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JOHDANTO.

K o m m u n i s t i e n  Li i t t o .

Kommunistien Liitto, joka perustettiin 1847 Lontoossa 
pidetyssä kongressissa, johon M arx ei matkarahojen 
puutteen takia saattanut saapua, oli oikeastaan jatkoa 
»Oikeamielisten Liitto» nimiselle vallankumoukselliselle 
seuralle. Marxin ja Engelsin siihen yhtyessä muuttui 
liitto luonteeltaan. Ahtaan salaliittolaisseuran asem asta 
tuli siitä kommunistinen propagandaliitto.

»Liiton pääm ääränä on kukistaa porvaristo, toteuttaa 
köyhälistön valta (»Herrschaft des Proletariats»), kumota 
vanha, luokkavastalkohdista riippuva porvarillinen yh 
teiskunta ja perustaa uusi yhteiskunta, missä ei luokkia 
ja yksityisomaisuutta ole» — niin m ääritteli ensimmäi
nen liittokongressi liiton tehtävän.

Kommunistien Liitto perustui järjestöllisesti kommuu
neihin (soluihin) jotka yhdistettiin piireiksi. Keskusjohto 
ja kongressi olivat ylimpinä m ääräävinä eliminä. Ku
hunkin kommuniin kuului vähintäin 3 ja enintään 20 jä 
sentä. Vähintäin 2 ja enintään 10 kommuunia muodos
tivat piirin. Eri piirit jossakin m aassa tai kaupun
gissa olivat johtavan piirinsä alaisia. Kunkin piirin
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johdossa oli toimeenpaneva piirihallitus, joka johti kaik
kia piirin kommuuneja, kun taas johtavan piirin hallitus 
johti kaikkia kommuuneja koko alueellaan. Keskusjohto 
oli koko liiton toimeenpaneva elin ja vastuunalainen 
kongressille. Keskusjohtoon kuului vähintäin viisi jä 
sentä ja oli se velvollinen neljännesvuosittain antamaan 
raportin liiton sisäisestä tilasta. Kongressiin lähetti 
kukin piiri, minkä jäsenm äärä oli alle 30, yhden  edus
tajan, jäsenm äärän ollessa yli 30 m utta alle 50, kaksi, 
yli 60 mutta alle 90 jäsentä, kolme edustajaa j.n.e.

Liiton jäsenten tehtäviin kuului etupäässä perustaa 
sivistysyhdistyksiä työläisille, harjoittaa propagandaa 
sekä ottaa osaa vallankumouksellisiin liikehtimisiin ja 
avoimiin kumoustaisteluihin sekä johtaa niitä. Täten 
muuttui »veljien» toiminta niin ihanteellisista puuhista 
kuin opintorenkaiden johtamisesta Saksan pikkuporva
rillisilla syrjäseuduilla veriseksi taisteluksi proletariaatin 
rikkiammutuilla barriikaadeilla 1848. Ylipäänsä olivat 
liiton jäsenet käyttövoimina kaikkialla, missä Saksan 
työväenluokka näinä vallankumousvuosina ilmaisi luok
katietoisuuttaan päättävässä, itsenäisessä taisteluesiin- 
tymisessä.

Juuri täm ä Kommunistien Liitto sai sen suuren kun
nian, e ttä  se on virallisena julistuskirjanaan julkaissut 
Kommunistisen Manifestin 24 päivänä helmikuuta 1848. 
Se on liiton suurin ansio.

Liitto oli kuitenkin liian nuori ja hatararakenteinen 
järjestö ja oli sillä liian heikot yhteydet työläisjoukko
jen kanssa voidakseen, kun vallankumouksellinen liike 
1848 puhkesi, koota ja johtaa sitä voimaa, jonka kan
sanjoukkojen hyöky laski irralleen. Liiton pirstosi
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liikkeen voimakkuus, ja tässä julaistavat asiakirjat osoit 
tavat liiton johdon koettaneen koota, järjestää ja aukoa 
linjoja tulevalle toiminnalle, kiinnittäen suurempaa huo
miota liiton jäsenten velvollisuuteen ottaa oppia m en
neestä, tapahtuneesta ja ennen kaikkea solmia suhteita 
itse työläisjoukkoihin, voittaa niiden luottamus ja vakiin
nuttaa liiton vaikutus niihin.

Litto, joka alunperin oli puhtaasti saksalainen, tuli, sen 
keskuksen muututtua Lontooseen, enemmän ja enemmän 
kansainväliseksi. Niinpä kertoo Engels, että Lontoon 
saksalaiseen työväenyhdistykseen saksalaisten ja sveit
siläisten ohella liittyi myös skandinavialaisia, hol
lantilaisia, unkarilaisia, tshekkejä, etelä-slaaveja, venä
läisiä j.n.e. Jäsenkorteille oli 20 eri kielellä painettu 
tunnus: »Kaikki ihmiset ovat veljiä.»

Täm ä pieni liitto oli siis ensi alku eri maiden vallan
kumouksellisten palkkatyöläisten kansainväliseen yhteis
toimintaan. T ästä alusta kasvoi sittemmin »Työläis; 
ten Kansainvälinen Yhdistys», Ensimmäinen Interna
tionale (28 päivänä syyskuuta 1864).

Kommunistien Liitto saattoi porvarit kauhun valtaan, 
etenkin sen illegaalinen luonne sai pahalla omallatun
nolla varustetut Vallassaolijat näkemään peikkoja kes
kellä kirkasta päivää. Porvariston mielikuvituksessa 
liitto näy ttää  kauheammalta kuin se todellisuudessa oli
kaan. Toukokuun 10 päivänä 1851 vangittiin muudan 
liiton lähetti, Nothjung, Leipzigissä. Näin pääsi poliisi 
liiton jäljille, ja pian sen jälkeen vangittiin Kölnin Kes
kusjohdon jäsenet ja asetettiin syytteeseen valtiopetok
sesta! Täm ä antoi vauhtia taantumukselliseen ajojah
tiin kaikkea demokratiaa vastaan, joka vaino oli tun
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nusmerkillistä seuraaville vuosikymmenille. Näiden kom- 
munistivangitsemisien ja heihin kohdistettujen ilettäväin 
häpeällisten vainotoimien spiritus rector, henkinen johtaja 
oli itse preussilainen m ajesteetti Friedrich Wilhelm IV. 
Erään epäluotettavan liittojäsenen, tovereitaan ilmianta
neen Hauptin avulla saatiin jotain todistusainehiston 
varjoa vangittuja vastaan. Loput todistukset poliisi käty- 
reineen valehteli om asta päästään. Seitsemän liiton joh
tajaa tuomittiin yhteensä 36 vuodeksi vankeuteen! — 
M arx on kirjassaan »Paljastuksia Kölnin kommunistiju- 
tusta» repinyt ihan riekaleiksi kaiken kommunisteja vas
taan kokoonvalehdellun poliisitodistusaineiston. — 
Koko Kölnin kommunistijuttu on suomalaiselle työläiselle 
niin »kotoinen».

M utta tällä annettiin kuitenkin kuolinisku Kommunistien 
Liitolle toimivana järjestönä. M arraskuussa 1852 pur
kautui liitto itse Marxin ehdotuksesta. Sen viimeinen 
toimenpide oli saksalais-amerikkalaisissa lehdissä jul
kaistu kehoitus avustam aan taloudellisesti Kölnin van
keja ja heidän perheitään. Kehoituksen oli allekirjoit
tanut 21 kommunistia, niiden joukossa M arx ja Engels, 
brittiläisten ohartistien johtaja Jones, saksalaiset Ec- 
carius, Freiligrath, Liebknecht, Wilhelm Wolff y.m.

Tässä kirjasessa suomeksi käännettyinä julkaistavat 
kaksi ensimäistä asiakirjaa koskettelevat Kommunistien 
Liiton toimintaa vallankumousvuoden kansanmyrskyjen 
jälkeen, arkaan vähää ennen syyskuuta 1850, jolloin liitto 
pirstoutui. Kumpaistakin kiertokirjettä, mutta etenkin 
ensimmäistä, voidaan pitää Kommunistisen Manifestin 
jälkikirjoituksina. Tosin M arx ja Engels näkevät tässä
kin vallankumouksen liian lähellä — heidän terävä kat



seensa näki oikean pääm äärän ja suunnan, mutta ei voi
nut vallankumouksen eli aamusarastuksen epävarmoissa 
autereissa oikein arvioida välimatkaa, tarkoin määritellä 
etäisyyksiä . . .  Mutta työväenliikkeen ensimmäiset suu
ret strategikot ia taktikot ovat tässä rohkeasti ja tietoi
sesti piirtäneet vallankumoukselliselle työväenpuolueelle 
suuntaviivat.

M aaliskuun-kiertokirjeestä kirjoittaa Friedrich Engels 
lokakuussa 1885: »Marxin ja minun toimittamalla kierto
kirjeellä on mielenkiintonsa tänäkin päivänä, koska pik
kuporvarillinen demokratia nytkin muodostaa sen joukon,, 
jonka Europan ensi purkauksessa, mikä on pian odotetta
vissa, (Europan vallankumouksien erääntym isajat 1815, 
1830, 1848—52, 1870, kestävät meidän vuosisadallamme
15_18 v.) varm aan täy tyy  tulla lähinnä järjestyksessä 
valtaan Saksassa pelastaakseen yhteiskunnan kommu
nistisilta työläisiltä. Paljon siinä sanotusta pitää siis 
paikkansa tänäänkin.»

Aivan oikein — pikkuporvarillinen demokratia (Sohei- 
demann, Ebert, Noske) tulivat valtaan Saksassa »Euro
pan ensi purkauksessa» m arraskuussa 1518 ja Marxin 
ja Engelsin kiertokirje »pitää paikkansa» siksi tänäänkin.

Gustav Mayer antaa kirjassaan »Friedrich Engels in 
seiner Fruhzeit» (s. 392) seuraavan lausunnon tästä  kier
tokirjeestä: »Joskin asiain lähimmän kehityksen Saksas
sa täy ty i tuottaa tämän ensimmäisen yksityiskohtaisen 
toimintaohjelman — Saksan vielä tuskin olemassaolevalle 
työväenpuolueelle — laatijoille pettym ystä, niin täm ä 
ohjelma ei kuitenkaan ollut hukkaanheitettyä vaivaa. 
Sillä Saksan sosialidemokratian historia opettaa meille,



ettei se lähimpään nykyisyyteenkään asti ole menettänyt 
aktualiteettiaan.»

Näissä kahdessa lyhyessä todistuslauselmassa on todeb 
lakin jotain opetusta esim. niille henkisille vallankumous- 
poroporvareille, jotka liian mielellään peittelevät heik
kouttaan ja laiskuuttaan olankohautuksin selittäen 
Marxin ja Engelsin »vanhanaikaisiksi», joista ei ole mi
tään opittavaa meidän aikanamme!

