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SU.OMENTAJALTA. 

"Voiton tie" ilmestyi suomeksi ensI kerran vuonna 
1928 Kirjan kustannuksella julkaistussa "Voittamisen 
taito"·nimisessä kapinakysymyksiä käsittelevässä kir
joituskokoelmassa. Senjälkeen on kirjasesta ilmestynyt 
uusi, täydennetty saksankielinen painos. Siihen on tul

. lut lisää kaksi uutta lukua, "taistelu· sotaväestä" ja "Pro
letariaatin aseistautumi'!tn" sekä koko joukko muitakin 
oleellisia lisäyksiä, joissa on otettu huomioon kärjisty
vän luokkataistelun esille nostamat polttavat, kysymyk
set ja uusin kapinakysymystä k(.skeva ainehisto. 

" Voiton tie" ("D er Weg zum Sieg"), joka varsinkin 
Saksan työlä is ten keskuudessa- on saänut laajan ja kii~ 

tollisen lukijakunnan, esitetään nyt uudessa asussaaq. 
suoma1aisille työläisille. 

Suomalaisen lukijan kannalta katsoen on tällä kir
jasella se heikko puoli, e..ttä se on li ian saksalåinen- ja 
että se on kirjoitettu miltei yksinomaan Saksan oloja 
s ilmälläpitäen. Tämä koskee varsinkin kirjas.en molem
pia uusia lukuja. N euvostoliitossa asuvan suomalaisen 
lukijan mieltä kiinnostaisi epäilemättä enemmä n Suomesta 
otetut esimerkit ja kysymysten tarkastelu n'Uden valossa. 
Kysymys taistelusta sot~äestä , t.S. sQtilasj oukkojen 
valtaamisesta vallankumouksen puolelle, samoin kuin 
kysymys työläisten aseistamisestakin, on Suomessa ase
tettava oleellisesti toisella tavalla kuin Saksassa. Saksassa 
ei ole ylei.seen asevelvollisuuteen perustavaa ,armeijaa, vaan 
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porvariston huolellisesti valokoimista aineksista kokoon
pannut kalkkajoukot, jotka valtiolliseen "luotettavaisuu
teensa" nähden ovat rinnastettavissa Suomen suojeluskun
tiin. Sotapalvelustaan suorittavista työläisistä ja talonpo
jista muodostettu Suomen armeija tarjoaa moninkerroin 
laajenpia mahdollisuuksia menestykselli selle kumouksel
liselle joukkotoiminnalle sotaväen keskuudessa, sotilasI 
joukkojen voittamiselle aktiiviseen osa.nottoon kumous
taisteluun kuin Saksan porvariston palkka joukot. 

Tämä aseellisten voimien kokooP<Lnon erilaisuus vai
kuttaa myöskin ratkaisevalla tavalla kysymykseen työ
läi sten aseistamisesta, joka Suomessa on asetettava oleel 
lisest! toisella tavalla, kuin nykypäivien Saksassa. Vaik
ka tässä kirjasessa erikoisella voimalla painostettu Leni
nin ohje, että työläisten on hankittava aseensa itse, aseis
tauduttava, millä kukin taitaa, . pitää täysin paikkansa 
Suomenkin oloissa, niin on Suomen työläisille yhtä voi
makkaasti all~viivattava se seikka, että taistelu sota
väestä, porvariston aseistaminen, asetakkisten työläisten 
ja talonpoikain voittaminen vallankumouksen puolelle 
kuuluu Suomen oloissa työläisten ase istamisen penJs-
kysymyksiin , . 

"Saksala isuudestaan" huolimatta on " 'Voiton tie" suo
. malaisillekin vallankumouksellisille työläisille varmasti 
tervetullut, sillä se antaa helposti tajuttavassa muodossa 
vastauksen useaan luokkataistelun polttavaan, nykyhet

' ken asettamaan kysymyk seen. 
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KAPINAN TAITO 
I~~:~" <I!':' . 

MITÄ KAPINA ON? 

Aseellinen kapina marxilaisessa mielessä on kansan-
joukkojen nousu taantumuksellista järjestelmää vastaan, 
aseellinen luokkataistelu,. jota vallankumouksellinen luok· 
ka käy välittömästi vallatakseen poliittisen vallan . 

. Aseellinen kapina on sotaa, täsmällisemmin sanottuna 
Juokkasotaa, kansalaissotaa. Mutta se on kansalaissodan 
erikoinen muoto, joka ' oleellisesti eroaa kaikista muista 
kansalaissodan muodoista. Jos haluaa saada selvän ku
van aseellisen kapinan olemuksesta ja erikoisuuksista, 
niin on välttämätöntä pitää selvästi " kapinan" ja "kansa
laissodan" käsitteet toisistaan erillään. 

Ennenkuin vall~nkumouksellinen proletariaatti voi ' 
jossakin maassa, jossa aina ratkaiseviin valtataisteluiden 
alkamiseen saakka porvaristo on ollut vallassa, ryhtyä 
käyttämään toisia kansalaissodan , muotoja, o~ se n val
lattava kapinan kautta valta käsiinsä yksityisillä alueilla 
ja paikkakunnilla. Se ei voi hypätä tämän asteen yli. 

Aseellinen kapina on siis kansalaissodan alkuvaihe, 
sen ensimäinen kausi. 

Kap1na- ja kansalaissota-käsitteJden toisistaan erotta
misella on suuri käytännöllinen merkitys, sillä olosuh
teet kansalaissodan alkukaudella, kapinassa, ovat aivan 
erilaiset kuin myöhemmissä kansalaissodan vaiheissa ja 
näiden erilaisten olosuhteiden vuoksi vallankumouksel-



• 
lisen iuokan toimintatapa, sen taktiIkka Ja strategia, ovät 
monessa suhteessa oleellisesti erilaiset kuin myöhempinä 
kansalaissodan kausina. 

MyöHempinä kansalaissodan' kausina esiintyy enem
män tai vähemmän ylJtenäisiä r,intamalinjoja, jolloin rin-... 
tamalinjan toisella p'Jolen oleva . alue on vallankumouk
sellisten ja toiseila puolen oleva alue vastavallankumouk
sellisten joukkojen hallussa. Sitävastoin on kapinalle 
ominaista se, että kapinan hetkellä ei yleensä voi olla 
mitään ' yhtenäisiä rintamalinjoja kapinallisten ja vasta
vallankumouksellisten jpukkojen välillä. On mahdotonta 
ajatella, että sorretun luokan onnis~uisi ennen aseellista 
kapinaa panna liikekannalle säännöllinen armeija ja vie
dä se määrätylle rintamalinjalle, Kapinallinen "armeija", 
vallankumouksellinen väestö, on pakotettu kapinan het
kellä olemaan hajallaan ympäri maata, Myöskin vasta
vallankumouksen voimat, taantumuksellisen luokan jä
senet, niiden järjestöt, sekä suuremmat tai pienemmät 
sotaväki- ja poliisijoukko-osastot ovat tällä hetkellä vielä 
kaikkialla tavattavissa. Kaikkialla voi tavata ystäviä ja 
vihamiehiä. Va,ikka onkin sellaisia paikkoja, joihin kum
pikin puoli on jossakin määrin keskittänyt voimiaan, 
esim, porvariston kaupunginosat ja mahdoHisesti koko
naiset vastavallankumouksellisille suotuisat alueet, yh

. deltä puolen ja tehtaat, työläiskorttelit ja suuret teolli
suusalueet toiselta puolen, niin puuttuu kuitenkin yhtä
jaksoinen jako linja, yhtenäinen rintamalinja molempien 
vastustajien väliltä. 

Tavallista rinta'!lasotaa ja myöskin kansalaissotaa sen 
myöhempinä kausina voi ·verrata tulilinjaan. Sitävastoin 
on aseellinen kapina, joka nojautuu kaikkialla ilmene
vään vallankumoukselliseen joukkoliikkeeseen, verratta
vissa tulipaloon. Puhutaan "kapinan pesistä" ja ".kapina
alueista". Nämä sanontatavat vastaavatkin kapinan ole
musta. 
~ Aseellisessa kapinassakin on tosin enemmän tai vä

hemmä,n selvästi erottautuvia rintamanosia. esim. taiste
luissa kahden kaupunginosan välillä, mutta nämä ·rinta-
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manosat ovat -eristettyinä toisistaan, ne eivät _ yhdisty 
yhdeksi suureksi rintamalinjaksL 

Aseellinen kapina on siis luokkien väli6ten aseellisten 
taistelujen alkuvaihe, yhden tai muutaman yhtenäisen 
kansalaissodan rintaman muodostumiseen saakka. 

Vallankumouksellinen luokka ennen vallan valtaa· 
mista ei valmistaudu kansalaissotaan yleensä, 'vaan aseel
liseen kapinaan. Kaikessa taistelussa on v.oit l>n ehtona 
se, että ke.skitetään kaikki voimat ja koko huomio lähim· 
män tehtävän suorittamiseen. Toiselta puolen on aseel
lisen kapinan oikea valmistaminen samalla johdonmu
kaista valmistusta kansalaissodan myöhempiin kausiin, 
sillä siitä, onnistuuko kapina ja miten se onnistuu, riip
puu, minkälainen on voiIll<\.suhde myöhempiin kausiin 
siirryttäessä. 

