouksellinen kuohunta Suomessa 
majailleen monikymmentuhantisen venäläisen sotaväen 
keskuudessa, niin käsittää helposti, miksi Suomessa -ei 
ennen v. 1917 syntynyt sellaista~ vallankumouksellista 
työväen1iikettä, joka olisi käytännölliseksi päämääräk-
seen asettanut vallan valtaamisen työväen käsiin ja olisi 
siihen johdonmukaisesti valmistunut. . 

Venäjän helmikuun vallankumouksen aiheuttama val-
lankumouksellinen tilanne taas tun siksi odottamatta ja 
se N'ei siksi rajua vauhtia ratkaisevaa yhteentörmäystä 
kohti, että parhaalla tah'dollakin oli mahdotonta niin 
lyhyen ajan kuluessa oppia vallankumouksellisen toimin-
nan läksyä. 

Vallankumoukselliseen toimintaan kuuluu määrättyinä 
.ajankohtina myöskin aseellinen taistelu" kapina. Ilman 
sitä on vallan otto sorretun luokan käsiin mahdoton. 
Mutta ast:ellisessa kapinassa, samoinkuin luokkataiste-
lussa yleensä, ei riitä pelkkä hyvä tahto, eipä vielä 
pelkkä tappelusisukaan. Senlisäksi vaaditaan vielä. laitoa. 

On itsestään selvää, että Suomen työväenliike ja 
sen johto eivät voineet ratkaisevan taistelun hetken tul-
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len hallita kapinan taitoa, kun ei sitä oltu edeltäkäsin. 
harrastettu, ja että niin ollen jouduttiin auttamattomasti 
tekemään monia virheitä. Näistä virheistä, jotka nyt 

·näin jälestäpäin ovat verrattain helpot huomata, ei ole 
mitään syytä vaieta, mutta olisi typerää. niistä ketään 
syytellä, enempää j oukk~ja kuin yksityisiä henkilöitä-
kään, kun ottaa huomioon ne olosuhteet, joissa Suomen 
työväenliike kehittyi . 

Ens1mäinen sellainen virhe oli . se, että, taisteluun ei 
valmistauduttu ajoissa, kaikin käytettävissä. olevin keinoin. 
Jo kesällä 1917 alkoi syntyä. punakaarteja kaikkialla. 
maassa, mutta niiltä puuttui kaikkein tärkein, nim. aseet 
ja sotilaskouluutuksen saaneet ohjaajat, jolta ilman nii· 
den merkitys taisteluvoimana oli vähäinen. Kun ottaa 
huomioon Suomeen sijoitetun yenäläisen sotaväen, joka 
helmikuun vallankumouksen jälkeen joutui täydelli-
seen hajoamistilaan ja melkoiselta osaltaan oli myö-
tätuntoinen Suomen työväen taistelulle, olisivat olosuh-
teet aseitten hankkimiselle olleet verrattain suotuisat. 
Ei olisi myöskään ollut mahdotonta järjestää jonkinlaista, 
vaikkakin alkeellista sotilasopetusta punakaartien joh-
taja-ainekselle. . 

Toinen virhe oli se. että taisteluun käytiin liian myö
häan,jolloin kaikkein otollisimmat edellytykset voiton saa-
vuttamiselle olivat" jo menneet ohi. Nyt ei 6nään ku-
kaan kiellä, että voim8suhde tammikuun lopulla 1918, 
jolloin taistelu alkoi, oli paljoa epäedulli sempi punaisille 
kuin se oli marraskuun suurlakon aikana H117, että vaI· 
lanotto marraskuussa 1917 olisi oHut verrattain helppo 
asia. 

Marraskuussa 1917 eivät porvariston sotavalmistelut 
olleet vielä edistyneet niin pitkälle. että se olisi kyen· 
nyt vakavaan vastarintaan. Parhaana osotuksena siitä 
on se, että porvaristo marraskuun suurlakon aikana vielä 
pelkäsi ja vältti avointa taistelua, että se "vaatimattornasti N 

pysytteli puolustuskannalla, antoi vastarintaa tekemättä._ 
riisua aseista suojeluskuntiaan eri puolilla maata, alis-
tui kotitarkastuksiin, vangitsemisiin jne. työläisten suur-
lakkoelimien taholta. 
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'l'ammikuussa 1918 oli porvaristolla jo valkoinen 
armeija. hyvin aseistettu Saksasta tuoduilla kivääreillä 
ja kuularuiskuilla, satojen suomalaisten ja muukalaisten 
upseerien johtama. Silloin se myöskin tunsi oman voi-
mansa, esitti röyhkeät uhka vaatimuksensa työväelle, otti 
toiminnan aiotteen käsiinsä ja pakkatti punaiset oUama«n 
vastaan taistelun olosuhteissa, jotka olivat kokonaan muut-
tuneet epäedullisiksi niine. 

Edelleen oli virhe se että. heti aseellisten taistelujen 
alettua ei viippymätä käyty hyökkaykseen, vaan että ensi· 
mäisten votttQjen jälkeen asduttiin puolustavalle kannalleja 
ruvettiin muodostamaan kansalaissodan punaista rin-
tamaa. 