Jos muutamme näiden asiakirjain sanamuodon »pik
kuporvarilliset demokraatit» sosialidemokraattisiksi joh
tajiksi, niin on edessämme asiakirja, joka voisi olla kir
joitettu yhtä hyvin 1928 kuin 1850. Jos näitä asiakirjoja 
tutkii lähemmin niin löytää niistä peruslinjat nykyai 
kaiseen kommunismiin.

Jos otamme esim. kysym yksen sellaisen kuin työ tä
tekevistä talonpojista, niin hämmästymme siitä, kuinka 
M arx ja Engels jo silloin lähestyvät leninististä problee- 
miasettelua, kuinka he näkevät talonpojat ja maalaisköy* 
hälistön porvarillisen demokratian varaväkenä niin kauan 
kuin maaseudun köyhempi väestö »ei ole löytänyt tu
keaan kaupunkien itsenäisessä köyhälistössä.»

Ja  jos pysähdymme Marxin purevaan ivaan, joka koh
distuu pikkuporvarillisiin demokraatteihin porvariston hal
lituksissa, mihin he tulevat työskentelemään »valtiorne- 
nojen vähentämiseksi» pääoman hyväksi, niin näemme 
edessämme ilmielävänä MacDonaldin hallituksen raha
ministerin m r Suowdenin, jonka ainoana evankeliumina 
työväenluokalle olivat sam at puheet »säästäväisyydestä» 
jotka työnantajain edustajain suusta kuultuina ovat tul
lee^ niin hulluun huutoon ja jotka meilläkin ovat tulleet
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viime aikoina tunnetuiksi myös sosialidemokraattisien 
hallitusherrojen laulelmina.

Mitä tekevät sosialidemokraattiset johtajat muuta kuin 
»murtavat työläisten vallankumouksellista voimaa». Sel
laista on sosialidemokraattinen politiikka ollut tässä 
m aassa viimeisen vuosikymmenen. Jos M arx olisi nous
sut haudastaan ja tullut Suomeen Tannerin hallituksen 
aikana sekä ryhtynyt tänne perustam aan kommunistista 
liittoaan, olisi hän ja hänen kaikki ystävänsäkin viipy
m ättä vangittu ja tuomittu kuritushuoneeseen ainakin 10 
vuodeksi. Ja  jos tämänlaiset toimintaohjekirjeet, kuin 
tässä kirjasessa julkaistavat Marxin ja Engelsin laati
mat olisivat joutuneet suomalaisten »marxilaisten» sos.- 
dem. johtajien käsiin, niin he olisivat varmastikin suo. 
rastaan tukehtuneet ulvontaansa »moraalittomuudesta» ja 
»rikollisesta toiminnasta.» M arx ja Engels menevät 
näissä »Eeva-Korhoskirjeissään» paljon pitemmälle kuin 
mikään kommunistinen puolue enää tänä päivänä; he 
m.m. suorastaan kehoittavat kommunisteja johtamaan 
kansanjoukkojen kostotoimenpiteitä vihattuja porvarilli
sia henkilöitä ja julkisia rakennuksia vastaan.

Tarkastaessam m e järjestömuotoja sellaisina kuin ne 
näissä kahdessa kiertokirjeessä kuvastuvat, niin huo
maamme, etteivät nuo niin kovasti parjatut kommunis
tiset solut ja m enettelytavat olekaan mitään eilispäiväi- 
siä eikä moskovalaisia keksintöjä, vaan suositti niitä 
avoimesti ja sovelti menestyksellä käytäntöön Karl Marx, 
jota itse oikeisto sos.-dem. johtaja Tanner sanoo oppi- 
isäkseen. Niin, vieläpä noilla tuomituilla Kominternin 
läheteilläkin on edelläkävijänsä — lontoolaista ja parisi-
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laista alkuperää »Made in England» — eikä Turkestanin 
mallin mukaan!

Tässä julkaistavat asiakirjat ovat vain pieni poiminto 
M arxin ja Engelsin valtavasta tuotannosta, m utta ovat 
nekin kuitenkin tervetullut lisä muuten niin köyhään 
Suomenkieliseen marxilaiseen kirjallisuuteen.

, A. V.
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Keskusjohdon kiertokirje Kommunistien 
Liitolle.

(Maaliskuussa 1850)

Keskusjohto liitolle.
Veljet!
Kumpaisenakin vallankumousvuotena 1848—49 on 

Liitto kaksinkertaisessa m erkityksessä kunnialla kestä
nyt kokeensa. Ensiksi sen kautta, että sen jäsenet kai
killa seuduilla ovat tarmolla ottaneet osaa liikkeeseen, 
että he sanomalehdissä, barrikaadeilla ja taistelukentillä 
seisoivat ensi riveissä ainoan ratkaisevasti vallanku
mouksellisen luokan, proletariaatin kanssa. Liitto on 
edelleen kestänyt kokeen siinä, e ttä  sen käsitys liik
keestä, niinkuin se muovailtiin kongresseissa ja Keskus
johdon kiertokirjeessä v. 1847 ja Kommunistisessa Mani
festissa, on osoittautunut ainoaksi oikeaksi, että näissä 

.Julkilausum issa mainitut odotukset ovat täydelleen 
toteutuneet, ja siinä, että se käsitys nykyisistä yhteis
kunnallisista olosuhteista, joista aikaisemmin vain salai
sesti on Liiton toimesta propagandaa tehty, nyt ovat 
yleisenä puheenaiheena eri kansojen keskuudessa ja 
julistetaan avoimesti toreilla.
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Samanaikaisesti Liiton aikaisemmin niin kiinteä järjes
tys löyhtyi huomattavasti. Suuri joukko jäseniä, jotka 
suoranaisesti ottivat osaa vallankumoukselliseen liikkee
seen, luulivat salaisten yhteenliittymien ajan olevan nyt 
ohi ja että yksin julkinen toiminta oli riittävä. Yksityi
set piirit ja kommuunit antoivat yhteytensä Keskusjoh
don kanssa raueta ja hiljakseen kuolla.

Kun Saksassa näinmuodöin demokraattinen puolue, 
pikkuporvarien puolue, rakenteli järjestöllisyyttään alati 
enemmän, menetti Työväenpuolue ainoan kiinteän luon
teensa, jäi parhaissa tapauksissa erinäisillä paikkakun
nilla järjestetyksi paikallisia tarkoituksia varten. Täten 
se yleisessä liikkeessä joutui täydellisesti pikkuporva
rillisten demokraattien valtaan ja johdettavaksi.

Tämän olotilan täytyi loppua. Työläisten itsenäisyys 
piti palauttaa. Keskusjohto käsitti tämän tarpeellisuu
den ja lähetti siksi talvella 1848—49 lähetin Josef Mol
lin uudesti järjestym ään Liittoa. Mollin lähetystoimi ei 
kuitenkaan saanut mitään pysyväistä m erkitystä, osit
tain koska Saksan työläiset tuohon aikaan eivät vielä 
olleet saaneet riittävää kokemusta, osittain siksi, että 
toukokuun kapina tuli väliin. Moll itse otti kiväärin ja astui 
badilais-pfalzilaiseen armeijaan. Hän kaatui 19 päivänä 
heinäkuuta Murgin taistelussa. Liitto menetti hänessä 
yhden vanhimman, toimeliaimman ja luotettavimman 
jäsenensä, joka oli ottanut osaa kaikkiin kongresseihin 
ja työskennellyt kaikissa liiton keskushallituksissa. Jo 
aikaisemmin oli hän suorittanut useita tehtäviä lähet
tinä ja tehnyt sen suurella m enestyksellä: Vallanku
mouksellisten puolueitten tappion jälkeen Saksassa ja 
Ranskassa kesäkuussa 1849 kokoutuivat melkein kaikki
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Keskushallituksen jäsenet uudestaan Lontooseen, täy- 
dentäytyivät uusilla vallankumouksellisilla voimilla ja 
ryhtyivät uudistunein innoin työhön Liiton uudestijär- 
jestämiseksi.

Uudestijärjestely voidaan suorittaa vain lähetin kautta 
ja Keskushallitus katsoo' erittäin tärkeäksi, e ttä  lähetti 
m atkustaa juuri tällä hetkellä, kun uusi vallankumous on 
edessä ja kun työväenpuolueen täy tyy  esiintyä niin 
hyvin järjestettynä, niin yksimielisenä ja niin itsenäisenä 
kuin mahdollista, ellei se tahdo uudestaan kuten 1848 
joutua porvariston saaliiksi ja sen vanaveteen vedetyksi.

Jo 1848 sanoimme teille, veljet, että Saksan vapaa
mielinen porvaristo tulisi valtaan piakkoin, sekä että se 
tulisi viipymättä käyttäm ään uudestisaatua valtaansa 
työläisiä vastaan. Te olette nähneet, kuinka täm ä kävi 
toteen. Itse asiassa oli se porvaristo, joka maaliskuun 
liikehtimisen 1848 jälkeen heti otti valtiovallan ja käytti 
tä tä  valtaa tunkeakseen työläiset, tähänastiset liittolai
set taistelussa, takaisin heidän sorrettuun asemaansa. 
Ellei porvaristo saisi tä tä  läpiviedyksi liittoutumatta 
maaliskuussa erotetun feodalipuolueen kanssa lopulli
sesti ja uudestaan luopumatta vallasta täm än feodalisen 
absolutistisen puolueen tieltä, niin on se kuitenkin tinkinyt 
itselleen takeet, jotka aikanaan Jiallituksen iinanssivai- 
keuksien johdosta tulevat saattam aan vallan sen käsiin 
ja turvaam aan porvariston kaikki edut. Jos taas por
varisto ei tä tä  voisi tehdä, niin olisi mahdollista, että 
vallankumouksellinen liike jo nyt etenisi n.s. rauhalli
sessa kehityksessä. Porvariston ei vakiinnuttaakseen 
valtaansa tarvitsisi edes tehdä itseään vihatuksi kan- 
sanvastaisilla väkivaltatoimenpiteillä, kun kaikki sen
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väkivaltatoimenpiteet jo olisi suorittanut feodalinen vas
tavallankumous. Kehitys ei kuitenkaan tule saamaan 
tä tä  rauhallista kulkua. Vallankumous, jota se tulee 
jouduttamaan, on päinvastoin lähellä, olkoon, että sen 
kutsuu esiin Ranskan köyhälistön itsenäinen nousu tahi 
pyhän allianssin hyökkäys tätä  vallankumouksellista Ba= 
belia vastaan.