KAPINAN- TA:ITO JA SOTATAITO 

Kapinan- taidon olemuksen selvittämiseksi on paikat· 
laan verrata kapinan taitoa sotataitoon ja alleviivata ero 
niiden välillä. 

Sanonta: "kapinan taito" on lähtöisin Marxilta, Joka 
jo vuonna 1852 käsitteli kapinan kysymyksiä. Mainit· 
tuna vuonna sanoi hän kirjoituksessaan: "Kansanvalta 
p«;räsimessä" (Kirjassaan "Vallankumous ja vastavallan· 
kumous") : .... 

"Käpina on taitoa, samoinkuin sota tai muut taidot, 
ja on se. määrättyjen sääntöjen alainen, joiden laiminlyö
minen vie · sen puolen turmioon, joka tekee siihen itsensä 
syylliseksi. Nämä säännöt, jotka johtuvat niiden eri 
puolien ja olosuhteiden olemuksesta, joi.den kanssa sel· 
laisessa tapauksessa ollaan tekemisissä, ovat niin selviä 
ja yksinkertaisia, että vuoden 1848 lyhyt kokemus on 
tehnyt ne saksalaisille melko tutuiksi." 
__ Marxin mukaan on kapinan taito erikoinen taito ja, 
kuten ylläolevasta lauseesta käy selvjlle. se ei ole samaa 
kuin tav1-lIinen sotataito. . 
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Usein kuulee väitettävän: "Ei vo i olla milään eri~ 
kaista kapinan taitoa, joka olisi oleellisesti toista kuin 
sotalaito yleensä. Sillä kapinassa ammutaan konekivää~ 
reillä ja heitetään käsipommeja samojen peI'ussääntäjel'\ 
mukaan kuin tavallisessakin sodassa." 

Tämä v~ite ei ole mikään satunnainen, vaan aivan 
tyypillinen mekaaniselle, liian sotilaalliselle kapinan kä
sittämiselle. 

J os tarkastelee kapinaa ja sotaa ainoastaan . niissä käy
tettävien erilaisten aseiden ahtaalta teknilliseltä näkö
kanqalta, ja jos näkee ainoastaan sen, että kapinassa niin
kuin sodassakin ammutaan, niin käy vaik"eaksi todeta 
mitään oleellista eroa sotataidon ja aseellisen kapinan 
välillä. Tosin on use'immiss~ proletariaatin nousuissa sen 
ampumataito ollut hyvin huonoa. Aseellisten luokka
taistelujen historia tietää useita esimerkkejä siitä, miten 
kapinalliset ty~läiset, jotka eivät tunteneet käsiinsä jou
tuneiden aseiden käyttöä, ovat käyttäneet konepistoolia 
lyömäaseenä, tai ohjanneet tykin vihollista kohti yk
sinkertaisesti tähtäämällä piipun kautta. Mutta sellaista 
väitettä ei voitaisi ottaa todesta, että ero kapinan taidon 
ja sotataidon välillä olisi se, että "kapinassa ammutaan 
huonommin, kuin oikeassa sodassa". Karl Marx ei tyy
tynyt aseellisen kapinan pintapuoliseen tarkasteluun . 
Hän ei laskenut leikkiä kapinallisten puutteellisista 
'<otilastiedoista. Hän on osoittanut sen ratkaisevan sei
kan, että kapinassa vallitsevat kokonaan toiset olösuhteet 
ja siellä ollaan tekemisissä kokonaan toisenlaisten voi-
mien ja ainesten kanssa. kuin muissa aseellisissa taiste
luissa. Tämä edellyttää, että kapinassa on tarpeen 
erikoinen strategia ja taktiikka, ovat tarpeen erikoiset 
säännöt, jotka eivät ole mitään muuta, kuin " johtopää
töksiä niiden puolueiden ja olosuhteiden olemuksesta, 
joiden kanssa sellaisissa tapauksissa ' joudutaan tekemi-' 
siin". Aseellisessa kapinassa on " rintama" kaikkialla. 
Kummallakaan sotaakäyvälIä puolella ei ole mitään vari 
maa, jommankumman yksinään hallitsemaan selkäpuolta, 
vaan ne ovat samalla alueella, toistensa rinnalla ja toj-
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': " . siinsa sotkeutunema. Mo1emmat ovat kaikilta suunnilta 
enemmän tai vähemmän uhattuja ja molempia tuetaan 
myöskin enemmän tai vähemmän- kaikilta suunnilta, kos~ 
ka' kaikkialla on sekä vallankumouksen ystäviä että vi
hamiehiä. Ken- ei näistä tosiseikoista vedä johdonmu
kaisia ...johtopäätöksiä, tulee lyötyä ja tuhottua. Varsin
kin, .elleivät kumoukse'lliset ~ ymmärrä käyttää näitä 010-

' suhteita hyväkseen lyödäkseen vihollisen siellä, missä 
sen tapaavat. vaan odottavat, kunnes on muodostunut 

'säännöllinen kansaläissodan rintama, ovat he hukassa. 
Edelleen on tehtävä johdonmukaiset johtopäätökset 

siitä seikasta, että aseellinen kapina ei ole ainoastaan 
taistelua kahden valmiin, väestöstä erillään olevan ar
meijan välillä, vaan luokan sotaa luokkaa . vastaan,.-$orret
tujen, kapinaan nousseiden kansanjoukkojen epätoivoista 
taistelua hallitsevaan ' luokkaan kuuluvia ja sitä kannat
tavia vastaan. Työtätekevän väestön laajat joukot, naiset, 
vanhukset ja lapset mukaan luettuina, eivät sellaisessa 
taistelussa Jaa .ivullisten, uteliaiden sivultakatsojien 
asemaan, vaan ne joutuvat ottamaan aktiivisesti osaa tais-' 
teluun; ne tulevat iskemään vihollista siellä, missä ne 
sen tap'aavat Ja millä kykenevät. Ne tulevat käyttämään 

.jokaista. tarjolla olevaa tilaisuutta hyväkseen vahingott
taakseen vastavallankumouksen aseellisia voimia ja tu
keakseen ~vallankumouksen aseellisia voimia. Sellaisen 
sodan johtaminen ja järjestäminon, mikä ehdottomasti 
kuuluu kapinan taitoon, on jotain toista. kuin sodankäy
minen valmiilla armeijalla. jonka toimintaa voidaan sään-
nöstellä yksinkertaisilla käskyillä. ' 

Jo ennen vallanfumousta ja aseellista kapin.aa tulee 
kyllä aina olemaan enemmän tai vähemmän alkeellisesti 
järjestettyjä, enemmän tai vähemmän kurinalaisia tais
telujoukkueita. Mutta väestön laajat joukot, kapinan 
"perusjoukko" ja laajat varajoukot voidaan vetää taiste
luun ja järjestää vasta taistelun kuluessa. 

'Mutta tämän toteuttaminen edellyttää inenestyk-
selJisen taistelun käymistä joukoista itsestään, ei aiQoas
taan ennen vallankumousta, ' vaan erikoisesti juuri aseel· 
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Hsen kapinan hetkeilä. P~rvaristo tu1ee käyoon tät~ 
taistelua mitä häi1{äilemättömimmin ja halpamaisHnmin 
keinoin. Se tulee levittämään porvarillisessa ja sosia1i: 
demokraattisessa lehdistössä, radiossa ja agitatiossaan 
valheellisia tietoja vallankumoustaistelijoiden muka te· 
kemistä häpeäUisistä konnan töistä naisten ja lasten rais· 
kauksista, rosvouksista ym. Se käyttää hyväkseen . leh· 
distöä, radiota, ilmoitustauluja.. lentokoneista heiteltä· 
viä lentolehtisiä ym. levittääk~een valheellis~a ..tiet~ja 
kapinallisten kärsimistä tappioista jä valkoisten jouk
kojen voitoista ja menestyksistä, että se muka on kaik· 
kiIla "tilanteen herrana", ja että joukko-osastot ovat 
varmasti hallituksen käsissä, saadakseen siten aikaan 
paniikkimielialaa taistelevien työläisten riveihin. Se 
lähettää kätyr.eitään provokaattoreiksi itsensä taistele
vien työläisten riveihin johtaakseen heidät epätarkoi. 
tuksenmukaisiin, narkitsemattomiin tekoihin, tai kyl · 
vääkseen heidän keskuudessaan epäluuloa johtajiaan koh
taan ("johtajat ovat meidät pettäneet"). Se lähettää 
"neuvottelijoitaan" taistelevien -työläisten luo vöittaak
seen aikaa ja voidakseen hyökätä takaapäin heidän kimp
puun!!a. Se panee' "sosialistiset" apurinsa pidähämään 
joukkoja taistelusta erilaisten petosmenetelmien, . dema
googisten lupausten ja usein hyvinkin "vallankumouk· 
sellisilta" kaikuvien, mutta tosiasiassa vastavallanku
mouksellisten tunnusten kautta ja koettavat saada joukot 
johdettua vastavallankumouksen vanaveteen . . Se lahjoo, 

. panettelee, pettää, imartelee ja uhkaa, vain päästäkseen 
päämääräänsä. T ähän tulee lisäksi ' se, . että sellaisissa 
tilanteissa ain_a tukevat vastavallankumousta ne horjuvat, 
pelkurimaiset vallankumouksen "ystävät" ja "kannatta
jat", jotka . tosin "yleensä" kannattavat vallankumousta, 
mutta "nykyisten olojen vallitessa" pitävät voittoa mah
dottomana ja myöskin levittä~ät paniikkimielialaa tais
televien joukkojen keskuudessa. 