Ei riittävästi arvioitu sitä seikkaa, että senjälkeen 
kun kapina kerran on.alettu, ei kapinallisilla enää ole 
mitään odotettavaa, että silloin voi voimasuhde muuttua 
edullisemmaksi kapinallisille ainoastaan sillä ehdolla. 
että pysähtymättä hyökätään, levitetään kapinan paloa. 
mahdollisimman laajalle, saadaan siihen liittymään yhä 
uusia ioukkoja ja alueita. Väliaikainen puolustautumi-
nen siinä mielessä, että ensin muodostetaan oikea kun-
nollinen armeija ja sitten vasta käydään hyökkäykseen 
on suuri virhe, sillä on aivan väiirä käsitys se, että SOY1"ettu 
luokka kykenisi sotiladllisen järjeslämistyi5n alalla kilpaile
maan kapinaan noustuuan vastävaUank1l.'11u:mken voimien kanssa, 
joiden vahva puoli on juuri se, että niill ä on käytettä-
vänään satoja ja tuhansia sotilasammattimiehiä, joiden 
avulla voidaan verrattain nopeasti panna pystyyn tais-
telukuntoinen armeija vastahakoisemmistakin, pakolla 
moailisoiduista joukoista, mutta joita. ilman armeijan 
1 uominen parhaimmistakin, taistelubalui simmistakin ainek-
sista edistyy hitaasti. 

'l'ammikuun 28 päivänä 1918 julistettiin Helsingissä 
vallankumouksellisten työläisten valta. Helsingissä siir-
tyi valta. työläisten käsiin ilman veronvuodatusta. Ver-
rattain helppo oU voitto koko Etdä - Suomessa aina. Paria 
ja Tamperetta myöten. Oli valo muutamia pikkuka-
hakoita Helsingin, Porvoon ja Turun lähistöillä. Mu tta 
niistäkin suoriuduttiin pian voitajina ja muutaman päi-
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vän kuluessa oli koko Etelä-Suomessa valkoisten valta 
murrettu. 

Vallankumouksen helppo voitto Etelä- Suomessa osot-
taa kuinka kypsä ja otollinen oli maaperä proletaari-
selle vallankumoukselle. Mutta toiselta puolen oli tämä 
helppo alkumenestys omiaan synnyttämään sitä vaaral-
lista käysitystä., että voitto oli yleensä helppo asia, että 
vastustaja oli heikko. 

Itse asiassa olivat Etelä-Suomen kahakat vasta tais-
telun alkua. Vihollisen päävoimat keskittyivät Etelä-
Pohjanmaalle, jossa jo kuukausien kuluessa oli varus-
tettu valkoisten tukialuetta, koottu aseita, elintarpeita 
ja rautatien liikkuvaa kalustoa jne. Kaikesta tästä oli 
punaisten puolella vain hämärä aavistus. 

Tammikuun lopulla katsoi kerrraali Mannerheim, joka 
sitä ennen oli nimittetty Suomen valkoisen armeiian 
ylipäälliköksi, armeijansa kyllin voimakkaaksi alkamaan 
pyövelintehtävänsä, karkaamaan Suomen työvden kimp-
puun. 

Ensi työksi oli lopullisesti lujitettava valkoinen valta 
omalla tukialueelia, Etelä -.Pohjanmaalla. Mannerlieim 
antoi määräyksen, jonka mukaan Vaasassa, Lapualla, 
Seinäjoella, Ilma.joella ja Ylistarolla olevat venäläiset 
sotaväenosastot oli yöllä tammikuun 2~ päivää vasten, 
yllätettävä ja riisuttava aseista. Yhteensä näillä pakka-
kunnilla lienee ollut tuhatkunta venäläistä sotamiestä. 
Riisumalla venäläinen sotaväki aseista tahdottiin saada 
takeet sen puolueettomuudesta, kuten sille selitettiin. 
Sitä paitsi saatiin sillä tavoin joku määrä lisää aseita 
ja ennen kaikkea tykistöä, jota valkoisilla ei vielä ollut. 
Edelleen saatiin tilaisuus näyttää sellaiselle ainekselle, 
jonka isänmaallista mielil!-laa tahdottiin käyttää hyväk-
seen, että muka tosiaankin oli kysyl1lYs taistelusta vie-
rasheimolaista, maansortajaa, "ryssää" vastaan. 

Tä.mä suunnitelma pantiin täytäntöön täsmällisesti. 
Yön kuluessa koottiin suuria suojeluskuntajoukkoja mai-
nittujen paikkakuntain lähtstöille ja aamuyöstä, miltei 
samalla kellon lyömällä loka paikassa, rynnättiin venä-



läisen sota väen 
aseista. 

- 115 -

maj~ituspaikkoihin ja riisuttiin ne 

Valkoisen armeijan ensimäinen, julkinen esiintyminen 
oli menestynyt täydellisesti. Mikään erikoinen urotyö 
se ei kylläkään ollut, sillä kysymyksessä olleet venä-
läiset joukko - osastot eivät olleet mitään Punaista Armei-
jaa, vaan täydellisessä hajoamistilassa olevan tsaarinar-
meijan jätteitä, joilla ei ollut minkäänlaista laisteluhalua, 
ja jotka eivät missään tehneet vakavaa vastarintaa val-
koisille. Sitäpaitsi olivat valkoiset kaikkialla kiinteässä 
yhteydessä venäläisten upseerien kanssa, joista sangen 
monet, jos ei suurin osa, tekivät - maksua vastaan 
jå ilmaiseksikln - arvokkaita palveluksia suomalaisille 
luokkaveljilleen, auttaen näitä sotamiestensä asetstariisu-
misessa. Mutta se seikka, että monitubantiset suojelus-
kuntajoukot kykenivät helponkin tehtäviin suorittamaan 
niin täsmällisesti, samanaikaisesti eri paikkakunnilla, 
toimimaan yhtenäisesti, ylhäältä. saatujen ohjeitten mukaan, 
keskittämään voimiaan määrätyllä hetkellä määrättyyn 
paikkaan, osotti, että Suomen porvaristo oli jo luonut itselleen 
armeijan, jota sillä vielä marraskuussa ei ollut. 