Sen osan, jota Saksan vapaamielinen porvaristo 1848 
näytteli kansaa kohtaan, tämän kavaltajaosan tulevat 
vastaisessa vallankumouksessa ottam aan dem okraatti
set pikkuporvarit, joilla nyt oppositsionissa on sama 
asema kuin vapaamielisellä porvaristolla ennen 1848. 
Tämä puolue, demokraattinen, joka on paljon vaaralle 
sempi työläisille kuin aikaisempi vapaamielinen, on 
kokoonpantu kolmenlaisista aineksista:

I. Suurporvariston edistyneimmistä osista, jotka 
pyrkivät pääm äärään: viipymättä ja täydellisesti syöstä 
vallasta feodalismi ja absolutismi. Tätä ryhm ää edus
tavat aikaisemmat kompromissintekijät Berlinistä, veron- 
kieltäjät.

II. Demokraattis-perustuslaillisista pikkuporvareista, 
joiden pääasiallisimpana m ääränä kumousliikkeessä 
tähän asti oli enemmän tai vähemmän demokraattisen 
liittovaltion perustaminen sellaisena kuin heidän edus
tajansa ovat esittäneet: Frankfurtin kokouksen vasem
misto ja myöhemmin Stuttgardin parlamentti sekä he 
itse valtakunnan vältiosääntötaistelussa.

III. Tasavaltalaisista pikkuporvareista, joiden ihan
teena on saksalainen liittotasavalta Sveitsin malliin, ja 
jotka nyt nimittävät itseään punaisiksi ja sosialidemo
kraateiksi, koska he kulkevat ja kantavat hurskasta toi
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voa poistaa suurpääoman painostus pienpääomaan, suur
kapitalistien paino pikkuporvarien päältä. Tämän ryh
män etumiehet olivat dem okraattisten kongressien ja 
komiteoitten jäseniä, demokraattisten yhdistysten johta
jia ja demokraattisten lehtien toimittajia.

Kaikki nämä ryhm ät nim ittävät nyt tappionsa jälkeen 
itseään tasavaltalaisiksi tai punaisiksi, aivan niinkun nyt 
tasavaltalaiset pikkuporvarit Ranskassa nimittävät 
itseään sosialisteiksi. Missä heillä vielä on mahdol
lisuus toteuttaa pääm ääränsä perustuslaillista tietä — 
kuten W urtembergissä, Bayerissa j.n.e. — siellä he 
käyttävät tilaisuutta säily ttää vanhat fraasinsa ja osoit
taa teossa, etteivät he pienimmässäkään m äärässä ole 
muuttuneet. On sitäpaitsi itsestään selvää, ettei tämän 
puolueen muuttunut nimi ole muuttanut sitä mitenkään 
työläisiä kohtaan, vaan ainoastaan osoittaa, että se nyt 
muodostaa rintam aa itsevaltiuden kanssa liittoutunutta 
porvaristoa vastaan ja että sen täy tyy  nojautua palk
katyöväkeen.

Tämä pikkuporvarillis-demokraattinen puolue Sak
sassa on hyvin mahtava, se ei käsitä ainoastaan kau
punkien porvarillisten asukkaiden suurta enemmistöä, 
pikkuteollisia, kauppiaita ja käsityöläism estareja, vaan 
se lukee niihin, jotka sitä seuraavat, talonpojat ja m aa- 
laisköyhälistön, mikäli täm ä ei vielä ole löytänyt tu 
keaan kaupunkien itsenäisestä proletariaatista.

Vallankumouksellisen työväenpuolueen suhtautuminen 
pikkuporvarilliseen demokratiaan on täm ä: se menee
yhdessä sen kanssa sitä ryhm ää vastaan, jonka se tah
too kukistaa, m utta se nousee pikkuporvarillista demo
kratiaa vastaan kaikessa, missä täm ä tahtoo vakiinnut
taa omaa asemaansa.
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Kaukana halusta heittää yli laidan koko yhteiskunta 
vallankumouksellisen proletariaatin takia, on pikkupor
varillisella demokratialla pyrkim ys muuttaa yhteis
kunnallisia oloja niin, että oleva yhteiskunta tulee niin 
siedettäväksi ja mukavaksi kuin mahdollista heille. Sen- 
tähden he halusivat ensinnä valtlomenojen vähentämistä 
byrokratiaa rajoittamalla ja siirtää pääverot suurten 
tilanomistajani ja porvariston maksettavaksi. He vaa
tivat edelleen suurpääoman painostuksen pienpääomaa 
kohtaan poistamista perustamalla julkisia luottolaitoksia 
ja laeilla koronkiskomista vastaan, minkä kautta heille 
ja talonpojille kävisi mahdolliseksi saada hyvillä ehdoilla 
lainoja valtiolta kapitalistien asemesta. Edelleen he vaa
tivat porvarillisten omaisuussuhteiden toteuttam ista 
maaseudulla feodalismin täydellisellä kumoamisella. Voi
dakseen toteuttaa kaiken täm än tarvitsevat he demo

k ra a ttise n , perustuslaillisen tai tasavaltaisen valiosään- 
nön, joka antaa heille ja liittolaisilleen, talonpojille, 
enemmistön; samaten dem okraattiset kunnallislait jotka 
antavat heille kunnallisomaisuuden välittömän kontrollin 
ja jättävät heidän käsiinsä joukon virkoja, jotka nyt ovat 
byrokraattien hallussa. Pääom an yliherruutta ja ripeää 
kasvua on edelleen vastustettava, osaksi supistamalla 
perintöoikeutta, osaksi siten, että niin monta työalaa 
kuin mahdollista, otetaan valtiolle. Mitä työläisiin 
tulee, niin oh ennen kaikkea selvää, että he pysyvät 
palkkatyöläisinä kuten tähänkin asti, ainoastaan parem 
paa palkkaa ja taattua toimeentuloa toivovat demo
kraattiset pikkuporvarit työläisille ja he toivovat voi. 
vansa toteuttaa tämän osaksi siten, että valtio antaa 
työtä, osaksi hyväntekeväisyystoimenpiteillä. Lyhyesti
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sanoen, he toivovat voivansa ostaa työläiset enemmän 
tai vähemmän naamioiduilla almuilla sekä m urtaa hei
dän vallankumouksellisen voimansa tekemällä heidän 
asemansa hetkiseksi siedettäväksi. Pikkuporvarillisen 
demokratian tässä yhteen muovailtuja vaatimuksia eivät 
edusta samanaikaisesti kaikki sen ryhm ät ja väikkyvät 
kokonaisuudessaan sen väestä vain harvojen mielessä 
täsmällisenä pääm ääränä. Mitä pitemmälle yksityiset 
henkilöt tai ryhm ät heillä menevät, sitä useammat näistä 
vaatimuksista he tekevät omikseen, ja ne harvat, jotka 
edelläsanotussa näkevät oman ohjelmansa, luulevat 
siinä myös esitetyn mitä pisemmälle menevän ohjelman 
itse vallankumoukselle.

M utta näm ä vaatimukset eivät millään tapaa voi ty y 
dyttää proletariaatin puoluetta. Kun dem okraattiset pik
kuporvarit tahtovat suoritaa vallankumouksen niin 
nopeasti kuin mahdollista ja lopettaa sen, kun tässä  mai
nitut vaatimukset pisimmällemenevinä on täytetty , on 
meidän harrastuksenamm e jonka me olemme julki lau» 
suneet, tehdä vallankumous pysyväksi, kunnes kaikki 
enemmän tai vähemmän omistavat luokat on työnnetty 
vallasta ja proletariaatti vallannut valtiovallan sekä pro
letaarien yhtym ät ei vain yhdessä maassa, vaan kai
kissa maailman suurissa maissa, kehitetty niin pitkälle, 
että kilpailu proletaarien kesken näissä maissa on 
lakannut ja että ainakin ratkaisevat tuotantovoimat on 
keskitetty proletaarien käsiin. Meille se ei voi merkitä 
yksityisomaisuuden muuttamasta, ¡Vaan sen, ty h jäk s i 
tekem istä; ei luokkavastakohtien poistamista, vaan luok
kien poistamista; ei olevan yhteiskunnan parantam ista, 
vaan uuden perustamista.
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Että pikkuporvarillinen demokratia vallankumouksen 
edelleen kehittyessä tulee saamaan ylivoimaisen vaiku. 
tuksen Saksassa, siitä ei ole m itään epäilystä. Kysymys 
on silloin proletariaatin ja erittäinkin Liiton asemasta 
tähän demokratiaan

1. nykyisten olosuhteiden jatkuessa, kun myöskin pik
kuporvarilliset demokraatit ovat sorrettuina?

2. seuraavassa vallankumouksellisessa taistelussa, joka 
tulee antam aan heille ylivallan?

3. täm än taistelun jälestä, vallastasyöstyjen luokkien 
ja proletariaatin vallanalaisuuden aikana?

1. Nykyhetkellä, kun dem okraattiset pikkuporvarit 
kaikkialla ovat sorrettuja, saarnaavat he yleensä yksi
m ielisyyttä ja sovintoa proletariaatille. He tarjoavat 
proletariaatille kätensä ja pyrkivät muodostamaan suu
ren oppositsionipuolueen, joka käsittää kaikki vivahduk
set demokraattisessa puolueessa; s.t.s. he koettavat kie
toa työläiset puolue järjestöön, missä yleiset sosialide

m okraa ttise t fraasit vallitsevat, m utta joiden takana ovat 
piilossa heidän erikoispyyteensä, joiden joukkoon ei työ
läisten täsmällisiä vaatimuksia kotirauhan takia voida 
asettaa, 'tuollainen yhtyminen koituisi ainoastaan hei
dän edukseen ja kokonaan proletariaatin vahingoksi. 
Proletariaatti menettäisi kokonaan itsenäisen ja vaivalla 
taistellun asemansa sekä vaipuisi, sekä taas vaipuisi alas, 
virallisen porvarillisen demokratian lisäkkeeksi. Täl
lainen yhteys täy tyy  siis mitä päättävimmin torjua. Jgi 
sensijaan, että tyytyisivät olemaan porvarillisen demo= 
kratian kättentaputtajalaum ana, täy ty y  työläisten — 
ennen kaikkea Liiton — työskennellä virallisten demo
kraattien sivulla työväenpuolueen itsenäisen, salaisen ja
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Keskusjohdon toinen kiertokiije Kommu
nistien Liitolle.

(Kesäkuulla 1850.)

Keskusjohto Liitolle.
Veljet!
Viimeisessä kiertokirjoituksessamme, jonka Liiton lä

hetti jätti teille, selittelimme Työväenpuolueen ja erityi
sesti Liitän asemaa nykyhetkellä, samaten kuin myös 
vallankumouksen mahdollisuutta.

Päätarkoitus tällä kiertokirjeellä on antaa kertomus 
tilasta Liitossa.