"l'ätä ·vastavallankumouksellisten epätoivoista taiste
lua vastaan kansanjoukoista on kapinallisten asetettava 
oma yhtä aktiivinen ja tarm'okas taistelu joukoista. Tä· 
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mä taistelu et kuhenkaan ole mlkä~n puhtaasd sotftaat. 
linen asia, vaan se on poliittista taistelua. . 

ASEELLISEN KAPINAN YKSI PE1<USOMI
NAISUUKSISTA ON SIIS SE, ETTÄ TAISTE
LUN SOTILAALLISTA PUOLTA EI VOIDA 
EROTTAA SEN POLIITTISESTA PUO
LESTA. 

Tavall~enkin sota on poliittista taistelua .sikäli, mi
käli se aina on politiikan jatkoa, määrätyn politiikan 
toteuttamista "toisilla keinoilla". Mutta silloin kun täl
laisessa sodassa tämän politiikan väli kappaleiden, armei
joiden tehtävä voidaan ratkaista yksinomaan puhtaasti 
sotilaallisten näkökohtien mukaan, niin on sodan eri· 
koiselle m.uodolle, aseelli~elle kapinalle, luonteenomaista, 
että aseellisen taistelun täytyy joka askeleella käydä 
käsi kädessä poliittisen taistelun kanssa joukkojen voit
tamisesta. 

On tuskin tarpeellista painostaa, että sellaisena aika
na tehtävä agitatio ja propaganda on suunnattava pal 
velemaan aseellista taistelua, että sen. päämääränä pitää 
olla mahdollisimman laajojen joukkojen vetäminen fyy
silliseen taisteluun, sekä hajaannuksen ja horjumiste n 
edistäminen vastustajan leirissä. 

Toiselta puolen ei joukkojen voittaminen kapinan 
hetkellä ole pelkästään suullisen ja kirjallisen agitation 

.asia, vaan riippuu se hyvin oleellisesti siitä, millaisella 
menestyksellä käydään ensimäiset aseelliset taistelut.. 
Jotta voitaisiin vetää vallankumouksen puolelle ne hor
juvat ainekset, "jotka seuraavat aina voimakkainta sy
säystä ja aina lyöttäytyvät varmimmalle puolelle", on 
Marxin neuvon mukaan huolehdittava "j9ka päivä uusis
ta, vaikkapa pienemmistäkin menestyksistä", ja tehtävä 
nämä menestykset tunnetuiksi mitä laajimmille joukoille, 
moraalisen ylivoiman säilyttämiseksi. 

Kapinan poliittisen ja sotilaallisen puolen erottamat
tomuuden painostaminen ei missään tapauksessa saa vie
dä kapinan sotilaall~sen puolen , väheksymiseen. gapina 
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et ole agitatiota ja propagandaa, vaan säätimätl:lnt~ h~~ 
vitystaistelua. Se on yksi , sodan muoto. Ja sitä käy
dään aseilla, kuten kaikkia muitakin sotia. Vallanku~ 
mouksen voitto tai tappio riippuu siitä, millaiseen tulok
seen aseelliset taistelut ovat päättyneet. Aseellisen tais
telun menestymiseen ei tarvita ainoastaan aseita, vaan 
myöskin aseiden käyttämisen taitoa ja monia muita so
tilaallisia tietoja ja taitoja. Tästä tos iasiasta jn vallan
kumouksellisen proletariaatip vedettävä kaikki johtopää
tökset, käytettävä hyväkseen jokaista tarjoutuvaa tilai
suutta saadakseen käsiinsä aseita ja oppiakseen aseen
käyttöä ja mikäli se on mahdollista, kasvattaa keskuu
destaan mahdollisimman paljon ja mahdollisimman · pe
rusteellisesti kouluutettuja s'otilasammattimiehiä. Tässä 
suhteessa ei proletariaatti voi milloinkaan olla liian hy
vin sotilaallisesti valmistautunut. 

Me emme varoi takaan kapinan sotilaallisten tekijäin 
yliarvioimisesta; vaan ainoastaan eräistä tyypillis"istä, ", 
yksipuolisesti sotilaallisista, "sotapäällikkömäisistä" vir
heistä, joissa ei oteta huomioon niitä erikoisia olosuh
teita, missä aseellinen kapina tapahtuu ja joissa käydään 
ratkaisemaan aseellisen kapinan kysymyksiä "suuren" 
sodan kaavojen mukaan, eikä noudateta erikoista kapi
nan taitoa, "jonKa laiminlyöminen vie sen puolen tur
mioon, joka tekee siihen itsensä syylliseksi" (Marx). 

Tavallinen sotataito on aseellisessa kapinassa vält
tämätön, mutta riittämätön. Toisinaan voi tavallisen 
rintamasodan menettelytapojen mekaaninen sovellutta
minen kapinaan olla vaarallistakin. 

Niinpä esim. valittivat Moskovan työläiset Mosko
van kapinan aikana v. 1905. että nekin harvat tsaarin 
armeijan upseerit, jotka olivat liittyneet kapinaliikkee
seen, olivat vähemmän käyttökelpoisia, he kun ymmär
sivät vain oman sotilasall1mattinsa, 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 • pistooleilla ja kivää~ 
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reillä varustettuina voidaan taistella konek'ivääreillä ' ja 
tykistöllä varustettua vastustajaa vastaa~. 

Muutamat kohtalokk<!at virheet aseellisten taistelujen 
aikana Suomessa' vuonna 1918 -johtuivat osaksi siitä, että 
pu.nakaartien johto eräiden sotilasasiaintuntijain neu
voja seuraten toimi tavalla, joka puhtaan sota taidon 
kannalta katsoen olisi ollut moitteetonta, mutta kapi
nassa oli väärää. -Yksi sellainen virhe ' oli pyrkimys mah
dollisimman pian muodostaa säännöllinen punainen ,rin
tama; vOidakseen käydä kansalaissotaa' "oikein" kaikkien 
sotataidon sääntöjen mukaan, mfkä oli edullista vain 
vastavallankumouksellisille. T avallisessa sotataidossa on 
sorfava luokka voimakas. Senvuoksi täytyy kapinallis
ten pyrkiä kaikin tavoin estämään säännöllisen rinta
man muodostumista. 

ARMEIJAN JOHTAMINEN JA KAPINALLIS
TEN JOUKKOJJi;N JOHTAMINEN. 

"Oikeassa" sodassa johtavat ja komentavat politii
kan erikoista väli kappaletta, armeijaa, kenr'aalit ja muut 
upseerit, jotka nimitetään ylhäältäpäin ja jotka yksilö
kohtaisesti ovat vastuussa heille uskotuista joukko-osas
toista. joukkojen toimintaa ohjataan käskyillä, kirjaJli- 
silla ja suullisilla. E simiesten käskyjä ei saa arvostella 
eikä niistä' keskustella, sillä se veisi aikaa ja horjut
taisi esimiesten auktoriteettia. När11ä käskyt ovat lopul
lisia ' ja ehdottomia. Esimies käskee ja hänen alaisensa 
on toteltava ja pidettävä "turpa kiinni", ellei hän tahdo 
joutua tekemisiin sota lakien veristen pykälien ,ltanssa. 
Tämä kaikki vastaa sodankäynnin ' vaatimuksia, se .: n 
johdonm~kainen seuraus sodan olemuksesta. 

On servää, että kapinallistenkin on oQ1alla puolellaan 
mahdollisimman 'suuressa määrässä toteutettava tällai
sen sodankäynnin vahvoja puolia. Heidän täytyy luoda 
hinnalla miilä tahansa riveissään vallankumou\csellinen, 
rautainen kurL On päästävä siihen, että vallankumouk
sellisten Joukko-osastojen johtajil1a on välttämätön 
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auktoriteetti ja että heidän käsky jään seurataan ehdot· 
tomasti, aivan samantekevää, ovatko nämä johtajat vaI· 
lankumoustaisteluelinten - määräämät, "nimittämät", vai 
ovatko ne taistelijain itsensä valitsemia. 