Vaasan punakaarti, jolla ei ollut aseita, ei tietenkään 
voinut tehdä tehokasta vastarintaa näille valkoisen 
armeijan päävoimille. Niin ollen ei Etelä-Pohjanmaalla 
enää mikään häirinnyt valkoisten valtaa. Mutta lahta-
reille {'i tietenkään riittänyt sellainen valkoinen valta-
kunta, johon ei paljon muuta kuulunut kuin Vaasan kau-
punki, Härmä ja Lapua. Mutta jos mieli laajentaa val-
koisen valtakunnan aluetta, oli toimittava nopeasti, 
muuten voivat punaiset ehtiä ennen, panna joka puolelta 
telkeet valkoisen vallan lavenemiselle, vetää sen ympä-
rille punaista rengasta, kuristaa ... 

Heti Etelä· Pohjanmaan "hytinän" j~IKeen lii.hetetttin 
voimakas lahtariretkikunta. Perä - Pohjanmaalle, jossa 
vankat työläiskeskukset Oulu, Kemi, Tornio ym. reippaine, 
vaikkakin miltei aseettomine punakaarteineen olivat vaka-
vana uhkana valkoiselle vallalle. Helmikuun 3 pnä. 
joutui Oulu valkoisten käsiin, senjälkeen kun Oulun tyä-
Hi.iset, joilla oli hiukan aseita, olivat koko vuorokauden 
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pitäneet puoliaan moninkerroiq ylivoimaista aseellista 
lahtarilaumaa vastaan. Helmikuun 6 pnä antautuivat 
Kemi ja Tornio. 

Siten oli koko Pohjanmö.a joutunut valkoisten käsiin. 
Valkoiset voivat tästä lähtien suunnata kaikki voimansa 
ja. kaiken huomionsa etelään, punaisten pääyoimia vastaan. 
Valkoisen armeijan selkäpuoli oli rauhoitettu. 

Samaan aikaan kun valkoisten päävoimat rauhoittivat 
Perä - Pohjolaa, järjestivät he osalla voimistaan "kilpa-
juoksun etelään". Etelä-Pohjanmaalta, samoin Savossa 
ja Karjalassa, lähetettiin pitkin etelään päin kulkevia 
rauta - ja valtamaanteitä, pieniä lahtariporukoita, joiden 
oli määrä miehittää tukikohtia muodostettavaa valkoista 
rintamaa varten, viedä aseita näiden paikkakuntien lahta-
reille. Valkoisille oli hyvin tärkeää saada rin~ama muo-
dostumaan Haaparnäen - Pieksmäen - Elisenvaaran rauta-
tien eteläpuolelle, saada käsiinsä tämä rautat.ie, sillä sen 
pohjoispuolella ei silloin ollut lännestä itään kulkevaa. 
yhdysrataa, joten siellä joukkojen siirto ja sotatarpeitten 
kuljetus olisi pitänyt suorittaa jalkapatikassa ja rekipe-
lillä. Tällainen sodankäynti olisi ollut sitäkin hanka-
lampaa, kun noilla harvaan asutuilla seud~illa olisi ollut 
vaikea löytää riittävää määrää hevosia, rekiä, elin tarpeita 
sekä tykinruokaa valkoiseen armeijaan. 

Jo 31 pnä eteni tällainen lahtariporukka Vilppulaan, 
jossa se asettui lujiin puolustusasemiin. Samoihin aikoi-
hin tunkeutui samallaisia porukoita Jyväskylän seuduille, 
Mikkeliin, Savonlinnaan, Vuoksen etelärannalle. Näiden 
porukkain ympärille muodostui valkoinen rintama Poh-
janlBhdesta Laatokkaan asti, kulki{)D Porin, Tampereen, 
Heinolan ja Lap.peenrannan pohjoispuoJitse ja edelleen 
Vuoksea pitkin. 

Näin olivat valkoiset saaneet haltuunsa tavattoman 
laajoja alueita, mikä antoi heille mahdollisuuden haalia 
kokoon suurilukuisen armeijan, koota sodankäyntiin tar-
vittavat varat. Haapamäen-Elisenvaal'an rata. teki mah-
dolliseksi hyvän yhteyden valkoisen rintaman eri osien 
kesken, voimien siirtämisen ja keskittämisen kulloinkin 

'-
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tarvittavalIe suunnalle. Viisi kuudetta koko Suomen 
pinta-alasta oli joutunut valkoisten hal tuun. 

Tämä suunnaton menestys, jonka valkoinen armeija 
saavutti heti ensi päivien kuluessa, oli mahdollinen 
vain sen kautta, että. se sai muutaman päivän luzrjoiUoo 
kilpajll oJ.:$ua yksinäätl, ilman kilpailijaa ja ehti niinollen 
saamaan hyvän etumatkan, ennenkuin Etelä-Suomen puna-
kaartit alkoivat liikehtiä pohjoista kohti. Kun punaiset 
s itten muutaman päivän kuluttua yrittivät edetä. pohjoi-
seen päin, kohtasivat he kaikkialla lujan vastarinnan 
puolusi.usasemiin asettuneen vastustajan taholta. Tämän 
valkoisen puolustuslinjan eteen oli punaisen rintaman 
pysähdyttävä. 

Punaisille jäi tosin väkirikkaill, teollisuuden ja kul-
kuyhteyksien puolesta kehittynein osa Suomea, mutta 
sittenkin muodostunut rlntanuz oli hyllin epäedullinen punai
sille, jpille jäi vain kaita maakaistale. Itä·Suomessa kulki 
valkoinen rintama monin paikoin vain parin kolmen-
kymmenen kilometrin päässä Pietarin-Riihimäen radasta, 
punaisen Suomen valtasuonesta. 