Vallankumouksellisen puolueen tappio viime kesänä 
hajoitti hetkeksi täydelleen Liiton järjestön. Toimeliaan, 
m at Liiton jäsenet, jotka ottivat osaa eri liikkeisiin, 
hajotettiin toisistaan. Yhteydet taukosivat, osoitteet oli- 
yat~ tulleet käyttökelvottomiksi, minkä takia kirjeen
vaihto joksikin aikaa lakkasi, samoin kuin sen teki myös 
mahdottomaksi kirjeitten avaamisen vaara. Niin oli 
Liitto tuomittu toimettomuuteen aina kuluneen vuoden 
loppuun.

Siinä määrin kuin kärsityn tappion jälkivaikutukset 
herkesivät, tuli kaikkialla Saksassa vallankumoukselli-
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työläiset progressiivista; |o s  demokraatit itse ehdot
tavat rajoitettua progressiivista veroa, niin vaativat 
työläiset veroa, joka nousee niin suuresti, että suur
pääoma siihen tuhoutuu. Kun demokraatit vaativat val- 
tiovelkain järjestelyä, niin vaativat työläiset valtiovara- 
rikkoa. Työläisten vaatimukset tullaan siis kaikessa 
m äärääm ään niiden toimenpiteiden tai m yönnytysten 
mukaan, joihin demokraatit ryhtyvät.

Jos Saksan työläiset eivät voisi päästä valtaan ja 
toteuttaa luokkapyrkimyksiään ilman, että joutuisivat 
täydellisesti läpikäymään pitemmän vallankumoukselli
sen kehityksen, niin on heillä kuitenkin tällä kertaa 
varmuus, että ensimmäinen osa tä tä  edessäolevaa val
lankumouksellista näytelm ää tapahtuu samanaikaisesti 
heidän oman luokkansa suoranaisen voiton kanssa 
Ranskassa, joka jouduttaa sitä monella tavalla.
■ M utta itsensä täy ty y  heidän enin tehdä lopullisen 
voittonsa hyväksi selvittämällä itselleen luokkaetunsa, 
ottamalla oman itsenäisen puolueasemansa niin pian kuin 
mahdollista ja järjestäessään proletariaatin riippumatto
man puolueen, ei silm änräpäystäkään ole annettava 
demokraattisten pikkuporvarien viekastelevien fraasien 
johtaa itseään harhaan. Heidän taisteluhuutonsa täy 
tyy  o lla: Vallankumous pysyväisenä.

Lontoossa maaliskuulla 1850.
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nolljsestikaan voi liikkeen alussa esittää mitään suora
naisesti kommunistisia toimenpiteitä. M utta he voivat:

1. Pakottaa demokraatit käym ään käsiksi tähänasti
seen yhteiskuntajärjestykseen niin monelta eri taholta 
kuin mahdollista, häiritsemään sen säännöllistä kulkua 
ja kompromettoimaan itsensä ja keskittämään niin monia 
tuotantovoimia, kuljetusvälineitä, rautateitä j.n.e. val
tion käsiin.

2. Heidän täy tyy  ajaa ehdotukset, joita esittävät 
demokraatit, jotka eivät missään tapauksessa tahdo 
esiintyä vallankumouksellisesti, vaan ainoastaan refor- 
mistisesti, huippuunsa ja muuttaa ne suoranaisiksi hyök
käyksiksi yksityisomaisuutta vastaan. Esim. kun pik
kuporvarit ehdottavat rautateiden ja tehtaiden osta
mista, niin täy ty y  työläisten vaatia, että valtio yksin
kertaisesti ja ilman korvausta takavarikoi nämä rauta, 
tiet ja tehtaat taantumuksellisten omaisuutena. Kun 
demokraatit ehdottavat suhteellista verotusta, vaativat

lakien sisällä; että tämä paikallinen ja provinsiellinen itsehulli- 
tus — joka muistutti am erikkalaista — juuri oli ollut vallan
kum ouksen kaikkein voim akkain vipu, ja vieläpä siinä määrin, 
että Napoleon valtiokaappauksensa jälkeen brumairen 18:ntena 
kiirehti korvaam an sen vielä olevalla prefektilaitoksella, joka  
siis oli puhdas taantum usväline aivan alusta asti. Mutta yhtä  
vähän kuin paikallinen ja  provinsielinen itsehallinto on vasta
kohtana poliittiselle ja kansalliselle keskitykselle, yhtä vähän 
se on välttäm ättä sidottu hupsuun ikanttonaaliseen itsekkyyteen, 
joka kohtaa m eitä Sveitsissä sellaisessa tym päisevässä m uodossa, 
ja  jonka kaikki Etelä-Sakan liittotasavallat v. 1849 tahtoivat 
tehdä säännöksi Saksassa.

(H uom autukset F riedrich Engelsin  tekemät Zurichiläi sp ai ilok
seen v:Ita 1885.)
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tää koko voimansa. — Ei saa enempää suvaita, että 
nykyinen tila toistuu kun saksalaisten täy ty y  taistella 
yhdestä ja sam asta edistysaskeleesta erikseen jokai
sessa kaupungissa, jokaisessa maakunnassa. Ja kaik
kein vähimmän saa sietää sitä, että n.s. vapaa kun
nallisasetus ikuistuttaa omaisuusmuodon, joka on vieläpä 
jälessä nykyaikaisesta yksityisomaisuudesta ja välttä
mättömyydellä kaikkialla siirtyy tähän, samoin että ne 
tästä johtuvat ristiriitaisuudet köyhien ja rikkaitten 
kuntain välillä, samoin kuin kunnallinen kansalaisoikeus 
valtiollisen kansalaisoikeuden rinnalla tulevat pysy
väisiksi lainrikkomuksineen työläisiä vastaan. Sama. 
ten kuin Ranskassa 1793, on todella vallankumouksellisen 
puolueen tehtävänä nytkin ankarimman keskityksen 
aikaansaaminen.*)

Olemme nähneet, kuinka demokraatit ensitulevassa 
liikkeessä tulevat valtaan, kuinka ne tulevat pahoitetuksi 
esittäm ään enemmän tai vähemmän sosialistisia toimen
piteitä. Tulee kysyneeksi, m itä toimenpiteitä työläiset 
tulevat esittäm ään vastapainoksi. Työläiset eivät luon-

*) Nyt täytyy muistaa, että tämä kohta johtuu väärinkäsityk
sestä. Silloin pidettiin — kiitos bonapartististen ja liberaalisten  
historian väärentäjäin — varm asti oikeaksi havaittuna, että Rans
kan keskitetty hallintokoneisto oli otettu käytäntöön suuren 
vallankum ouksen kautta ja konventti nim enom aan käyttänyt 
sitä välttäm ättöm änä ja ratkaisevana aseena, kun oli kysym yk
sessä rojalistisen federalistisen taantum uksen sam oin kuin ulko- 
naistenkin vihollisten voittam inen. Mutta nyt on tunnettu to 
siasia, että koko vallankum ouksen ajan brumairen 18:nteen koko 
departtementti-, arondissementti- ja kunnallishallintoa hoitivat 
viranom aiset, jotka olivat hallittavien itsensä valitsemia; viran
omaiset, jotka liikkuivat täydellä vapaudella yleisten valtion-
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kaisluokan, -Joka tulee läpikäymään saman köyhtymisen 
ja velkaantumisen kiertokulun missä Ranskan talon
poika on vielä tänäkin päivänä.

Työläisten tulee m aatyöläisten ja oman etunsa takia 
esiintyä tä tä  suunnitelmaa vastaan. Heidän täy tyy  
vaatia, että takavarikoidut tilat tulevat valtionomaisuu- 
deksi ja käytetään työläissiirtoloiksi, joita maalaispro- 
letariaatti yhteenliittymissä viljelee käyttäm ällä kaikkia 
suurviljelyksen etuja, minkä kautta yhteisen omaisuuden 
periaate piankin saa vahvan pohjan keskellä vaihtele- 
via porvarillisia omaisuusolosuhteita. Niinkuin demo
kraatit yhtyvät talonpoikien kanssa, täy tyy  työläis- 
tenkin yh tyä maalaisproletariaatin kanssa.

Edelleen tulevat demokraatit joko suoranaisesti työs
kentelemään federativisen liittotasavallan perustami
seksi, tahi ainakin, elleivät voi välttää yhtä ja jakam a
tonta tasavaltaa, koettavat lam auttaa keskushallitusta 
antamalla mahdollisen itsenäisyyden ja riippumattomuu
den kunnille ja maakunnille. Näitten suunnitelmien vas
tustamiseksi täy tyy  työläisten ei ainoastaan edistää yhtä 
ja jakam atonta Saksan tasavaltaa, vaan ihyös siinä 
vaikuttaa vallan mitä lujimman keskittämiseksi valtio
vallan käsiin. He eivät saa antaa demokraattisen pu
heen kuntain vapaudesta, itsehallinnosta j.n.e. johtaa 
itseään harhaan. M aassa sellaisessa kuin Saksa, missä 
vielä niin monia keskiajan jätteitä on poistettavana, 
m issä vielä niin paljon paikallista ja maakunnallista oma
päisyyttä täy tyy  murtaa, ei saa missään olosuhteissa 
kärsiä, että jokainen kylä, jokainen kaupunki, jokainen 
maakunta asettaa uuden esteen vallankumouksellisen 
toiminnan tielle, joka ainoastaan keskuksesta voi kehit-
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sen komissarien lain kiertelyllä taikka muulla muotoa 
minkäänlaisen etsityn verukkeen varjolla sulkea pois 
työläisiä. •

II. E ttä kaikkialla porvarillisten demokraattisten eh
dokkaitten rinnalle asetetaan työläisehdokkaita, joiden 
niin pitkälti kuin mahdollista pitää olla Liiton jäseniä. 
Heidän valitsemistaan täy ty y  edistää kaikilla mahdob 
lisillä keinoilla. Myös sellaisilla paikoin, m issä ei ole 
mitään toiveita heidän valituksi tulemisestaan, täy tyy  
työläisten asettaa om at ehdokkaansa säilyttääkseen itse
näisyytensä, tarkastaa voimansa, selvittää vallanku
mouksellinen kannanottonsa ja puoluenäkökantansa julki
suuteen. Tässä heidän ei pidä antaa demokraattien 
fraasien puijata itseään, kuten esim. sen, että siten p irs
totaan dem okraattista puoluetta ja annetaan taantumuk
selle mahdollisuus voittaa. Kaikki nämä fraasit pyrki
vät lopulta vain yhteen: että proletariaattia petettäi
siin. Ne voitot, jotka proletariaatin sellaisen riippu
mattoman esiintymisen kautta täy ty y  korjata, ovat suun
nattomasti tärkeäm m ät kuin se haitta, jota muutaman 
taantumuksellisen läsnäolo edustuslaitoksessa voisi ai
heuttaa. Jos demokratia jo etukäteen esiintyy p ää ttä 
västi ja terroristisesti taantum usta vastaan, niin on sen 
vaikutus vaaleihin jo ennakolta tehty tyhjäksi.