Sellainen mielipide, että ei saa tulla kysymykseen 
proletariaatin taistelujoukkojen johtajien valitseminen, 
vaan yksinomaan niiden nimittäminen, johtuu byrokraat~ 
tiscsta ja samalla lapse llisesta aseellised ~apinan ymmär
tämisestä. Aivankuin koko aseellinen kapina suoritet
taisiin ylhäältäpäin, ennakolta nimitettyjen virkamies
ten kautta ja aivankuin sen ei pitäisi nojautua puolueen 
johtamaan joukkojen luovaan aIotteelliseen toimintaan, 
jonka muotoja on mahdotonta byrokraattisesti ennakolta 
määrätä. Ja aivankuin eil voitaisi jälestäpäin "nimittää:' 
taistelijain itsensä valitsetnia johtajia, jos ne ovat kel
vollisia, ja aivankuin olisi mahdotonta johtaa valitse
mista ja huolehtia ~ siitä, että valituiksi tulevat parhaat 
ja kunnollisimmat. 

Puhtaasti sotilaalliset organisatio- ja johtomuodot 
ovat aseelliseen kapinaan sovellutettavissa varSinkin 
mitä ' tulee jo ennakolta järjestettyihin taistelujoukkoi
hin, Mutta ne ovat riittämättömät. L aajat "siviili-ihmis
ten" joukot; jotka vasta taistelujen kuluessa on jär
jestettävä, vieläpä vedettävä vallankumouksen _puolelle, 
eivät ole yksinkertaisesti jonkun "esivallan" käsket
tävissä. Niiden joHtamiseen tarvitaan paljon joustavam
pia menettelytapoja. Tämä koskee myöskin vastavallan
kumouksen aseellisten voimien kumouksellisia sotilaita. 

Proletariaatin vallankumouksellinen puolue on sen 
johtajp. aseellisen kapinan hetkellä, samoin kuin kaikissa 
muissakin luokkataistelun vaiJ;1eissa. Tahi onko ajatel
tavissa, että puolue johtaa taistelevia joukk.oja vain 
aseelliseen kapinaan saakka, niin kauan kuin taistelua 
käydään muissa, "epäsotilaallisissa",· esimerkiksi suur
lakon muodossa, vetäytyäkseen sitten äkkiä taka-alalle 
ja tehdäkseen tilaa toiselle johdolle, esimerkiksi jolle
kin erikoiselle sotilaalliselle_"kaaderijärjestölle", joka tu
tee toiJIu'l1],!8Jl, sen jälkeen, kun puolue on tehnyt ueelli- -
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aen kapinan "poliittisen valmistelun"? Tämän tapaisia kl
sityksiä on vielä nytkin saksalaisten vallankumouksel
listen työläisten keskuudessa esiintynyt, mutta ne on 
nyt lopullisesti voitettava. 

Po'iittinen puolue, eikä mikään muu järjestö on 
taistelevien työläisjoukkojen kaaderijärjestQ kapinan 
hetkellä, kuten aina. ' Ei siinä mekaanisessa mielessä, 
että kaikki vallankumouksen- aseellisten voimien joh
taja- ja "upseeri paikat" pitäisi ehdottomasti täyttää 
rekisteröidyillä puolueenjäsenillä. Puolue ei ole mikään 
"esivalta", se ei "käske" joukkoja, vaan se johtaa nii
den taistelua ' sen kautta, että ' sen jäsenet muo9,ostavat 
kaikkialla taistelevan luokao riveissä aktiivisimman, 
rohkeimman, tietoisimman ja kurinalaisimman aineksen, 

• yhtenäisesti toimivan, johtavan ja eteenpäin ajavan 
voiman . 

Mutta proletariaatin muutkaan "epäsotilaalliset" 
joukkojärjestöt eivät jää osattomiksi aseellisesta tais
telusta. Täs\ä esimerkkinä mainitsemme sen huomatta
van osan, jota Lokakuun kapinassa vuonna 1917 näyt
telivät ammattiliitot ja työpaikkakomiteat punaisten 
kaart ien- järjestämisessä ja aseistamisessa. 

Puolueen ja muiden vakituisten joukkojärjestöjensä 
rinnalle luovat taistelevat joukot erikoisia taistelueli
miä mitä laajimmalla joukkopohjalla. Venäjän vallan
kumouksessa 1917 olivat nämä taisteluelimet työläisten, 
talonpo ikain ja ,sotilaidert neuvostot. Ne olivat taistele· 
vien kansanjoukkojen "it sensä valitsemat ja valtuutta-

. mat "koko kansan kwnouksellisen nousun" välittömät 
edustajat_ Neuvostot muodostuivat joukko~aistelun vä
littömien tarpeiden vaatimuksista. Alunpitäen olivat ne 
muodostuneet eri työpaikkojen lakkokomiteain edusta
jilta; joiden taistelun laajetessa ja kärjistyessä oli 
yhtenäistytet~ävä toimintansa, -aluksi paikallisessa mit
takaav.assa. 

Punakaartit eivät olleet puolueen 
vaan oijv"t ne neuvostojen alaisia. 

taistelujärjestöj~ 
Tämä seikka ei 
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vähimmässäkään määrässä estänyt puolueen johtavaa 
osaa sekä neuvos toissa että punakaarteissa. 

Välittömien I taistelujen johtamiseen olivat neuvos· 
tot kokonaisuudessaan liian laajat. Tätä tarkoitusta 
varten muodostettiin niiden keskuudessa vallankumous· 
komiteoita, jotka vastasivat joustavan sodankäynnin 
vaatimuksia. 

KAPINA>N TAIDON "SÄÄNNöT". 

Marx ei ainoastaan vaatinut ottamaan kapinaa taidon 
kannalta, vaan on hän' myöskin esittänyt määrättyjä 
perussääntöjä, joiden mukaan vallankumouksellisen luo· 
kan on kapinassa toim(ttava. Ratkaiseva kohta yllä· 
mainitussa kirjoituksessa kuuluu: 

"Kapina on taitoa samoinkuin sota tai muut taidot. {. 
ja on .määrättyjen sääntöjen alainen, joiden laimi nl yö
minen vie sen puolen turmioon, joka tekee siitJen itsensä 
syylliseksi. Nämä säännöt. jo~ka johtuvat taistelevien 
puolten ja niiden olosuhteiden ol.emuksesta. joiden 

. kanssa sellaisessa tapauksessa ollaan tekemisissä, ovat 
..... niin selviä ja yksinkertaisia, että vuoden 1848 lyhyt 
kokemus. on tehnyt ne .saksalaisille, melko tutuiksi. En
siksikään ei saa koskaan leikkiä kapinalla, jollei ole 
lujasti päättänyt mennä loppuun asti. Kapina on las· 
kua sangen epämääräisillä suureilla. joiden arvo voi 

~ muuttua joka päivä; niillä taisteluvoimilla, joita vastaan 
on taisteltava, on järjestyksen. kurin ,ja traditsioonien 
edut kokonåan puolellaan; jos ei niitä vastaan voi koota 
suuria voimia. niin tulee lyödyksi ja tuhotuksi. Toi·' 
seksi, jos kapina on kerran alkanut. silloin ""On toimit
tava mitä suurimmalla päättäv~isyydellä ja käytävä 

-'hyökkäykseen. Puolustus on jokaisen aseellisen nou
sun surr.:!a; se 00 kärsinyt _tappion ennenkuin se on 
kerinoyt mittelemään voimiaan vihollisen kanssa. Yl1ätä 
vihollinen niin kauan kun sen voimat ovat vielä hajaI· 
laan, hanki joka päivä uusia. vaikkapa pieniäkin menes- · 
tyksiä, säilytä se moraalinen yHvoima. jonka ensimäi· 
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r:ten menestyksellinen nousu on sinulle tuonut; vedä 
puoJellesi ne horjuvat 3'inekset, jotka ~aina seuraavat 
voimakkainta sysäystä ja jotka ai na lyöttäytyvät var
memmalle puolelle; pakota vihollisesi perääntymään, 
ennenkuin se ehtii koota voi"miaan sinua vastaan; sanalla 
sanoen, toimi Dantoni n, vallankumouksellisen taktiikan 
tähän asti tunnetun suurimmal) mestarin sanojen mu· 
kaan: " De l' audace, de )' audace , enocore de l' audåce". 
(" Rohkeutta, rohkeutta ja vielä kerran rohkeutta")." 

Kapina eri maissa. ja samassakin maassa eri ajankoh-
~ tina tapahtuu .... aina uudessa tilanteessa. Senvuoltsi on 

mahdotonta es ittää mitään tarkkoja sääntöjä, rnltaan 
yl eisoäteviä reseptejä toimintatapaa varten kapinassa, on 
mahdotonta s iinä mielessä kirjoittaa mitään "kapinan 

' ohj esääntöä". Ne säännöt, jotka tässä suhteessa voivat 
'pitää paikkansa joka tilanteessa. voivat olla vain aivan 
yleistä laatua, Se e i merkitse, että oli s i tarpee.tonta näitä 
sääntöi~ tutkia , Näiden "sääntöjen" me rkity s on se, että 

, ne valaisevat kapinan olemusta, auttavat ymmärtämään 
kapinan kysymyksiä ja s iten antavat avaimen , metoodin 
käytännöllisten probleemien arvioimista varten, 

Edelleen on huomattavil, että Marx sanoo näitä kap i
'nan sääntöjä selviks i ja yksinkertaisiksi. Ja lopu ksi 
lausuu hän koko kapinan taidon, yhden sangen yksin
ke'rtaisen "säännön" muodossa: " Rohkeutta, rohkeutta ja 

, vielä kerran rohkeutta", .. 
Ja että tämä y ksinkertainen sääntö on tosiaankin 

kapinan taidon tärke in sääntö, sitä ei osota ainoastaan 
v uoden 1848 kokemukset , jonka perus teella Mar'x -on ka
pinan sääntqnsä esittänyt, vaan myöskin kaikkien kapi
nain kokemus Marxin jälkeen, Maa ilmansodan ' jälkeis- "
ten vuosien kokemu kset antavat liianki n paljon es i
merkkejä ,s iitä, että stlotuisat vallankumou kselliset ti , 
lanteet ovat aina jääneet käyttämättä vallankumouk<",: '-' 
listen johtajien päättämättömyyden, hitauden ja nor j ,-
mis ten vuoks·i. 