Tällaisen epäedullisen rintaman muodostuminen olisi 
ollut vältettävissä vain siten, että mahdollisimman kau-
kana pohjoisessa olisi ajoissa saatu järjestet,yksi työläis-
ten aseeIlinen vastarinta, että taistelun ensi hetkestä 
.alkaen olisi pantu toimeen vinha kilpajuoksu lahtarien 
pääpesiä, Vaasan l·a Härmän seutuja kohti lännessä. 
Vuoksen pobjoispuo elle idässä, mahdollisimman kaukana 
pohjoisessa pantu tie pystyyn etelään juoksevHle labta-
riporukoille. Jos samanaikaisesti olisi voitu järjestää 
samanlainen kilpajuoksu Perä-Pohjolan työl~iskeskuksjsta 
eteJäänpäin, sensijaan että. jouduttiin odottamaan siksi 
kunnes lahtal'it itse tulivat näihin työläiskesk~ksiin, 
olisi Suomen luokkasodan kartta muodostunut aivan toi-
seksi kuin se muodostui. 

Näin olisi voinut toimia, jos olis i ajoissa tietoisesti 
ja johdonmukaisesti taisteluun valmistauduttu, aseistettu 
ajoissa työläisiä ei vaan Etelä·Suomessa, vaan myöskin 
pohjoisempana, Jyväskylän ja Kuopion seutujen työläis· 
keskuksissa, Perä·Pohjolassa ja mikäli mahdollista kaik-
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kiaJla, jos olisi ajoissa opittu kapinan taitoa ja selvästi 
käsitetty. että. aseellisen kapinan onnistumisen välttä-
mätön ehto on se, että heti ensi hetkestä. alkaen käydään 
hyökkäykseen, maksoi mitä maksoi, ja että "puolustus 
on aseellisen nousun surma", 

Saatuaan muodostetuksi itselleen edullisen rintaman 
valkoiset siirtyivät pllolustuk-see't. Kun heidän armeijansa 
alussa oli verrattain vähälukuinen, eivät he voineet 
toivoa heti Etelä·Suomen takaisin vallottamista, vaan oli 
heidän voitettava aikaa suurentsakseen, järjestääkseen 
ja luj ittaakseen armeijaansa. Heille oli puolustus taistelun 
tässä vaiheessa e<lullista, sillä heidän oli mahdollista lyhyen 
a jan kuluessa saada voimansa moninkertaisesti kasvamaan. 
Ensinnäkin heillä oli suuret määrät Venäjällä palveUeita 
sekä Saksassa kouluutettuja. upseereja, siis ammattitai-
toista työvoimaa, joiden avulla armeijan järjestäminen 
edistyi nopeasti , heidän hallussaan olevat laajat aJueet 
antoivat mahdollisuuden saada tarpeeksi tykinruokaa. 
Sitäpaitsi oli Ruotsi sta tulossa vapaaehtoinen lahtari-
retkue, "musta prikaati -, Saksasta oli tulossa lisää aseita. 

Myöskin punaiset panivat rintaman muodostumisen 
jälkeen pääpainon voimiensa järjestämiseen, punaisen 
armeijan luomiseen. Mutta osottautui, että tämä armeijan 
luominen tapahtui hyvin hitaasti, sillä asiaa ymmärtä-
viä ammattimiehiä. ei ollut juuri nimeksikään. Aseita 
kyllä saatiin, mutta joukoille ei voitu antaa alkeellista-
kaan sotUasopetusta, eikä niitä myöskään kyetty järjes-
tämään rintamasodan vaatimuksia vastaaviksi joukko-
yhtymiksi, pataljooniksi, rykmenteiksi jne. Useimmissa 
tapauksissa oli komppania ainoa tunnettu joukkoyhtymä. 
Kymmenet komppaniat olivat välittömästi eri rintaman 
esikuntien alaisina. Itseasiassa merkitsi tämä sitä, että 
nämä komppaniat useimmissa tapauksiSsa joutuivat toi-
mimaan omin päin. Tapahtuipa niinkin, että joukko 
keskusteli siitä, onko annettu taistelumääräys pantava 
täytäntöön, vai eikö; joku joukko läksi omin päin 
lomalle jne. Ei onnistuttu luomaan sotakuria. 

Toisin ei voinut ollakaan. Säännöllisen armeijan luo-
minen ja säännöllisen rintnmasodan käynti on ammatti-
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työtä, joka vaatii siihen perehtyneitä ammattimiehiä. 
Venäjän Punaisen Armeijan luomiseen tarvittiin suuressa 
määrässä entisten tsaarin armeijan upseerien apua. Suo-
men työväen oli tällaisia ammattimiehiä vaikea saada, 
sillä Suomessa olleista venäläisistä upseereista ei vielä 
siihen aikaan monikaan ollut halukas lähtemään kapl-
naan nousseitten työläisten kelkkaan. On huomattava, 
että Venäjällä muodostui säännöllinen kansalaissodan 
rintama ja tuli välttämättömäksi säännöllisen Punaisen 
Armeijan luominen paljoa myöhemmin kuin Suomessa. 

Maaliskuun puo!ivälissä yrittivä.t puhaiset siirtyä 
yleiseen hyökkäykseen koko 400 kilometrin pituisella 
rintamalla. Pää hyökkäys piti tehtämän Tampereen suun-
nalla. Hyvin käsitettiin, että sitä varten olisi Tampereen 
suunnalle pitänyt keskittää suuret voimat, siirtää sinne 
runsaasti apuväkeij" mutta tätä hyvää ajatusta ei voitu 
panna täytäntöön ja h~'ökkäys meni myttyyn. Sellainen 
voimien keskittäminen olisi edellytt~nyt jossakin määrin 
järjestettyä armeijaa. 