Ensimmäiseksi kysym ykseksi missä porvarilliset demo* 
kraatit joutuvat ristiriitaan työläisten kanssa, tulee feo
dalismin hävittäminen. Niinkuin Ranskan ensimmäisessä 
vallankumouksessa tulevat pikkuporvarit antamaan feo- 
daliset latifundiot talonpojille vapaaksi omaisuudeksi, 
s.t.s. antaa maalaisproletariaatin jatkaa olemassaoloaan 
sellaisenaan ja muodostaa pikkuporvarillisen talonpoi-
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laskuun, tulee heidän saada aikaan, että heidät asestetaan 
ja järjestetään erikoiseksi joukko-osastoksi itsevalitse- 
mine päällikköineen, tai proletaarikaartin osaksi. Ei 
millään ehdolla pidä aseita ja ampumavaroja luovut
taa, jokainen aseistariisum isyritys pitää, jos se käy  ta r
peelliseksi, estää väkivalloin. Tehdä tyhjäksi porvaril
listen demokraattien vaikutus työläisiin, heti perustaa 
itsenäisiä ja asestettuja työläisjärjestöjä sekä pakottaa 
niin vaikeuttaviin ja kompromettoiviin ehtoihin kuin m ah
dollista porvarillinen demokratia sen tilapäisen ja väistä
mättömän herruuden ajaksi; siinä ne pääkohdat, joita 
proletariaatin ja sen mukana myös Liiton tulee pitää 
voimassa edessäolevan kapinan aikana ja jälkeen.

3. Niin pian kuin uudet hallitukset ovat jossain mää= 
rin lujittaneet asemaansa, alkaa heti niiden taistelu työ
läisiä vastaan. Voidakseen tässä kohdata dem okraat
tisia pikkuporvareita voimakeinoin on ennen kaikkea 
tarpeen, että työläiset järjestetään ja keskitetään itsenäi
sesti yhdistyksissä. Keskushallitus tulee niin pian kuin 
se käy mahdolliseksi, sen jälkeen kuin olevat hallitukset 
on kukistettu, lähtemään Saksaan, siellä viipymättä kut
sumaan koolle kongressin ja sille esittäm ään tarpeelliset 
suunnitelmat ja luonnokset työläisklubien keskittämi
seksi liikkeen pääpisteessä perustetun johdon alla. J ä r
jestön nopea aikaansaaminen, ainakin maaseudun työläis- 
kerhojen yhteys, on yksi työväenpuolueen vahvistami
sen tärkeimpiä kohtia.

Olevan hallituksen kukistumisen lähimmäksi seurauk
seksi tulee kansallisedustuksen vaalit. Tässä tulee 
työläisten ottaa huomioon seuraavaa:

I. Ettei sallita paikallisten viranomaisten tai hallituk-



kaikin tavoin levollisella ja kylmäverisellä olosuhteiden 
harkinnalla ja avoimella epäluulolla uutta hallitusta koh
taan niin paljon kuin mahdollista taltuttaa sitä voiton- 
humalaa ja innostusta Uuden järjestyksen puolesta, joka 
seuraa jokaista voitokasta taistelua kadulla. Uusien 
virallisten hallituksien rinnalle täy tyy  heti laittaa kun
toon omat vallankumoukselliset työväenhallitukset
joko kommuunihallitusten, kommuunineuvostojen muo
dossa, tahi työläiskerhojen ja työläiskomiteain
kautta. Siten m enettävät porvarilliset demo
kraattiset hallitukset heti työläisten tuen ja 
näkevät itsensä sellaisten viranomaisten valvomiksi ja 
uhkaamiksi, joilla on takanaan koko työväenjoukko. Sa
nalla sanoen: Voiton ensimmäisestä silmänräpäyksestä 
lähtien täy ty y  epäluulon kohdistua, ei enää voitettuun 
taantumukselliseen puolueeseen, vaan tähänastiseen liit
tolaiseen, joka yksin tahtoo hyötyä yhteisestä voitosta.

2. Voidakseen kuitenkin esiintyä tarm okkaasti ja uh
kaavasti tä tä  puoluetta vastaan, jonka kavallus työläisiä 
vastaan alkaa voiton ensimmäisenä tuntina, täy tyy  työ 
läisten olla asestettuja ja järjestettyjä. Koko proleta. 
riaatin asestaminen piilukkokivääreillä, pyssyillä, tykeillä 
ja ampumatarpeilla täy tyy  viipymättä suorittaa. Van
han, työläsiä vastaan tähdätyn porvarisuojeluslaitoksen 
jälleenperustamista täy tyy  vastustaa. Missä tä tä  ei 
voida suorittaa, siellä täy tyy  työläisten koettaa järjes
täy tyä  itsenäisesti proletaariseksi kaartiksi omine heidän 
itsevalitsemine päällikköineen ja yliesikuntineen eikä 
asettua valtiovallan komennon, vaan työläisten asetta
man vallankumouksellisen kommunineuvoston käskyval
lan alaiseksi. Missä työläiset työskentelevät valtion
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lassaan on vaikeuttaa niiden etenemistä asestettua pro
letariaattia vastaan sekä m äärätä heille sellaiset ehdot, 
että porvarillisten demkoraattien herruus jo ennakolta 
kantaa häviön siementä sisässään, ja myöhemmin heidän 
syrjäyttäm isensä proletariaatin herravallan kautta huo
m attavasti helpottuu.

Työläisten täy ty y  ennen kaikkea yhteentörmäyksen 
aikana ja heti taistelun jälkeen niin suuressa määrin kuin 
,vain mahdollista on, työskennellä porvarillisten rauhalli
suuden ja »järjestyksen» propagandaa vastaan sekä 
pakottaa demokraatit käytännössä toteuttam aan nykyi
set teoreettiset fraasinsa. Työläisten täy tyy  valvoa, 
ettei välittömästi vallankumouksellinen kuohunta taas heti 
voiton jälkeen tule tukahdutettua. Päinvastoin heidän 
tulee pitää se elossa niin kauan kuin mahdollista. 
Kaukana siitä, että noustaisiin vastustam aan n.s. vallat
tomuuksia, osoituksia kansankostosta vihattuja y k s i- '  
löitä tai sellaisia julkisia rakennuksia kohtaan, joihin 
liittyy ainoastaan vihattuja muistoja, ei pidä ainoastaan 
suvaita tällaisia osoituksia, vaan ottaa itse niiden johto 
käsiinsä.

Taistelun aikana ja taistelun jälkeen täy tyy  työläisten 
rinnan porvarillisten demokraattien vaatimusten kanssa 
jokaisessa tilaisuudessa asettaa omat vaatimuksensa. 
Heidän täy ty y  vaatia takeet työläisille samalla kuin de
m okraattiset porvarit valmistautuvat ottamaan käsiinsä 
hallituksen. Jos tarvis vaatii, täy tyy  heidät pakottaa 
antamaan nämä takeet ja yleensä varoa, että uudet hal- 
linnonharjoitajat sitoutuvat kaiken mahdollisen laatuisiin 
myönnytyksiin ja lupauksiin '— varmin keino kompro
mettoida heidät. Heidän (työläisten) täy tyy  ylipäänsä
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julkisen järjestön rakentamiseksi sekä tehdä jokainen 
kommuuni keskipisteeksi ja sydäm eksi työväenyhdistyk
sille, joissa proletariaatin asem asta ja eduista keskustel
laan riippumatta porvarillisista vaikutteista. Kuinka vä
hän porvarilliset demokraatit tarkoittavat totta liittoutu
mallaan, jossa proletaarit olisivat vierivieresä heidän kans
saan ja omaisivat saman vallan ja samat oikeudet, sitä 
osoittavat esim. Breslaun demokraatit, jotka äänenkan
nattajassaan, »Die Neue Oderzeitung», mitä kiihkeim
min vainoavat itsenäisesti järjestyneitä työläisiä, joita 
he nimittävät sosialisteiksi.

Taistelussa yhteistä vastustajaa vastaan ei tarvita 
mitään erityistä yhtym ää. Niin pian kuin tuollaista vas
tustajaa vastaan täy tyy  suoraan taistella, silloin käyvät 
molempien puolueitten edut hetkeksi yhteen, ja niinkuin 
tähän asti tulee myös vastaisuudessa täm ä tilapäiseksi 
laskettu yhdistys muodostumaan itsestään. On selvää, 
että edessäolevissa verisissä yhteentörm äyksissä, niin
kuin kaikissa aikaisemmissakin, tulevat pääasiallisim- 
min työläiset taistelemaan voiton — rohkeudellaan, päät= 
täväisyydellään ja uhrauksellaan. Niin kuin tähänkin 
asti tulevat myös vastaisuudessa tässä taistelussa pik
kuporvarilliset joukkona niin kauan kuin mahdollista 
pysyttäytym ään epäröivinä, päättäm ättöm inä ja toimet
tomina ottaakseen sitte, kun voitto on saavutettu, sen 
haltuunsa omaan laskuunsa, kehoittamaan työläisiä rau
hallisuuteen ja palaam aan kotiin työhön, estäm ään niin 
sanotut vallattomuudet ja sulkemaan työläiset pois voi
ton hedelmien korjuusta. #

Työläisten vallassa ei ole estää pikkuporvarillisia 
demokraatteja tässä heidän teossaan, mutta heidän val-
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sen puolueen voimakkaan salaisen järjestön tarve tun
tuvaksi. Tämä tarve, joka aiheutti Keskusjohdon pää
töksen lähettää lähetti Saksaan ja Sveitsiin, aiheutti 
toiselta puolen Sveitsissä yrityksen salaisiin yhteyksiin, 
samoin kuin myös Kölnin kommuunin yritykseen sieltä- 
käsin järjestää Liittoa Saksassa.

Sveitsissä yhdistyi tämän vuoden alussa useita enem
män tai vähemmän tunnettuja pakolaisia liittoon, jonka 
tarkoituksena oli sopivalla hetkellä m yötävaikuttaa hal
lituksien suistamiseen sekä pitää miehiä valmiina liik
keen johtoon ja itse ottamaan haltuunsa hallituksen. 
Tällä yhtym ällä ei ollut mitään m äärättyä puolueluon- 
netta, ne kirjavat ainekset, jotka siinä yhtyivät, ei sal
linut mitään sellaista. Jäsenistön muodosti väkeä kai. 
kista ryhm istä ja liikkeistä, varmoista kommunisteista 
ja entisistä Liiton jäsenistäkin epäröiviin, pikkuporva
rillisiin demokraatteihin ja ent. pfalzilaisiin hallituksen 
jäseniin asti.