J a toiselta puolen, ensimä isen voitoltisen työHfiskapi
q,jin. Venäjän L okakuun koker;lus on todistuksena siitä, 

V cl to ~ tie , 
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että voitto oli mahdollinen vain sen kautta, että vallan. 
kumoukselil~et työläiset olivat päättäväisiä ja rohkeita 
ja että sen parhaat johtajat . eivät horjuneet ratkaise· I 
val1a hetkellä. -

Työväen puolueelle on mahdotonta kouluuttaa'- suurta 
maaraa korkeasti sivistyneitä sotilasasiaintuntijQita. 
Mutta mahdollista on muutamat harvat. selvät ja· yksin
kertaiset aseellisen kapinan säännöt painaa vaIlanku. 
mouksellisten työläisten mieliin. 

II. OIKEAN HETKEN VALINTA 

KAPINAN (ALKAMINEN LIIAN AIKAISEEN TAI 
LIIAN MYöHÄÄN VIE TAPPIOON. 

"Ensiksikin ei sun ke»>J.:nan leikkiä knplnalla, jol
lei ole lujasti plmUllnyt mennä loppuun asti", (Mlln). 

Kapina on vakavaa "leikkiä", jossa ei ole mitään kes
kitietä, vaan ainoastaan kaksl mahdollisuutta: ·täydeIIi. 
nen voitto tai raskas tappi'o. . 

Kaikkien sotilasammattimiesten epäjumala, Napo
leon, piti yhtenä tärkeimpänä sodankäynniQ sääntönä 
seuraava: Kymmenen kertaa miettiä päänsä ympäri, ot
taako taistelu vastaan vai eikö, mutta kun sen on alka
nut, niin s.illoin voittaa tai kuolla. 

Tämä pitää paikkansa vielä suucemmassa .maarasså 
kapinaan nähden. J'avallisesta taistelusta on vielä . mah
dollisuus perääntyä, irtaantua vihollisesta ilman tais
telua; ryhmittääkseen voimansa uudelleen ja säästääk
seen elävän vOiman otollisempaa hetkeä varten. 

Aseellisessa kapinassa vaatii perääntyminen aina 
raskaita uhreja. Perääntyminen kerran ,aietusta kapi
nasta vie. välttämättömästi valkoisen terrorin riehumi
seen1 vallankumouksellisen luokan_ parhaiden VOlmlen 
säälimättömään tuhoamiseen ja silpomiseen, siihen kat:" 
somatta, onko perii.äntyminen sitkeän taistelun jälkeen 
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tahi ovatko kapinalliset antautuneet ilman taistelua. 
Vastavallankumous ei tunne sääliä. 

Ylläolevan väitöksen todistav",at oikeaksi mönet esi
merkit viime vuosien kokemuksista. Ei ole ollut ainoa
takaan tapausta, jolloin työläisten epäonnistuneen kapi-. 
nayrityksen jälkeen ei olisi r aivonnut iulma valkoinen 
terrori. Puhumattakaan Bulgariasta, Unkarista ja Suo
mesta ..... myöskin Saksan kokemukset sisältävät tällaista 
ainehistoa. On vain muistettava valkoista terroria -maa
liskuun taisteluj en jäLkeen RuMin alueella. v. 1920. 
Huolimatta Bielefedin sopimuksesta. iossa hallituksen 
edustajat juhlallisesti vakuuttivat työläisille, että taiste
luihin osanotto tullaan "antamaan anteeksi", murhasi 

, kostonhaluinen porvaristo kuitenkin satoja työläisiä. 
Aseellisten luokkataistelujen historia antaa hikyisia 

esimerkkejä siitä että yksi tärkeimpiä .syitä raskaisiin 
tappioihin verisesti tukahutetuissa vallankumouksissa 
on ama ollut se, . että kaoinalli sten aseelliset voimat 
eivät ole esiintvneet oikealla hetkellä. Milloin on pjeni 
vallankumouksellisten taistelijain joukko epätoivoissaan 
antanut provosoida itsensä avoimeen esiintymiseen sel
laisella hetkellä, jolloin ei ole ollut olemassa mitään 
voiton mahdollisuuksia, milloin on liian aikainen ... esiin
tyminen ollut tuloksena tilanteen väärästiL arvioinnista, 
johon on tehnyt itsensä syylliseksi · vallankumoukselli
sen luokan p,oliittinen johto. milloitt taas on suosiollinen 
hetki voitollisen kapinan suorittamiseen ja vallan otta
miseen vallankumouksellisen luokan käsiin jäänyt käyt
tämättä, ja välttämättömästi edessä ole ,van taistelun 
vastaanottaminen on tullut Iykätyksi sellaiseen het

,keen saakka, jolloin tilanne on jälleen muuttunut vasta
vallankumouksen hyväksi. 

Keski-Saksan maaliskuun kapina v. 1921 oli epäile
mättä liian aikainen kapinayritys. Vaikka Keski-Sak
sassa itsessään oli työläis~en keskuudessa jonkunverran 
kuohuntaa, niin kokonaistilanne Saksassa ei suinkaan 
ollut- kypsynyt työläisten - voitollista aseellista kapinaa 
VlU"ten. Työläisten kutsuminen sellaisena hetkenä aseel-
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liseen kapinaan, "hyökkäykseen hinna112 millä tahansa", 
oli virhe poliittisten johtajien taholta ja tnerkitsi kulke
mista varmaa tappiota kohti. 

Marraskuussa 1918 Saksassa alkanut vallankuI:l1ouksen 
aalto saavutti huippu kohtansa tammtkuussa 1919. Tam
mikuun päivinä se isoi Berlinin kaduilla tuhansia ja sao 
tojatuhansia työläis iä täynnä vallankumouksel lista kuo
huntaa ja tai steluhalua, valmiina taistelemaan ja kuole
maan työläisvallan kumouksen - puolesta. H e odottivat 
poliittisilta johtajiltaan merkkiä yleiseen tai steluun . Sa
manlainen oli ' asiantila Saksan . muissa os issa. Mutta 
merkkiä taisteluun ei annettu.- Riippuma:Uoman puolueen. 
"järeät . tykit", jotka vallankumouksellisten puheittensa 
takia nauttivat suurta vaikutusvaltaa, osottautuivat rå t
kaisevalla hetkellä_ viheliäis iks i suunsoittajiksi ja . val 
lan kumouksen pettureiksi. Suotuisa hetki valtiolliselle 
proletaariselle kapjnalle jäi käyttämättä. Noske sai mah
dollisuuden jälleen koota vastavallankumouksen hajaan
tuneet voimat ja lyödä siellä täällä itsenäisesti, ilman yh- . 
tenäis tä joht.oa taistelevat työlä isten voimat. Tammikuun ; 
päivät 1919 Saksassa ovat tosiaankin "klassill isena" 
esimerkkinä käyttlimättä jätetystä vallankumoukselli-
sestll tilanteesta. ( 

- Heinäkuu ssa J917 vaativat muutamat vallankumouk
selliset joukko-osastot Pietarissa ·viipymätöntä avointa 
esiintymistä Kerenskin . hallitusta vastaan ja vallan ottoa 
neuvostojen käsiin. Bolshevikkien johtajat, jotka selvästi 
näkivät, että siihen aikaan ei v ielä ,ollut objektiivisia 
ed elly~yksiä kapinan voitolle, kieltäytyivät kannatta
masta tätä kärs imättömien joukko-osastojen vaatimusta 
ja varoittivat niitä liian aikaisesta esiintymisestä verisen I 

tappion välttämiseksi. Sensijaan, että olisiva.t kehoitta
neet joukkoja ryhtymään aseelliseen taisteluun, bolshe
vikit ' antoivat rauhallisen mielenosoituksen tunnuslau- 1 

seen. Ku itenkin sy ntyi tämän mielenosoituksen yhtey- ' 
dessä _verisiä yhteen törmäyksiä Pietarin kaduilla. Pai
kalle tuodut vastavallankumoukselliset joukot kukistivai 
ennenaikaisen kapinayrityksen . 
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äolshevlkkien ~ menettely heinäkuun päivlna 1917 ori 

myönteisenä esimerkkinä vallankumouksellisen puolueen 
itsehi1linnä~tä, jonka pitää myöskin. osata pidättäytyä 
itse ja pidättää joukkoja aseellisesta esiintymisestä, sil
loin k'uo selvän tilanteen arvioimisen perusteella voitto 
on mahdoton. · \ 

Mutta lokakuussa. jolloin hetki oli suotuisa vallan .. 
ottamiselle, täyttivät bolshevikit vallankumouksellisen 
velvollisuutensa. Len inin kirjoituksissa ja kirjeissä 
lokakuun vallankumouksen aattona, joissa todetaan, että 
voiton edell}Uyk,set 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 anteek-
si, jos emme juuri nyt ota valtaa käsiimme", kirj oittaa ..-/ 
Lenin siihe n aikaan. 