Huhtikuun alkupuolella kävivät valkoiset hyökkä-
ykseen. He kykenivät johdonmukaisesti slirtelemään ja 
keskittämään voimiaan. Puolet koko valkoisesta armei-
jasta, 20,000 oli keskitetty Tamperetta vastaan, jonne he 
ensin suuntasivat pääiskunsa. Kun Tampere oli vallattu, 
jättivät he sen puolustamiseksi verratta.in pieniä voimia 
ja päävoimansa heittivät Viipurin suunnalle, jonne suun-
nattiin seuraava pääisku, punaisen Suomen eristämiseksi ' 
vallankumouksellisen Venäjän yhteydestä, mikä myöskin 
täydellisesti onnistui. 

Jotkut arvelevat, että Suomen valkoiset olisivat kan-
salaissodassa kärsineet tappion ilman saksalaisten apua. 
Tämä epäilemättä pitää paikkansa sikäli, mikäli on 
kysymyksessä Saksan apu aseitten ja valkoisen armeijan 
npseerien kouluuttamisen muodossa, joita ilman Suomen 
porvariston olisi ollut hyvin vaikea saada aikaan riittä-
vän suurilukuista valkoista armeijaa. Mutta eri kysymys 
on, olisivatko valkoiset päässeet voitolle ilman saksa-
laisen sotaväen välitöntä sekaantumista kansalaisso-, 
taan. 
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Siitä. miten olisi käynyt, voitaisiin kiistellä loppu-
mattomiin. Mutta joka tapauksessa osattavat ylläesitetyt 
tosiasiat jääväämätWmästi, että muodostunut kansalais~ 
sodan rintama oli punaisille hyvin epäedullinen, että sen 
muodostumisen jälkeen voimasuhde muuttui punaisille 
yhä epäedullisemmaksi, että tämä kaikki olisi voitu 
välttää. vain sillä ehdolla, että olisi alunpitäen toimittu 
päättäväisesti ja nopeasti, että heti taistelun alettua 
olisi joka suunnalta käyty hyökkäykseen lahtarien tuki-
aluetta, Etelä-Pohjanmaata kohti, eikä ' olisi annettu 
niille aikaa muodostaa ja lujittaa rintamaansa. 

Suomen luokkasodan kokemus osottaa, miten suuri, 
ratkaiseva merkitys on kansalaissodan ensi päivillä. 
ja hetkillä, sillä, mitä silloin tehdään tai tekemättä 
jätetään. 

T. L. 



T. Lebb. 

Hampurin kapina. 

Vaikka Hampurin kapina on ollut ja mennyt, vaikka 
siitä on jo kulunut enemmän kuin puolitoista vuotta, ei 
se silti ole mikään .vanha uutinen", josta ei enää kan-
nattaisi puhua eikä kirjoittaa. Hampurin kapina on 
palanen, ja hyvin tärkeä palanen, kansainvälisen köy-
hälistön luokkataistelun historiaa. Jokaisen, jota työväen 
luokkataistelu liikuttaa, täytyy tuntea Hampurin prole-
tariaatin taistelun historiaa, ammentaakseen siitä oppia 
edessä olevien ratkaisevien taistelul'cn varalle. 

Kaikki muistavat, kuinka suurel a jännityksellä syk-
syllä 1923 seurattiin vallankumouksellisen tilanteen ke-
hittymistä Saksassa. Tuntui siltä, että "nyt se Saksas-
sakin viimeinkin alkaa". Kun sitten lokakuun loppu-
puolella Hampurista saapui viestejä, että siellä työväestö 
oli noussut kapinaan, näytti siltä, että se oli alkua ylei-
seen rynnistykseen, viimeiseen kamppailuun elämästä ja 
kuolemasta Saksan kymmenmiljoonaisten työläisjoukko-
jen ja heidän riistäjäinsä välillä. 

Tiedämme, että niin ei käynyt, Hampurin työläisten 
esimerkkiä ei muualla Saksassa seurattu. "Saksan lo-
kakuu" jäi tapahtumatta toistaiseksi. Tiedämme myös-
kin, että yhtenä tärkeimmistä syistä tähän "tapahtumat-
tom uuteen.. oli se, että Saksan kommunistinen _puolue 
ei ollut niiden suurten tehtävien tasalla, jotka sille his-
torian kulku asetti. Se ei ollut tarpeeksi johdonmukai-
sesti ja tarmokkaasti yalmistanut itseään ja Saksan työ-
väenluokkaa tämän ensimäiseeIi päätehtävään, nimittäin 
aseelliseen kumoukseen, ei aatteellisesti, eikä teknilli-
sesti; eikä se myöskään kyennyt ratkaisevalla hetkellä 



- 122 -

päättävästi ja horjumattomasti viemään työläisarmeijoita 
taisteluun. 

Lokakuun 21 päivänä kokoontui Chemnltzissä Keski-
Saksassa työväen konferenssi, jonka piti ratkaista kysy-
mys aseellisesta taistelusta. Tässä konferenssissa sai 
puolueen brandlerilainen johto ajetuksi läpi päätöksen 
avoimen taistelun "lykkäämisestä", mikä. itse asiassa 
merkitsi taistelusta luopumista. 