Täm ä yhdistys oli odotettu tilaisuus silloin Sveit
sissä niin lukuisille baden-pfalzilaisille paikan m etsästä
jille ynnä muille samanlaisille kunnianhimoisille, tilaisuus, 
minkä kautta nämä ainekset saattaisivat päästä eteenpäin.

Ne ohjeet, mitä täm ä yhdistys lähetti asiamiehilleen ja 
joita Keskusjohdolla on hallussaan, olivat yh tä vähän 
omiaan herättäm ään luottamusta. M äärätyn puolue
kannan puutteessa yritys saada kaikki olemassaolevat 
oppositsionistiset ainekset näennäisesti yhdistettyä liit
toon, on huonosti naamioitu joukon erikoiskysymyksien 
taakse, kaikki teollisten, talonpoikais-, poliittisten ja soti
laallisten olosuhteiden mukaan eri paikkakunnilla. Voi
m at tämän yhdistyksen keskuudessa olivat samaten
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mitä merkityksettömimmät. Täydellisen jäsenluette
lon mukaan, joka on edessämme, muodosti koko seu
rueen Sveitsissä sen korkeimpana kukoistuskautena tus
kin 30 jäsentä. Täm ä oli jo etukäteen armeija pelkkiä 
upseereja ja aliupseereja ilman sotilaita. Niiden jou
kossa ovat A. Fries ja Qreiner Pfalzista, Körner Elber- 
feltistä, Sigel y.m.

Saksaan olivat he lähettäneet kaksi asiamiestä. En
simmäinen: Bruhn Holsteinista, Liiton jäsen, johti vää
rillä kuvitteluillaan yksityisiä Liiton jäseniä ja kom
muuneja asettum aan liikkeeseen, tällä kertaa yhtym ään 
uuteen yhdistykseen, jossa luulivat näkevänsä jälleen- 
nousseen Liiton. Hän raportteerasi saman aikaisesti 
sveitsiläisjohdolle Zurichiin Liitosta ja sveitsiläisyhteyk- 
sistä meille. Tyytym ättä vielä tähänkään kaksoisase
maan, kirjoitti hän, kun hän vielä oli kirjeenvaihdossa 
meidän kanssamme, mainituille Sveitsin puolelle voitta
milleen henkilöille Frankfurtiin suoranaisia parjausjut- 
tuja ja kehotti heitä olemaan ryhtym ättä mihinkään 
yhteyksiin Lontoon kanssa. Tämän johdosta erotettiin 
hänet heti Liitosta. Tapaus Frankfurtissa selvitettiin 
Liiton lähetin välityksellä. Muuten oli Bruhnin toi
minta sveitsiläiselle keskushallitukselle tuloksetonta. 
Toinen asiamies, ylioppilas Schurz*) Bounista, ei toimit
tanut mitään, koska hän, kuten hän kirjoitti Zurichiin, 
»huomasi, että kaikki käyttökelpoiset voimat olivat Lii
ton käsissä». Hän jätti sitte äkkiä Saksan ja ajelehtii 
ny t ym päri Brysselissä ja Parisissa, missä Liitto val
voo häntä. Keskusjohto ei voinut tässä uudessa yhdis-

) Yliopp. Schurzista tuli m yöhem m in m inisteri Amerikassa.
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tyksessä havaita mitään vaaraa Liitolle, kun sen kes
kusvaliokunnassa on yksi täysin luotettava Liiton jäsen, 
jolla on tehtävänään valvoa näiden henkilöiden toimen
piteitä ja  suunnitelmia mikäli ne täh täy tyvät Liittoa vas
taan. Keskusjohto on sitäpaitsi lähettänyt Sveitsiin lähe
tin yhdessä mainitun liittojäsenen kanssa vetäm ään kel
volliset voimat Liittoon ja yleensä järjestäm ään Liittoa 
Sveitsissä.- Annetut tiedot perustuvat täysin autentti
siin asiakirjoihin.

Toisen samanlaisen yrityksen tekivät jo aikaisemmin 
Struve, Sigel y.m., jotka silloin olivat yhtyneet Gene
vessä. Nämä henkilöt eivät ihäikäilleet uskotella erään 
yrittäm änsä yhdistyksen olevan saman kuin Liitto ja 
väärinkäyttäm ästä Liiton jäsenten nimiä tähän tarkoi
tukseen. Kukaan ei luonnollisesti antanut näiden vai; 
heiden pettää itseään. Heidän yrityksensä oli joka suh
teessa niin epäonnistunut, e ttä  harvain Sveitsiin jää
neitten täm än koskaan perustam attom an yhdistyksen 
jäsenten täytyi liittyä tässä aikaisemmin mainittuun jä r
jestöön. Mitä saamattomampi täm ä nurkkakunta oli, 
sitä enemmän se koreili komeakajahteisilla nimityksillä 
kuten Europan Demokratian Keskusvaliokunta i.n.e. 
Myös täällä Lontoossa on Struve jatkanut näitä y rityk
siään yhdessä muiden pettyneiden suuruuksien kanssa. 
Manifesti ja kehoitus liittymään »Keskustoimistoon 
Koko Venäjän pakolaiskuntaa varten» ja »Europan De
mokratian Keskusvaliokuntaan» on lähetetty Saksan 
kaikkiin osiin, m utta tälläkin kertaa ilman vähintäkään 
tulosta.

Väitettyjä yhteyksiä täm än nurkkakunnan ja ranska
laisten sekä muiden ei-saksalaisten vallankumouksellis
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ten kesken ei ole ensinkään olemassakaan. Koko heidän 
toimintansa supistuu joihinkin vähempiin vehkeilyihin 
täällä olevien saksalaisten pakolaisten keskuudessa, 
juonitteluihin, jotka eivät Liittoa haittaa, vaarattom ia 
ja helposti valvottavia kun ovat.

Kaikilla tuollaisilla yhdistymisyrityksillä on joko sama 
pääm äärä kuin Liitolla, nimittäin työväenpuolueen val
lankumouksellinen järjestäminen — tässä tapauksessa 
ne hävittävät puolueen keskityksen ja voiman hajoitta
malla ja muodostavat siksi vahingollisia hajajärjestöjä 
— tahi voi niillä olla vain se pääm äärä, että kerta ker
ran perään väärinkäyttävät työvenpuoluetta tarkoituk* 
siin, jotka ovat sille vieraita tai suorastaan vihollisia. 
Työväenpuolue voi visseissä olosuhteissa aivan hyvin 
käyttää toisia puolueita ja puolueryhmiä tarkoituksiinsa, 
mutta se ei saa alistua minkään toisen puolueen alaiseksi. 
M utta ne henkilöt, jotka viime liikkeessä asettivat halli
tuksen ja käyttivät asemaansa, kavaltaakseen liikkeen ja 
tukahuttaakseen työväenpuoluetta, kun täm ä halusi esiin
tyä  itsenäisesti, näm ä henkilöt täy tyy  kaikissa olosuh
teissa pitää loitolla.

Liiton tilasta on ilmoitettavana seuraavaa:

/. Belgia.

Liiton järjestö Belgian työläisten keskuudessa, sellai
sena kuin se toimi 1846 ja 1847, on luonnollisesti hajon
nut, kun huomattavimmat jäsenet 1848 vangittiin, tuo
mittiin kuolemaan ja armahdettiin elinkautisiin kuritus- 
huonerangaistuksiin. Ylipäänsä on Liitto Belgiassa me
nettänyt huomattavasti voimastaan helmikuun vallanku
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mouksen jälkeen ja sittenkun useimmat saksalaisen työ
väenyhdistyksen jäsenet oli karkoitettu Brysselistä. 
Vallitsevat poliisiolot eivät ole sallineet perustaa sitä 
uudestaan. Kuitenkin on yksi kommuuni keskeytym ättä 
jatkanut toimintaansa Brysselissä. Se toimii tänäkin 
päivänä ja työskentelee niin hyvin kuin voi.

II. Saksa.

Keskusjohdon tarkoitus oli tässä kiertokirjeessä antaa 
erikoinen kertomus Liiton tilasta Saksassa. T ätä kerto
musta ei kuitenkaan voida tällä hetkellä antaa, koska 
preussilainen poliisi juuri ny t vaanii yhteyksiä vallan, 
kumouksellisen puolueen keskuudessa. Tämän kierto
kirjeen, joka tulee Saksaan varmoja teitä, m utta joka kui
tenkin, kun sitä levitetään edelleen Saksassa, voi siellä 
ja täällä joutua poliisin käsiin, täy tyy  senvuoksi laatia 
niin, ettei sen sisällys anna aseita Liittoa vastaan. Kes
kusjohto supistaa sanottavansa sentähden tällä kertaa 
seuraavaan:

Liitolla on pääpaikkansa Saksaa varten Kölnissä, 
Frankfurt am Mainissa, Hanaussa, Mainzissa, W ies- 
badenissa, Hampurissa, Sohwerinissä, Berlinissä, B res
laussa, Lignizissä, Glogaussa, Leipzigissä, Niirnbergissä, 
Miinchenissä, Bambergissa, W ürzburgissa, Stuttgardis- 
sa, Badenissa.

Johtaviksi piireiksi on nim itetty: Hampuri Schleswig- 
Holsteinia varten, Schwerin Mecklemburgia, Leipzig Sak
sia ja Berlin, Nürnberg Baijeria, Köln Rheininmaata ja 
W estfalia varten.

Kommunit Göttingenissä, Stuttgardissa ja Brysselissä
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jäävät toistaiseksi suoraan yhteyteen keskusjohdon 
kanssa, kunnes niiden on onnistunut tarpeeksi laajentaa 
vaikutustaan, niin että ne voivat muodostaa uusia joh
tavia piirejä.

Liiton olosuhteet Badenissa tullaan m äärääm ään vasta 
sitten, kun sinne ja Sveitsiin lähetetty lähetti on jättänyt 
kertomuksensa.

Paikoilla, kuten Schleswig—Holsteinissa ja Mecklen- 
burgissa, missä talonpoikais- ja päivätyöläisyhdistyksiä 
on toiminnassa, on liiton jäsenten onnistunut saavuttaa 
suoranaista vaikutusvaltaa niihin ja osittain saaneet niitä 
kokonaan käsiinsä. Saksilaiset, irankkilaiset, hessiläi* 
set ja nassaulaiset työläis- ja päiväläisyhdistykset ovat 
myökin suurimmalta osaltaan Liiton johdon alaisina. 
Työväen veljestymisen*) vaikuttavimmat jäsenet kuulu
vat niinikään Liittoon. Keskusjohto kiinnittää kaikkien 
kommunien ja Liiton jäsenten huomiota siihen, että Lii
ton vaikutus työläis-, urheilu-, talonpoikais- ja päivä- 
läisyhdistyksiin on mitä suurimerkityksellisintä ja täy 
ty y  se kaikkialla saavuttaa. Keskusjohto kehottaa joh
tavia piirejä ja sen kanssa suoranaisessa kirjeenvaihto- 
yhteydessä olevia kommuuneja seuraavissa kirjeissään 
erityisesti ilmoittamaan, mitä on tehty tässä suhteessa.