Nämä esimerkit osottavat selvästi, .että ... oikeaan aikaan 
tapahtuvalla esiintymisellä on ratkaiseva merkitys aseel
lisessa kapinassa ja että kysymys oikean hetken v.alin
nasta on kapinan strategian, kapinan taidon tärkeimpiä 
kysymyksiä. 

Tämä kysymys nostaa erittäin selväst i esiile vallan
kumouksellisen luokan johtajien merkityksen. Poliittis
ten johtajien tehtävä on arvioida tilannetta, punnita voi
masuhteita ja otollisella hetkellä, ei liian aikaisin eikä· 
liian myöhään •. kutsua joukkoja avoimeen taisteluun. 

Aseellisessa kapinassa, kuten. kaikessa muussakin 
taistelussa, ovat menestymisen mahdollisuudet ohimene
viä. Ne )ulevat ja menevät, jos niiden annetaan mennä. 
Kapitali stinen yhteiskunta·järjestys on tuomittu kuole
maan, kapitalismi elää VIImeista kauttaan, häviönsä 
kautta. Kapitalis!isen talouden sekasorto, joka syöksee 
laajat kansajoukot kurjuuteen ja nälkään, synnyttää aina 
uud~lleen vallankumouksellisia tilanteita, jotka tarjoa
Vat proletariaatille suotuisia tilaisuuksia taisteluun va
pautumisensa puolesta. Mutta ei ole olemassa ylitsepää
semåttömiä t!Iant~ta. Porvaristo tulee aina uudelleen 
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löytämään uiospääsyh vaikeiminlstakin tHantetstå nnn~ 
kauan, kuin proletariaatti ei ole oppinut hallitsemaan 
kapinan taitoa ja eriköisesti käyttämaån hyväkseen suo
tuisia hetktä porvariston kukistamiseksi. 

VOITON EDELLYTYKSET, 

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

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

.... ,Sotilaallinen salaliittoih!- on blanquilaisuutta, jos -
sitä ei järjestä määrätyn luokan puolue, jos sen järjes
täjät eivät ole ottaneet huomioon poliittista tilannetta 
yleensä ja kansainvälistä tilannetta erikoisesti, jos tämän 
puolueen puolella - ei ole olev ien tosiasiain osottamaa 
kansan enemmistön myötätuntoa, jos vallankumouksen 
tapahtumain kulku ei ole vienyt pikku porvariston sovit
telu-harhalqulojen käytännöliiseen kumoamiseen, jos ei 
ole vallattu 'enemmistöä "valtuutetuiksi" tunnustetuissa 
tai muuten kunnostautuneissa vallankumouksellisen tais
tdun elimissä, jollaIsia ovat "neuvostot", jos armeijassa 
(jos kysymyksessä on sota-aika) ei ole täys~n - kypsy
n~ttä mielialaa hallitusta vastaa n, joka pitkittää epäoi
keudenmukaista sotaa vastoin kansan tahtoa, jos kapinan 
tunnuslause et (esim. "kaikki valta neuvosto Ille"', "maat 
talonpoJille", "v llpymäton kansanvaltaisen rauhan tar
joammen kaikille sotaakäyviue kansoille sekä vlipymä
tön salaisten sopimusten .peruuttammen ja salaisen 'UlP10-
matian lopettammen" jne.) eivät ole tulleet laajalti 
tunnetuiksi ja saavuttaneet suurta suosiota, jos työlåis
ten eturivit eivät ole vakuutettuja joukkojen epätoivoi-
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."ta ucih!sfa ja maAseudiIn käniiatuksesta; kånnåtuk9~!l~ 
ta. jota todistaa vakava talonpoikaisliike tahi kapina tilan· 
omistajia ja niitä puolus~avaa hallitusta vastaan, jos 
maan taloudellinen tila ' antaa aihetta · vakaviin toiveisiin, 
että pula voidaan ratkaista rauhallisilla ja parlament· 
taarisilla ke1noilla". "-

Ominaista aseellisen kapinan blantjuilaiselle ymmär
, iämiselle, josta Lenin usein varottaa teoksissaan ön se, 
~ttä se aliarvioi kapi!lan objektiivisten edellytysten,
vallankumouksellisen tilanteen ja suurtett joukkojen 
osanoton merkitystä ja yliarvioi pienten, itseensä sul
keutuneitten salaliittolaisjärjestöjen merkitystä. Au-
guste Blanqui, ,joka eli Ranskassa viime vuosisadalla 
teki salaliittoj'ärjestöjensä etunen~ssä useampia kapi
naydtyksiä, jatka kuitenkin Kaikki menivät myttyyn 
heti alussa, sillä ne olivat '~kylmiä kapinoita", jotka 
suoritettiin riippumatta vallankumouksellisesta tilan
teesta; ja jotka eiv"ät nojautune;et kumoukselliseen jouk
koliikkeeseen ja . laajojen joukkojen aktiiviseen osanot
toon taisteluun, vaan joiss<f. joukkojen -mukaan"yetäminen 
taisteluun oli ajateltu parhaimmassa tapauksessa tapah
tuvaJ$.si vasta "'onnistuneen sotilaskaappauksen jälkeen . 

. Oikeaa oli Blanquilla sen seikan sel'{ä fajuaminen, 
että proletariaatti voi kukistaa porvariston vallan ja 
pystyttää oman diktatuurinsa vaiJ.l aseellisen tai~telun 
kautta. Pariisin k'ommuunissa olivat blanquilaiset prole
tariaatin diktatuurin johdonmukaisimpia kaQnatt~jia. 
Auguste , Blanqui kuuluukin huolimatta muutamista vir .... 
heeJlisistä käsityksistään, vallankumouksellisen sosialis
min suurimpiin ja rohkeimpiin esitaistelijoihin: 

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

"Ollakseen menestyksellinen, _ei kapinan pidä nojau
tua salaliittoon eikä \ puolueeseen, vaan edistyneimpääri 
luokkaan. Tämä OJl ensimäinen ehto. Kapinan täytyy 
nojautua kansan vallankumoukselliseen nousuun. Tämä 
on toinen ehto. Kapinan täytyy nojautua sellaiseen kään-
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l1ekohtaan kasvåvan _valladkumouksen historiassa, joI1oir1 
kansan eturivien aktiivisuus on suurin, jolloin horjumi
sd vallankumouksellisten vihollisten ja sen heikkojen, 
puolinaisten ja horjuvien ystävien riveissä ovat suunm
mato Tämä on kolmas ehto", 

Kaikkein ensimäinen voiton- ehto on Leninin mukaan 
toisin sanoen aktiivinen osanotto kapinaan edistyneim
män, yallankumouksellisimman luokan tai ainakin sen 
rat kaisevan osan taholta. Mutta tämä edellyttää, että 
tämän luokan laajat joukot tahtovat taistella. 

On erikoisesti huomautettava, että taloudellisen ase
man erittely, niin tärkeää kUi n se onkin kehityksen 
suunnan ennakolta näkemiseksi ja ymmärtämiseksi, ei 
suinkaan riitä , kapinan hetken mäaräamiseen. Aseellisen 
taistelun alkamiselle ei ole ratkaisevaa taloudellisen 
pulan syvyys, eior:ä kansanjouK'kojen hädän, nälän ja kur~ 
Juuden a iheuttama joukkojen kumouksellinen suuttu~ 

mus ja taistelu halu. Kun tämä taisteluhalu on saavut
ta'ilut huippukohtansa, kun sorretun luokan laajat jou
kot ovat valmiit taistelemaan ase "kädessä ja kuolemaan 
vallankumouksen puolesta, niin silloin on olemassa voi
ton tärkein, ja ratkai sevin edellytys. Sellainen taistelu
halu ei vo i olla aina vallalla joukkojen keskuudessa, 
vaikka niiden kurjuus olisi hyvinldn suuri. 