Mutta Hampurissa, samoin kuin monessa muussakin 
osassa Saksaa, odottivat työläiset Chemnitzin konferens-
sista toiseUaista päätöstä. Odotettiin nimenomaan, että. 
Chemnizin konferenssin piti julistaa koko Saksaa käsit· 
tävä suurlakko, jota piti seurata yleisen kapinaannou. 
sun. Hampurin työläiset alottivat taistelunsa, ennen-
kuin saivat tiedon Chemnitzin konferenssin odottamat-
tomasta päätöksestä. Että tämä päätös ei ajoissa tullut 
Hampurin työläisten tietoon, osottaa osaltaan, kuinka 
heikko oli vallankumouksen taistelukoneisto. "-

Tähän aikaan oli Hampurissa tilanne äärimmilleen 
kärjistynyt. Useimmilla työpaikoilla vallitsi lakko. Val-
tavat työläisten ja työttömien mielonosoitukset, yhteen-
törmäykset työläisjoukkojen ja poliisin välillä, elintar-
vemellaJcat, joihin varsinkin nälkiintyneet työläisnaiset 
tehokkaasti ottivat. osaa, olivat päiväjärjestyksessä. 
Hampurissa, joka ennen oli olluts osialidemokratulD vah-
vimpia linnoituksia, oli vaikutusvalta työläisjoukkoihin 
nähden melkein täydellisesti siirtynyt kommunisteille. 

Kommunistien johdolla perustettulhin työläisten tais-
telujärjestöihin kuului Hampurissa noin 1,200 työläistä. 
Useimmat näistä olivat vanhoja sotilaita, joilla oli tais-
telukokemusta. Puuttui laajemman sotilaskouluutuksen 
omaavia johtajia, varsinkin sellaisia, jotka olisivat saa· 
neet kouluutusta kapinan taidossa. Hyvin tuntuva oli 
aseitten puute. Taistelujärjestöillä oli yhttrensä. ainoas-
taan 80 kivääriä ja. revolveria. 

Vastustajilla oli noin 4,000 miestä käsittävä suoje-
luspoliisikunta, kaikki aseistettuja. Sitäpaitsi oli sillä 
suuri määrä kuula.ruiskuja ja 6 panssariautoa, joku 
määrä aseistettuja fasoistiJoukkoja. K:un ottaa huomioon 
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aseistettujen työläisten lukumääl'~n, niin voi hyvin hel-
posti laskea, että vastustajalla oli puolellaan 50 - kertai-
nen ylivoima. 

Pintapuolisestl katsoen näyttäisi, että tällaisten voi-
masuhteitten vallitessa oli Hampurin tytHäisten turha. 
yrittää, että he olivat jo edeltäkäsin tuomitut iskemään 
päänsä seinään, noustessaan tällaiseen järjettömään yri-
tykseen. Onneksi ei kuitenkaan tällainen mekaaninen 
voimasuhteitten laskeminen pidä paikkaansa vallanku-
moustaisteluissa. 'rulemme näkemään, että Hampurin 
kapinp. ei enstnkään kukistunut sii tä syystä, että vas-
tustajalla oli suuri lukum~ärällineD ylivoima, vaan val-
lan muista syistä. 

Kapinan taitoon kuuluu myöskin taito osata. ottaa aseita 
sieltä, missä niitä on, ennen kaikkea vastustajalta. Toi-
seksi, kapinallisten työläisten päättävä esiintyminen 
maalaa vastustajan silmien eteen proletaarisen vallanku-
mouksen pelottavan haamun, joka karskimmaltakin lah-
tarilta vie helposti "sisun kaulalle". Sitäpaitsi oli suo-
jeluspoliisi, vastustajan päävoima, suurelta osaltaan ko- __ 
koonpantu työlälsaineksista., joten voitiin odottaa, että 
se taistelujen kestäessä työläisiä vastaan tulee pahasti 
horjumaan, ehkäpä osittain siirtymään aseineen työläis-
ten puolelle, vaikkakaan ei kommunistinen puolue ollut 
kyllin tarmokkaasti harjoittanut agitatsionia sen keskuu-
dessa. 

Nämä seikat käsittäen ei Hampurin työläisiä pelotta-
nut nousta avoimeen taisteluun, vihollisen suuresta yli-
voimasta huolimatta. "Ennakolta laaditun suunnitelman 
mukaan piti kapinan tapahtua seuraavasti. Kaupungin 
laidoilla olevissa iyöläiskaupunginosissa piti joka tah011a 
samanaikaisesti karata yllättäen pienten poliisivoimien, 
vahtien ja asevarastojen kimppuun, ja sitten joka taholta 
hyökätä keskikaupungille, jossa poliisijoukkojen päävoi-
mat olivat sijoitetut. 

Tällaisessä tilanteessa, kun kapinallisten täytyi en-
siksi hankkia itselleen lisää aseita, ennenkuin he voivat 
käydä vihollisen päävoimiin käsiksi, oli mainittu suun-
nitelma ehdottomasti oikea. Valitettavasti oli suunni-
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telma muuten hyvin puutteellinen. Niinpä esimerkiksi 
ei oltu ryhdytty toimenpiteisiin kaupungin eri.::itämiseksi 
ulkomaailmasta kapinan ajaksi, kuten puhelin- ja lennä.-
tinyhteyden katkaisemiseksi, rautatieliikenteen ehkäise· 
miseksi, joten viholliselle jäi mahdollisuus nopeasti hä-
lyyttää ja tuoda itselleen apuväkeä. 