Saksaan m äärätty  lähetti, joka Keskusjohdolta sai tun
nustuksen toiminnastaan, on kaikkialla Liittoon 
ottanut ainoastaan mitä luotettavimpia henkilöitä 
ja jättänyt heidän toimekseen suuremman paikal

*) Työväen veljestym inen —  verrattain suuri työläisten liitto, 
lahjakkaan kirjailijan Stephan Bernin perustama. —  Käänt. 
huom.
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listuntemuksensa nojalla Liiton edelleen laajenta
misen. Paikallisista olosuhteista riippuu, missä 
määrin varm asti vallankumouksellisia henkilöitä voi
daan ottaa Liittoon. Missä se ei ole mahdollista, täytyy 
perustaa muista Liiton jäsenistä toinen luokka, johon 
kuuluvat henkilöt, jotka ovat vallankumouksellisesti 
käyttökelpoisia ja luotettavia, mutta jotka eivät vielä 
ym m ärrä vetää kommunistisia johtopäätöksiä nykyisestä 
liikkeestä. Tämän toisen luokan, jota varten yhteys 
pitää järjestää vain paikallisesti tai maakunnallisesti, 
täy tyy  tulla varsinaisten jäsenten ja liittotoimitsijain 
vakinaisen johdon alaiseksi. Näiden lisäyhteyksien 
avulla voidaan nimittäin vaikutus talonpoikaisyhdistyk- 
siin ja voimisteluyhdistyksiin organisoida sangen kiin
teäksi. Yksityiskohtainen menettelytapa jätetään joh
taville piireille, ja Keskusjohto odottaa piammiten selos
tuksia myöskin tästä.

E räs kommuuni on Keskusjohdolta pyytänyt liitto- 
kongressin heti koollekutsumista — Saksaan. Kom
muunien ja piirien täy tyy  itse nähdä, että nyt vallitse
vissa olosuhteissa ei edes inaakuntakongressien pitämi
nen kaikkialla ole järjestettävissä, mutta yleinen Liit- 
tokongressi on nykyisin suoranainen mahdottomuus. 
Keskusjohto tulee kuitenkin, niin pian kuin se vain m ah
dolliseksi käy, kutsumaan liittokongressin johonkin 
soveliaaseen paikkaan.

Rheinin Preussissa ja W estfalissa on äskettäin käynyt 
eräs Kölnin johtavan piirin lähetti. Kertomusta tämän 
matkan tuloksesta ei vielä ole saapunut Kölniin. Kehoi. 
tamme toisiakin johtavia piirejä, niin pian kuin voivat, 
antaa järjestää samanlaisia lähettimatkoja piiriinsä ja
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raportteeraam aan tuloksista mahdollisimman pian. Lo
puksi ilmoitamme, että Schleswig-Holsteinissa on sol
mittu yhteyksiä armeijan kanssa. Lähempiä tietoja siitä 
vaikutuksesta, jonka Liitto on saavuttanut, odotetaan.

III. Sveitsi.

Lähetin kertom usta odotetaan. Lähempiä tietoja anne
taan senvuoksi vasta ensi' kiertokirjeessä.

/V. Ranska.

Yhteydet saksalaisten työläisten kesken Besanconissa 
ja muilla Juran seuduilla solmittiin uudestaan Sveitsistä 
käsin. Parisissa on Liiton jäsen, joka tähänasti on ollut 
sikäläisten kommuunien etunenässä, Everbeck, selittänyt 
eroavansa Liitosta, koska katsoo kirjallisen työskente
lynsä olevan tärkeäm pää. Yhteys on siksi tällä hetkellä 
katkennut, ja uuden yhteyden aikaansaamisen täy ty y  ta 
pahtua sitäkin suuremmalla varovaisuudella, kun pari- 
silaiset ovat ottaneet Liittoon joukon henkilöitä, jotka 
ovat aivan käyttökelvottomia ja vieläpä aikaisemmin 
olleet suorastaan vihamielisiäkin Liitolle.

V. Englanti.

Lontoon piiri on vahvin koko Liitossa. Se on nimit
täin tehnyt itsensä huomatuksi sillä, että se on jo monta 
vuotta yksin koonnut kaikki Liiton menot, etenkin lähet
tien matkakulut. Se on viime aikoina lujittunut, otta
malla uusia aineksia ja johtaa se edelleen täkäläistä
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saksalaista työväenyhdistystä niinkuin myöskin täkäläis
ten saksalaisten pakolaisten parasta joukkoa.

Keskusjohto on muutamien tä tä  varten valtuutettujen 
jäsentensä kautta yhteydessä ranskalaisten, englanti
laisten ja unkarilaisten varmojen vallankum ouksenne
puolueitten kanssa. , . .

Ranskan vallankumouksellisista on varsinainen prole- 
tarinen puolue, jonka johtaja on Blanqui, liittynyt mei
hin Blanquin salaisen seuran valtuutetut ovat sään
nöllisessä ja virallisessa yhteydessä Liiton valtuutet
tujen kanssa, joille he ovat antaneet toimeksi Ranskan 
ensi vallankumouksen tärkeät esityöt.

Vallankumouksellisen Chartistipuolueen johtajat ovat 
myöskin säännöllisessä, läheisessä yhteydessä Keskus
johdon valtuutettujen kanssa. Heidän sanomalehtensa 
ovat meidän käytettävissäm m e. Välien katkeamista 
tämän vallankumouksellisen itsenäisen työväen puo
lueen ja enemmän sovittelevan, 0 ’Comonin johtaman 
ryhmän välillä kiirehtivät erikoisesti Liiton valtuutetut.

Samalla tapaa on Keskusjohto yhteydessä unkarilais
ten pakolaisten progressivisimman puolueen kanssa. 
Täm ä puolue on tärkeä, koska siihen kuuluu useita eteviä 
sotilaita, jotka vallankumouksen tullen ovat Liiton käy 
tettävissä.

Keskusjohto kehoittaa johtavia piirejä kiireellisesti 
levittämään tä tä  kirjelmää jäsentensä keskuuteen ja 
pikaisimmin lähettäm ään raportteja. Se kehoittaa kaik
kia Liiton jäseniä suurimpaan toimeliaisuuteen, eten m 
nyt, kun olosuhteet ovat niin jännittyneet, että uuden 
vallankumouksen puhkeaminen ei enää kauankaan voi 

viivästyä.
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/
Kölnin kommunistijuttu ▼. 1852.

Tämä kirje on 1852 julkaistu New Yorkin »Tribu- 
nessa» ja on  sitä aikaisem m in pidetty Marxin k ir
joittam ana. Uudempi tutkim us on kuitenkin selvit
tänyt, että se on  kokonaan Engelsin kirjoittam a.

»Olette jo sanomalehdistön kautta saaneet lukuisia 
kuvauksia Kölnin kommunistiprosessista, m utta kun mi
kään niistä ei esitä totuutta oikeassa valossa, pidän ta r
peellisena siihen palata. Tuo tapahtuma näyttää räi
keästi, minkälaisilla keinoilla pidetään Europaa kah
leissa.

Yhdistymis- ja kokoontumisvapauden tultua lakkau
tetuksi oli kommunistinen eli proletarinen puolue muit
ten puolueitten lailla m enettänyt mahdollisuuden luoda 
laillisia järjestöjä. Sen johtajat olivat sitäpaitsi m aan
paossa. M utta mikään valtiollinen puolue ei saata olla 
vailla järjestöä. Ja  vaikka vapaamielinen porvaristo 
ja demokraattinen keskiluokka voivatkin tätä  järjestym i
sen puutetta korvata yhteiskunnallisen asemansa, varo
jensa ja suuremman jokapäiväisen seurustelumahdolli- 
suuden kautta, niin köyhälistölle, jolla ei ole tä tä  yhteis- 
kunta.asem aa eikä näitä varoja, ei jää muuta neuvoksi 
kum salainen liittoutuminen. Siksi syntyi sekä Rans
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kassa että Saksassa noita lukuisia salaisia liittoja, jotka 
poliisi vuoden 1849 jälkeen paljasti toisen toisensa jälkeen 
ja joita vainottiin salaliittoina. Tosin olivatkin monet 
näistä seuroista todellisia valtiollisia salaliittoja, jotka 
oli perustettu voimassaolevan valtiomahdin kukistami
seksi. Raukkahan onkin se, joka m äärätyissä oloissa 
ei tahdo ottaa salaiseen toimintaan osaa, samoin kuin 
se on narri, joka toisenlaisissa oloissa toimii salakäh- 
mäisesti. Mutta oli toisiakin liittoja, jotka olivat aset
taneet itselleen laajemman ja korkeamman pääm äärän, 
jotka tiesivät, että yhden hallituksen kukistuminen on 
vain yhtenä välinäytöksenä suuressa lähenevässä valta
taistelussa. Nämät yhtyivät valmistamaan sitä puoluetta, 
jonka ydinjoukon ne muodostivat, viimeiseen ratkaise
vaan kamppailuun, jossa kerran Europassa ei ainoastaan 
»tyrannien», »itsevaltiaitten» ja »vallananastajien» her
ruus kukistettaisiin, vaan paljon voimakkaampi ja pelot
tavampi mahti ainiaaksi m urrettaisiin: kapitaalin her
ruus työn yli.