Yhtiivähän kuin pelkän taloudellisen tilanteen tutki'
minen, voi joidenkin vaalien tulos, vallankumoukselli
selle puolueelle annettujen äänien lukumäärä olla rat
kaiseva taistelun ~alottamlseUe" KU9 suu ret joukot äänes
tävät kumouksellista puoluetta; niin ei se vielä merkitse, 
että ne ovat jo samalla hetkellä valmiit taistelemaan 
ase kädessä ja kuolemaan vallankumouksen puolesta. 
Tällaisesta päättävästä taisteluhalusta täytyy olra todis
tuksena muita lc::onkreettisempia tosiasioita, erilaisia esi-
taisteluita (lakkoja, aseellisia yhteenottoja). Lokakuun 

.kapinan edellä oli bolshevikeilla ehdoton enenunistö 
Pietarin ja Moskovan neuvos toissa, näissä työtätekevien 
joukkojen valtuuttamissa tai; teluelimissä Moskovassa 
saivat he ehdottoman enemmistön kaupungin pHrival-



\
t utettuJen vaa1eissa. Mutta bolsheviki't eivät jykä~~eet 
ka ioan alkamista siihen saak ka, kunnes heillä olisi 
ollut koko maassa muodollinen, erilaisissa äänestyksissä 
ilmenevä kansanenemmistö. -

Että suuret taloppoikaisjouktit olivat, vallankumouk~ 
sen puolella ja. että niiden myötätunto oli bolshevikkien 
puolella, siitä olivat jääväämättömänä todistuksena 
kautta koko maan ilmileimahtaneet - taJonpoikaiskapinat. 

Heinäkuussa 1917 ei Lenin vielä pitänyt mahdollisena 
proletaarisen ,kumouksen voittoa Venäjällä, sillä joukko
jen "ra ivo" Kerenskin hallitusta· 'kohtaan ei vielä ollut 

. kyllin "suuri, _eivätkä ne siihen aikaan vielä olisi olleet 
valmiit taistelemaan ja kuolemaan proletaarisen vallan-
kumouksen puolesta. ., 

Mutta joukkojen taisteluhalu voidaan arvioida myäs
'kin liian pieneksi. Kun esimerkiksi sellaiset "vallanku
mousjohtajat" kuin Richard Miiller väittävät, että saksa
laiset työläisjoukot tammikuussa 1919 eivät tahtoneet 
taistella, niin se ei ole muuta kuin "johtajien" oman 
peJkuruuden kehnoa puolustelemista. _ (Kts. R. Miiller: 
"Kansalaissota Saksassa"). "Tapahtumatta jääneen Sak
san lqkakuun" jälkeen ·vuonna I9'3 toistui tämä sama 
väite, että. joukot eivät tahtoneet tapella. 

yallankumouksellin e.n puolue ja sen johtajat elvat 
voi asettaa kysymystä joukkojetl taisteluhalun suhteen 
niin , että onko olemassa valmis, sataprosenttinen, "klas
sillinen" taisteluhalu kaikilla, vaan naln: kykeneekö 
puolue, panemalla peliin kaikki voimansa ja koko aukto
ritettinsa, 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". Var
lankumouksellinen puolue on olemassa, marssiakseen 
joukkojen etunenässä eikä niiden perässä. Sen on osan-
lava pitää yllä ja nostaa Joukkojen taisteluhalua. ..... 
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Run kysyrrlys udetaan n~:n. nHn et vot phiHl. paik-j 
kaansa se väite, että Saksan työläisjoukot ei'lät tahto
neet taistella syksyllä 1923 ja varsinkin tammikuun 
päivinä 1919. ·Mi.!ä tulee syksyyn 19"3. niin on tosiasia. 
että kommunistinen puolue ei osannut nostaa joukkojen 
taistelu halua. Lakkojen ja muiden osataistelujen anka
ralla kieltämiscllä saavutettiin ' päinvastainen tulos: 
uisteluhalun Jamasntuminen ja epäJuottamus ' johtoa 
k"htsan: 

Aseellinen kapina ei putoa taivaasta, se ei ole mi
kään muusta luokka taistelusta erillään oleva te,ka, vaan 
kärjistyvän ja yhä korkeammalle asteelle nousevan luok
kataistelun terävin muoto, sen Korkein aste. Se on vain 
erikoinen rengas niiden taistelujen ketjussa, jotka ovat 

,kärj~tyneet yleiseen aseelliseen taisteluun saakka. Eri
laiset osataistelut ja esitaistelut eivät sitä suinkaan häi
ritae, vaan valmistavat sitä. Vallankumouksen aseellisia 
voimia ei voida no itua esille maan uumenista jollakin 
ihmeellä tahi puoluekäskyllä, vaan ne -järjestyvät ja 
karaistuvat juurI. näissä tai'steluissa, 

Minkälaisissa konkreettisissa muodoissa tapahtuu 
taistelujen kärjistyminen aseellis'een kapinaan saakka 
kussakin yksityistapauksessa, siinä suhteessa ei voi olla 
mitään yleisiä reseptejä. Kommunistisen Internatsio
naal~n ohjelma m~initsee esimerkkeinä sellaisista tais-
teluista: ~ 

"Lakot, lakkojen -yltteydessä tapahtuvat mielenoso
tukset, lakkojen yhteydessä tapahtuvat aseelliset mielen
osotuk~et ja vihdoin suurlakko .. ," 

Mutta missään tapauksessa ei sellaisista esitaiste
luista voida ..-kieltäytyä tai niitä kieltää, jos tahdotaan 
vakavasti valmistautua aseelliseen kapinaan, Ajatus 
"äkillisestä ryntäyksestä" ilman sellaista valmistusta 
johtuu salaliittoflismaisesta ajatustavasta tahi on passii
visuuden tai pelkuruuden ilmaus, 

Mitä tulee erikoisesti suurlakkoon, niin olisi virheel
listä pitää sitä aseellisen ' kapinan el;tdQttotnana edelly
tyksenä, Tais,telujen kärjistymit?-en aseelliseen kapinaan 
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Hakka vo~ yhtähyvIn tapahtua muIssakIn muodoIsSA. 
OD tosiasia, että Lokakuun kapinan edellä ei Pietarissa 
ollut suurlakkoa. \ 

Missään tapaj,lksessa ei suurlakko voi korvata kapi. 
naa, eikä viedä voittoon, jos sitä ei muuteta aseelliseksi 
kapinaksi. . . 

,Toiselta puolen voidaan joukkojen taisteluhalua myös· 
kio liiotel1a. mikä vie siihen, että puolue, luo.kan etu· 
joukko, taistelee yksinään, edstettynä joukoista .....: ja 
välttämättömästi kärsii tappion. Esimerkin tästä antaa 
Räävelin kapinan kokemus joulukuussa 1924: Räävelin 
taistelijat ~olivat laskeneet, että kommunistien aloittama 
kapina saa välitöntä kannatusta työläisjoukkojen taholta. 
Näin ei tapahtunut ja tästä'""" syystä kapina tuli kukiste~ 
tuksi muutaman tunnin kuluessa. Tämän tappion syy 
ei ole etsittävissä vain siinä, että- ei oltu ryhdytty 
välttämättömiin järjestely toimenpiteisiin joukkojen vetä
miseksi aktiiviseen taisteluun, vaan myöskin siinä, että 
joukkojen taisteluvalmius arvioitiin Hian suureksi. 

Joukkojen taisteluhalun -oikea arvfoiminen on mah- ~ 
°dollinen vain sen kautta, että kapinaa järjestävä puolue 
on kiinteässä, alituisessa kosketuksessa joukkojen kanssa, 
alituisesti toimii näiden 0 joukkojen keskuudessa, elää 
luokkansa elämää, ja kuten Lenin sanoo, "eräässä mie- " 
lessä liukenee luokkaan". Järjestöllisessä suhteessa tämä 
merkitsee, että puolueen on lujasti juurruttava joukkoi-
hin ja nimenomaan sinne, missä joukkojen jokapäiväinen 
elämä kulkee: työpaikkoihin ja työläiskortteleihin. 

Ennen lokakuun -kapinaa kirjoitti Lenin, että puo
lueen parhotat voimat on lähetettävä työpaikoille ja ka
sarmeihin, selittääkseen joukoille niiden tehtävän, ja 
oikein arvioiden niiden mielialan, v2litakseen oikean 
hetken ratkaisevaa taistelua varten. (Kts. kirjoitusta 
"Marxilaisuus ja kapina" ja "Ponnet esiparlamentista" 
ja tunnuksesta: "Kaikki valta neuvos~oi1le"). • 

Toinen voiton pääehto on Leninin mukaan kansan 
vallankumouksellinen nousu. Kapinaa järJestävän puo
lueen on omattava ' olevien tosiseikkojen 060ttama kansan 
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~nemmjstön myötätunto. Lokakuussa 19I.7 Venäjähä st 
merkits i, että proletariaatin voitto .... olisi ollut mahdoton 
ilman valtavaa talonpoikaisliikettä, joka merkitsi väli
töntä pr,oletaarisen vallankumouksen kannatusta talon
poikaisten taholta, Jotka V .... enäjälla muodostivat kansan 

~ suuren enemmistön . Voitaisiin sanoa, että Saksassa työ
väenluokka muodostaa kansan enemmistön ja niin ollen 
tulisi kysymykseen vain sen v9ittaminen vallankumouk