Toinen seikka, joka oli omiaan heikentämään kapi-
nallisten voimia ja voiton mahdollisuuksia, oli se että 
kapinan valmistelut tapahtuivat joka suhteessa täydel-
lisesti salassa. Niistä ei tiennyt kukaan muu kuin hy-
vin pieni joukko taistelujärjesWn johtajia. Tahdpttiin 
yllättää vastustaja äkkiarvaamatta. Puhtaasti sota-
taktiUiselta kannalta katsoen on yllätys ma.inio asia, 
koska se on omiaan saamaan aikaan hämmennystä ja 
sekasortoa vastustajan riveissä, mikä tietysti on aina 
toivottavaa. Ja tältä kannalta katsoen oli hampurilais-
ten toveriemme suunnitelma täysin tarkoituksenmukai-
nen. Mutta paha oli se, että kapina tuli täydellisenä yllä
tyksenä vallankumt>Uksellisille työläisille 1"tselleen, että sen 
keskuudessa ei oltu tarpeeksi tarmokkaasti harjoitettu 
kansalai~sodan propagan~aa ja agitatsionia, että sitä. ei 
oltu aatteellisesti mobilisoitu kansalaissotaan, että ei 
oltu ajoissa valmisteltu toimenpiteitä, joilla laajat val-
lankumouksellisessa kuohumistilassa olevat työläisjou-
kot olisi ratkaisevalla hetkellä voitu vetää aktiivisesti 
ottamaan osaa 'kapinaan. Sotilastaktillinen yllätys, joka 
olisi ollut saavutettavissa sillä, että kapinan alkamisen 
määräaika olisi ankarasti pidetty salassa, olisi voitu 
toteuttaa siitä huplimatta, että tällaisiin toimenpiteisiin 
olisi ryhdytty. 

Kapinan piti alkaa. lokakuun 23 pnä, kello 5 aamulla. 
Yön kestäessä olivat taistelujärjestöjen jäsenet kokoon-
tuneet pienissä ryhmissä toverien asuntoihin niiden paik-
kojen lä.histölle, jossa heidän piti esiintyä. Määrähetkellä. 
kaTkasivat nämä ryhmät eri puolilla kaupunkia poliisi-
vahtien kimppuun, ottivat niissä olleet poliisit vangiksi 
ja riisuivat aseista. Kaikkiaan onnistui kapinallisten 
saada haltuunsa eri puolilla kaupunkia 13 poltisiosastoa. 
Täydellisesti onnistUl kapinallisten päästä aseman her-
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roiksi vain yhdessä sinoassa kaupungin osassa, Barm-
beckissa. Useassa muussa kaupunginosassa eivät kapi-
nalliset syystä tai toisesta esiilltYlleet, kahdessa kaupun-
gin osassa onnistui yritys vain osittain, ja kun ei apua 
tullut, olivat kapinalliset pakoitettuja vähitellen vetäy-
tymääIi näistä kaupungin osista pois ja liittymään Barm-
beektn työläisiin, jotka jatkoivat taistelua edelleen. 

Tässä ensimäisessä yrityksessä saivat kapinalliset anas-
tetuksi vastustajalta toista sataa asetta, niin että aseellis-
ten lukumäärä. nousi kahteen sataan. Kun ei kapina 
muissa osissa kaupunkia ollut onnistunut, voi vastustaja. 
lähettää suurimman osan voimistaan Barmbeckin kau-
pungin osaa, kapinallisten pesäpaikkaa piirittä.mään. 
Barmbeckin työläisten oli pakko siirtyä. puolustukseen. 

Kello 9 aamulla, siis neljä tuntia. kapinan alkamisen 
jälkeen, sai Hampurin kapinan johto tiedon Chemnitzin ' 
konferenssin päätöksestä, ja antoi Barmbeckin puolus-
tajille mää.räyksen IOl?ettaa sotatoimet. Nämä kieltäy-
tyivät tottelemasta ja Jatkoivat taistelua, rakentaen joka 
suunnalle, missä poliisit hyökkkäsivät, barrikaadeja. 
Puhtaasti katutaisteluteknillisessä. suhteessa on Barm-
beekin puolustus esimerkJksi kelpaava. Itse barrikaadit 
olivat liyvin heikosti -miehitettyjä. Barrikaadien puolus-
tajat olivat taitavasti kätkeytyneet barrikaadien vierei-
siin taloihin, ullakoille, katoille savupiippujen tas, akku-
naluukkuihin j. n. e., josta he tarkalla tulella ampuivat 
barrikaadeja lähestyvää vihollista. Barrikaadien raken-
tamiseen ottivat innokkaasti osaa aseej:.tomat työläiset, 
vanhul{set, naiset ja lapset. Vieläpä osa pikkuporva-
ristoakin oli toimekkaasti mukana barrikaadien rakenta-
misessa. 

Suojeluspoliisi, jolla oli moni kymmenkertainen yli-
voima, kuularuiskut ja panssariautot •. hyökkäsi epävar-
masti ja veltosti, eikä. se koko ensimäisen kapinapäivän 
kuluessa päässyt tuumaakaan eteenpäin_ Seuraavana päi-
vänä, jolloin vastustaja. oli saanut Stettinistä avukseen 
osaston varsinaista sotaväkeä, Reiohswehriä, risleilijän 
ja kaksi torpeedovenettä. Kielistä mukanaan osasto meri-
jalkaväkeä, sekä jonkun määrän Hampurin ympärislöltä. 
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saapuneita fasoistijoukkoja, nousi hyökkääjien lukumäärä 
kuuteen tuhanteen. Koko lokakuun 24 päivän jatkoi 
tämä sotalauma hyökkäyksiään pientä vallankumflustais~ 
telijain joukkoja vastaan, yhtä huonolla tuloksella kuin 
ede1lisenäkin päivänä, siltä huolimatta, että se haaskasi 
suunnattoman määrän ampumatarpeita, joilla se sai 
aikaan hyvin vähän vahinkoa taitavasti ympäristöönsä 
rnukautuneille puolustajille. Sitävastoin oli rauhallisten 
asukkaitten keskuudessa uhrien lukumäärä tuntuva. 