Tuo edistyneempi kommunipuolue Saksassa on seu- 
raavanlaatuinen: »Kommunistisen manifestin» periaat. 
teiden mukaisesti täm ä puolue ei ole milloinkaan kuvi
tellut voivansa milloin tahansa ja miten tahansa saada 
aiikaan vallankumousta, joka sen aatteet todellistut- 
taisi. Se tutki niitä syitä, jotka olivat aiheuttaneet val
lankumousliikkeen v. 1848, ja niitä syitä, jotka olivat 
johtaneet sen epäonnistumiseen. Koska se johti kaikki 
valtiolliset taistelut yhteiskunnallisista luokkavasiakoh- 
dista, ryhtyi se tutkimaan niitä edellytyksiä, millä yksi 
yhteiskuntaluokka voi olla kutsuttu ja velvollinen edus
tamaan koko kansan etuja ja siten valtiollisesti kansaa
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johtamaan. Historia todisti, millä tavalla keskiajan 
m aataomistavan aateliston jälkeen syntyi ensimmäisten 
kapitalistien rahamahti ja miten se otti valtiovallan 
käsiinsä; miten sitten näiden rahakapitalistien yhteis
kunnallinen vaikutus ja valtiollinen herruus alkoi vähetä 
teollisuuskapitalistien kasvavan vallan kautta ja miten 
nykyään kaksi uutta luokkaa nousee vaatimaan osaansa 
vallasta, pikkuporvarien luokka ja työväestö. K äytän
nössä "saadut kokemukset vuosien 1848—1849 vallan
kumouksesta vahvistivat tä tä  teoriaa ja siitä seurasi 
johtopäätöksenä, että ensin täy ty y  pikkuporvarien 
demokratian päästä ' valtaan, ennenkuin kommunistinen 
työväenluokka voi toivoa pysyvästi saavuttavansa val
lan ja ennenkuin palkkaorjuuden järjestelm ä voidaan ty* 
jäksi tehdä. Kommunistien salainen järjestö ei siis voi= 
nut pitää suoranaisena pääm ääränään Saksan vallassa- 
olevien hallitusten kukistamista. Järjestö  ei ollut syn
tynyt näitä kukistamaan vaan vasta sitä hallitusta, joka 
ennemmin tai myöhemmin tulisi näiden jälkeen. Nämä 
kommunistit olisivat todennäköisesti kaikki tehokkaasti 
ottaneet osaa jokaiseen vallankumoukselliseen liikkee
seen, joka heidän ajallaan olisi syntynyt olevia oloja vas
taan; m utta heidän pääm ääränään ei voinut olla sellaisen 
kumousliikkeen valmistaminen muulla tavalla kuin kom
munististen aatteiden levittämisellä joukkoihin. Tämän 
pääperusteen ymmärsi jäsenten enemmistö niin hyvin, 
että kun muutamat yksilöt kunnianhimossaan yrittivät 
muuttaa järjestön vallankumoukselliseksi salaliitoksi, 
eroitettiin nämä ainekset oitis.

Ei siis m issään nimessä tällaista seuraa sopinut kutsua 
maankavallusliitoksi. Jos sillä oli kumoustarkoitus, niin
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se ei merkinnyt vallitsevan hallituksen kumoamista, vaan 
sen todennäköisen seuraajan. Tämän kyllä Preussin hal
litus tiesi. Siksipä venytettiin tutkimusta noita 11 syy
tettyä vastaan kahdeksantoista kuukautta ja käytettiin 
heitä vastaan kaikkia juridisia temppuja. Ja  kun viimein 
syytety t tulivat valaoikeuden eteen, ei voitu näitä vas
taan esittää ainoatakaan tunnettua tekoa, joka olisi ollut 
valtion kavallusta. Kuitenkin heidät tuomittiin. Katso
kaamm e minkätähden.

Yksi liiton läheteistä vangittiin m arraskuussa 1851 ja 
häneltä löydettyjen papereitten nojalla toimitettiin muita 
vangitsemisia. Muuan preussilainen poliisiviranomai
nen Stieder sai heti tehtäväkseen seurata oletetun sala
liiton jälkiä Lontoossa. Hänen onnistui löytää muu
tamia papereita, jotka kuuluivat yllämainituille liitosta 
erohetuille jäsenille. Nämä olivat näet sekä Parisissa 
että Lontoossa järjestäneet todellisen salaliiton. Nuo 
paperit saatiin kaksinkertaisen rikoksen kautta. Eräs 
mies lahjottiin m urtautum aan salaliiton sihteerin pul
pettiin ja varastam aan sieltä nuo paperit. Mutta se ei 
riittänyt. Tuo varkaus paljasti n.k. »saksalais-ranska- 
laisen salajuonen» Parisissa ja saattoi rangaistukseen 
sen osanottajat, m utta ei antanut mitään osviittaa suu
reen kommunistiliittoon nähden. Muuten mainittakoon, 
että parisilaista salaliittoa johtivat muutamat kunnian
himoiset tyhm yrit ja teollisuushuijarit ja muuan vek- 
selinväärentäjä, joka samalla oli poliisivakooja. Nämä 
herrasm iehet peittivät täydellisen valtiollisen m itättö
m yytensä raivoisilla julistuksilla ja verenhimoisella sana
helinällä.

Preussin poliisilaitos oli siis pakoitettu toimittamaan
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uusia paljastuksia. Se perusti suoranaisen viraston Lon
toon preussilaisen lähetystön yhteyteen. Muuan poliisi- 
agentti nimeltä Greif toimi muka lähetystön jäsenenä. 
Hänen alaisenaan oli muuan Lontoon kauppias Fleury, 
joka oli valmis kuinka alhaisiin tekoihin hyvänsä. Toi
nen agentti oli liikeapulainen Hirsch, joka Lontoossa 
pääsi muutamien kommunististen maanpakolaisten seu
raan, kunnes näm ä piankin saivat todistuksia hänen ta r
koituksistaan. Kun todistettiin Hirschin pitäneen yh
tey ttä poliisin kanssa, hävisi hän piankin näkym ättö
miin. M utta hän ei palkkaansa toimettomana nautti
nut. Pienestä nurkkakaupungista Kensingtonista, missä 
hän ei milloinkaan tavannut noita kommunisteja, lähetti 
hän joka viikko tekaistuja kertomuksia oletetuista istun
noista preussilaiselle poliisitoimistolle. Näiden kertomus» 
ten sisällys oli m itä järjettömin. Ei ainoakaan etunimi 
pitänyt paikkaansa, ei mikään nimi ollut oikein kirjo- 
tettu, ei kukaan puhunut sillä tavalla kuin hän edes 
todenmukaisesti olisi voinut puhua. Hänen esimiehensä 
Fleury auttoi häntä tässä väärennyksessä ja Preussin 
hallitus piti näitä narrimaisia keksintöjä pyhänä totuu
tena. Voi arvata, minkälaisen hämmennyksen nämä 
todistukset saivat aikaan valamiehistölle esitettyjen asia
kirjojen joukossa. Jutun loppukäsittelyssä esiintyi todis
tajana hra Stieber, jo mainittu poliisiviranomainen, vah
visti valallaan kaikki nämä mielettömyydet oikeiksi ja 
vakuutti itsetyytyväisenä, että muuan hänen salaisista 
kätyreistään Lontoossa m itä lähimmin seurusteli niiden 
henkilöiden kanssa, joita pidettiin tuon kauhistuttavan 
salaliiton alkuunpanijoina. Tämä salainen kätyri olikin 
hyvin salainen, sillä hän kätki kasvonsa kahdeksan kuu
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kauden aikana Kensingtoniin, peläten joskus ehkä näke
vänsä ne henkilöt, joiden salaisimmista ajatuksista ja 
puheista hän joka viikko lähetti kertomuksia.

H errat Hirsch ja Fleury valmistivat toisenkin keksin
nön. Saam ansa tiedot he muodostivat tuon salaisen kes
kustoimikunnan istuntojen »alkuperäiseksi pöytäkirjak
si». Kun herra Stieber huomasi täm än kirjan ihmeel
lisesti soveltuvan yhteen niihin kertomuksiin, joita hän 
oli saanut samaisista henkilöistä, esitti hän sen heti 
valamiehille ja vannoi tulleensa tutkimuksen kautta lu
jasti vakuutetuksi kirjan alkuperäisyydestä. Voi arvata 
tuon salaisen toimikunnan oletettujen jäsenien häm m äs
tyksen, kun heille kerrottiin asioista, joista heillä ei 
ollut aavistustakaan. Vilhelmiksi ristitty oli siinä Lud
vigin tai Karlin nimellä; jotkut pitivät Lontoossa puheita 
silloin kun he olivat toisessa päässä Englantia; he oli
vat muka säännöllisesti pitäneet kokouksia torstaisin 
silloin kun he joka viikko olivat kokoontuneet tuttaval
liseen seurusteluun keskiviikkoisin. Heidän puheensa 
olisi ehkä sopinut preussilaiseen poliisiputkaan mutta ei 
sellaiseen seuraan, missä kirjailijoita oli enemmistönä. 
Kaiken huipuksi esitettiin kuitti rahasta, mikä muka oli 
toimikunnalle maksettu tuosta pöytäkirjasta; mutta tuo 
kuitti oli vain jonkun karhun antama, jonka kommunistit 
ilkeydessään olivat lähettäneet Hirsohin luo.

Tuo kurja väärennys oli niin ilmeinen, e ttä  se sai 
aikaan päinvastaisen vaikutuksen. Vaikka syytetyiltä 
oli riistetty kaikki mahdollisuus tuoda esille oikeat tosi
asiat, niin oli yleinen pahastus niin suuri, e ttä  itse tuo
mari, vieläpä Stieber, joka oli valallaan taannut pöytä
kirjan oikeaperäisyyden, oli pakotettu tunnustamaan sen 
väärennetyksi.'



Täm ä väärennys ei kuitenkaan ollut ainoa poliisin te
kemä temppu, joka jutun käsittelyn aikana tuli päivän 
valoon. Reuterilta varastettuihin asiakirjoihin oli 
poliisi tehnyt lisäyksiä ja siten väärentänyt niiden sisäl
lön. Muuan kirjotelma täynnä mitä hurjinta mielettö
m yyttä, oli kirjotettu Marxin käsialalla, ja kauan aikaa 
pidettiin häntä sen kirjottajana, kunnes tuomarikin tun
nusti sen väärennetyksi. M utta jos yksi poliisien petos 
paljastettiin, tuli viisi tai kuusi uutta esille. Hirsch tun
nusti kirjottaneensa »pöytäkirjan» käskystä ja Fleuryn 
avulla, ja pakeni Englannista välttääkseen oikeudellista 
rangaistusta.

Näiden musertavien paljastusten vuoksi oli hallituk
sella vaikea asema. Tosin sillä oli valamiehistö sellai
nen, jota parempaa ei voinut toivoakaan: kuusi aatelis- 
miestä, kaksi valtion virkamiestä. Nämä eivät olleet ky 
keneviä aivan tarkoin pohtimaan todistusaineistoa,- jota 
kuuden viikon aikana heidän eteensä koottiin, vaan sen 
sijaan kaikui heidän korvissaan yhtäm ittaa, e ttä  syytety t 
olivat kauhistuttavan kommunistisen salaliiton päämie
hiä, joiden tarkotuksena oli kukistaa pyhimmät arvot — 
omaisuus, perhe, uskonto, järjestys, hallitus ja lait. 
Hallitus oli antanut ym m ärtää, että jos vapaustuomio 
annettaisiin tässä jutussa, niin se olisi merkkinä vala- 
miesoilkeuden hävittämiseen ja pidettäisiin suoranaisena 
valtiollisena mielenosotuksena. Tällä tavalla onnistui 
hallituksen uuden preussilaisen rikoslain avulla saada 
seitsemän vangituista tuomituksi ja ainoastaan neljä 
vapautettiin. Iuom itu ille  m äärättiin vankeusrangais
tusta 2—6 vuotia. T ästä olette epäilemättä jo saaneet 
tietää.»
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