Yöllä lokakuun 25 päivää vasten saivat Barrnbeckin 
puolustajat uudelleen määräy~sen lopettaa taistelu. 
'l'ällä kertaa päättivät· he nähdessään, että heidän esi· 
merkkiään ei oltu muuaJla seurattu ja että taistelun jat-
kaminen niin ollen oli turhaa, totella annettua määräystä. 
He perääntyivät barrikaadeiltaan, mutta perääntyvat mal~ 
likelpoisessa järjestyksessä. Aamuun mennessä suurin osa 
kapinalli~ista ~ P?istui ba.rrik.aadeilt~an, ~ieden. mukatlana 
aseensa Ja kai'l.aen ne Vlsush' tuleVia taistelUIta varten. 
Tätä perääntymistä suojelivat barrikaadeille jääneet to-
verit, jotka vielä pari päivää pidättivät vihollisen sota-
laumain hyökkäystä, antaen tovereilleen mahdollisuuden 
kadota jäijettömiin ja kätkeä aseensa. 

Barmbeckin puolustajat menettivät kaiken kaikkiaan 
vain 5 miestä kuolleina, jota vastoin hyökkääjät, jotka 
toimivat suurissa laumoissa ja epär1Hden, menettivät 
80 miestä kuolleina ja suuren määrän haavoittuneina. 

Herää kysymys, miten on mahdollista, että Barmbe-
ckin työläiset joutuivat taistelemaan yksinään, jätettyinä 
oman onnensa nojaan, huolimatta vallankumouksellisesta 
mielialasta koko Hatnpurin ja koko Saksan työväen kes-
kuudessa? Miksei kommumstinen puolue, johon nämä 
joukot luottivat, voinut viedä niitä taisteluun Barmbe-
ckissa taIstelevien tovereittensa avuksi? Mitä tapahtui 
muissa osissa kaupunkia silloin kuin Barmbeckln työ~ 
läiset kävivät taisteluaan, odottaen apua 1 

Ensimäisen kapinapäivän aamuna lakko Hampurissa 
laajeni, ulottuen melkein kaikkiin kaupungin teollisuus- ja 
liikennelaitoksiin. Lakossa olevat työläiset tungeskeli-
vat suurin joukoin tehtaittensa edustalla, ymmällään 
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kuunnellen ja katsellen sinne päin, missä kä.ytiin taiste-
lua, osaamatta ottaa siihen osaa, kun eivät tienneet, 
mistä oli kysymys. Vasta myöhemmin päivällä saapui 
näihin joukkoihin kommunistisia puliujia, jotka rupesi-
vat selittämään, mitä oli tekeillä. Kehdttivatko nämä 
puhujat työläisiä viipymättä lähtemään kaduille taiste-
lemaan, ei ole tiedossa. Nähtävästi ei. 'l'iedämme jo, 
että muutama tunti kapinan alkamisen jijlkeen oli saapu-
nut määräys kapinan peruuttamisesta. Kun toiselta 
puolen taistelu oli jo alkanut, on hyvin ymmärrettävää. 
että hampurilaiset toverit joutuivat vaikeaan asemaan, 
että saapunut määräys oli omiaan herättämään heissä 
epäröintiä, jonka täytyi viedä puolinaisiin toimenpi-
teisiin . 

Tällainen puolinainen toimenpide oli se, että samalla 
kun Barmbeckin työläiset taistelivat monikymmenker-
taisen ylivoiman kanssa, järjestivät kommunistit keski· 
kaupungilla suuremmoisen poliittisen mielenosotuksen, 
sensijaan, että olisivat johtaneet nämä joukot välittö· 
mään taiseluun. Kun rnielenosottajien joukot saapuivat 
ammattiliittojen talon edustalle, jossa mielenosotusko-
kouksen piti tapahtua, saivat he vastaansa kuulasateen 
ammattiliittojen talolta, joka sosialidemokraattisten am-
mattiyhdistysjohtajien toimesta oli poliisin miehittämä_ 
~räten saivat Hampurin työläiset uuden tuntuvan .050 -
tuksen siitä, että sosialidemokraattien johtajat olivat 
pysyneet samoina Noskeina kuten ennenkin, aina 
valmiina, kun tarvitaan, tarttumaan aseisiin työväkeä 
vastaan. 

Edelläolevasta lyhyestä. kuvauksesta jo näkyy, kuinka 
paljon Hampurin kapina antaa ajattelemisen aihetta val-
lankumoukselliselle taistelJjalle. Bal'mbeckin työläisten 
sankarillinen taistelu on kauneimpia lehtiä työväen val-
lankumoustaistelujen historiassa. Se ei. ole ainoastaan 
omiaan herättämään kaikissa luokkatietoisissa työläi~ 
sissä ihailua näitä tuntemattomia, todellisia vallanku-
mouksen sankareita kohtaan, vaan antaa se paljon käy-
tännöllistä, esimerkiksi kelpaavaa oppia, mikä on pääasia. 
Myöskin hampurilaisten toveriemme virheistä voimme 

• 
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oppia paljon. .Hampurilaisten toveriemme virheet osot-
tavat meille ennen kaikkea, kuinka oikeassa olivat kan-
sainvälisen köyhälistön suuret johtajat, Marx ja Lenin, 
terottaessaan työläisten mieliin, että kapina on taitoa, 
jota täytyy oppia. 
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