, sen puolelle. Tämä käsitys ei ole aivan oikea. Myöskin 
Saksassa täytyy vallankumouksellisen proletariaatin 
hankkia liittolais ia muista kansan kerroksista ja se on 
mahdollistakin, -esim. pikkutalonpoikien keskUudesta ja 
ennenltaikkea kaupunki en pikkuporvaristosta. Vieläpä 
on helpompaakin vetää suuria pikkuporvariston kerrok
sia vallankumouksen puolelle, kuin joitakin osia työläis-
aristokratiasta, jotka piintyneiden reformististen ajatus
tapojensa vuoksi ovat vaikeammin taivutettavissa. Tähän 
kuuluu, että vallankumouksen tapahtumain kokemukset 
ovat opettaneet näille pikkuporvaristonkin kerroksille, 
että niiden on , va,ttava vallankumouks~llisen proleta
riaatin ja .. äärimäisen taantumuksen välillä ja että val
lankumouksellinen työväenpuolue on teossa osottanut 
puolustavansa niiden etuja taantumusta vastaan. • 

Kolmas voiton. pääehto on Leninin mukaan vakavat 
horjumiset ja hajoamisilmiöt vastustajien leirissä. Kapi
nalla on vähän menestymisen toiveita, jos koko hallitseva 
luokka. yhtenäisenä ja horjumattomana, nojautuen val
tionsa voimalfeinoihin, seisoo vallankumouksellista luok
kaa vastaan. Lokakuun kapinan edellä totesi Le~n, että 
horjumiset vallankumouksen vihollisten ja häilyvän pik
kuporvariston keskuudessa olivat tavattoman suuret. 
Proletaarise n vallankumouksen päävihollinen, liittoutu
nut imperialismi, oli ymmällä: käydäkö sotaa voitolliseen 
loppuun saak~a, vaiko solmia erikoisrauha Vcnäjä~ vas- .. 
taan ta1stelua _ varten. Pikku porvarilliset demokraatit, 
niin sanonut sosiali-vallankumoukselliset horjuivat vaka
vasti sanoutuessaan irti kadeteista, Sen lisäksi oli koko 
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imperialistinen armeIja hajoamistilassa ja s'en suuret jou· 
kot olivat vedettävissä vallankumouksen puolelle. -

Myöskin syksyllä 1923 oli Saksan porvariston leirissä 
havahtavana vakavia hajoamisilmiäitä. Tämä ilmeni ei 
ainoastaan . Stresemannin haHituks'en vakavassa horju
misessa, - joka itse tunnusti asemansa toivottomuuden 
("Meidän jälkeemme tulevat vain kommunistit tai fasis
tit"), vaan myöskin monissa ' tapauksissa, jolloin voitiin 
todeta hqrjuvaa mielialaa sotaväen ja poliisin keskuu
dessa (poliil?in erittäin päättämätön esiintyminen Ham
purin kapinaa kukistaessaan, hajoamisilmiöt 'useissa 
sotaväen joukko-osas,toissa jne.) 

KALENTERIMAISESTA KAPINAN HETKEN 
MÄÄRÄÄMISESTÄ. 

' Taipumusta kapinalla leikkimiseen ilmenee sii.nä 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 vallankumousta ja leimasi sen leikittelemi
seksi. Tällainen taipumus leikittelyyn esiintyi siinä kä
sityksessä, . että kapina on lykättävä siihen hetkeen saak
-ka, jolloin yleinen. neuvostojen edustajakokous kokoon
tuu, jotta edustajakokous voisi "viral1i~sti" päättää- ka
pinasta. Tätä vastaan kirjoitti L enin: 

"Neuvostojen edustajakokouksen odottaminen on lap -
sellista mpodollisuusleikkiä, vallankumouksen petosta .. . 
Pyrkimys tehdä tämä tehtävä (kapina) nimenomaan 

. riippuvaiseksI neuvostojein edustajakokouksesta, alistaa 
s~ tälle edustajakokoukselle, merkitsee kapinalJa ~eikki
mistä, silloin kun ennakolta määrättäisiin sen alkaminen, 
tehtäisiin hallitukselle helpommaksi sotajoukkojen val
mistamine n, eksytettäisiin joukot sillä harhaluulolla, että 
neuvostojen edustajakokouksen päätöslauselmalla voitai
siin ratkaista kysymys, jonka voi ratkaista vain .kapi
naan noussut proletariaatti omalla voima)laan.·' ("Ponnet 
esiparlamentista"). ' , 
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'" Kalenterimaisen vallankumouksen tapahtumain mää
räämisen teoria johtuu taipumuksesta liiotella vallan
kumouksen johdon hllllinnolllita, mekaanista puolta. 
Vallankumouksellinen joukkoliike ei kehity kalenterin 
mukaan. Parhaankin puolueen on mahdotonta komentaa 
sellaista liikettä mielin määrin. Samoin kuin kapina. on 
vallankumous yleensä !'laskua sangen epämääräisilIä 
suureilla. joiden arvo voi muuttua joka päivä". (Marx.) 
Senvuoksi ei mahdolliSimman parhainkaan poliittinen 
johto voi pitää itseään pätevänä ennustamaan vallan
kumouksen kehitrstä tarkkaan kalenterin jälkeen ja 
ennakolta kerta kaikkiaan määräämään näide'n tapahtu
misen hetkeä. Sellainen pyrkimys olisi vallankumouk
se1Hsen joukkoliil{keen johtajien osuuden liioittelua ja 
ymmärtämättömyyttä. Vallankumouksellisen puolueen 
johtajilta voidaan tässä kysymyksessä vaatia "ainoa.s\ 
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 )alenterimainen kapi
nan määräämioen. 

Lenin, aseellisen kapinan suu"rin teoreetikko ja käy
tännöllinen johtaja, ei ole koskaan pitänyt itseään päte
vänä sdlaisella kalenterimaisella tarkkuudella näkemään 

- edeltä päin vallankumouksen tapahtumia. Ei ole mikään 
sattuma, että Leninin teoksissa puhutaan aina "oikean 
ht!tken valinnasta kapinaa varten", Kapinan hetki voi
daan määrätä silloin kun ' se n edellytykset ovat kypsy
neet, "Kapina voidaan määrätä, kun sen määrääjillä on 
vaikutusvaltaa joukkojen keskuudessa ja kun he osaavat 
pikein arvioida hetken". (Lenin: "Kaksi taktiikka~"), 
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III;-VOIMIEN KESKITTÄMINEN 

Suurilukuisen ~livoiman v·~i;'rämättö~yyS. 

"Niillä taiste1uvoimilla, joita vastaan on taisteltava. 
on järjestyks~n. kurin' ja traditsioonien edut kokonaan 
puol1llaan; jos ei niitä vastaan voi koota suuria vastavof· 
mla, niin tulee Iyödyksi ja tuhotuksi" , (Marx). 

Kirjojtuksessaan "Syrjässäolijan neuvoJa. 
Lenin saman ajatuksen seuraavin sanoin: "On 
tJivä suuri ylivoima ratkaisevaan paikkaan ja 
valla hetkelIä", . 

ilmaisee 
keskitet-
ratkaise-

Samassa kirjoituksessa, joka on kirjoitettu ldkakuun 
kapinan aattona, hän osottaa, miten tämä sääntj) on sovel · 

- ' 'utettava Venäjällä lokakuussa 1917 : Yhtaikainen hyök
käys Pietaria vastaan, ehdottomasti sisältä ja ulkoapäin; 
työläiskaupungiosista ja Suomesta, Räävelistä ja Kron
stadista, koko laivaston hyökkäys ja jättiläismäisen yli-
voiman keskittäminen vastavallankumouksellisia voimia 
vastaan. 

Sorrettu luokka ei sotilaallisessa suhteeliså kestä ver
tausta vastustajan kanssa. Sert on korvattava puutteelli
nen kouluutuksensa, järjestyneisyytensä ja a1!ieistuksensa 
luvullisella ylivoimalla. 

Yhtä oikea, kuin.. on Marxin ja Leninin ajahls 
"suurten ' va'stavoimien ~eräämisestä" ja , "suuren ylivoi 
man keskittämisestä ratkaisevalla paikalla ja ratkaise
valla hetkellä", yhtä v.äärä, epämarxilaista ja epälenini
läistä ol Lsi tehdä tästä yleisestä periaatteesta kaava tais
telun ~aikkia yksityis tapauksia varten ' ja ymmärtää se 
siinä mielessä, että kapinalliset eivät saa missään yksi
tyistapauksessa, eikä millään paikkakunnalla ryhtyä tais
teluun, jos heillä ei omalla paikkakunnallaan ole suurta 
ylivoimaa.. \ 

Ensinnäkin on taistelun alkamiselle, kapinan hetken 
valinnalle ratkaisevaa yleistilanne; eikä tilanne kullakin 
yksityisellä p.aikkakunnalla. Koko · mjf.an, mittakaavassa. 



\ 
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täytyy voimasuhteen tietenkin olla kapinallisille suo· 
tuisa, enn~nkuin alotetaan ratkaiseva taistelu. jos e'i tah
dota !eikkiä kapinalla. Mutta kun kapina kerran on al 
kanpt. -niin on vedettävä aktiiviseen taisteluun kaikki 
vallankumouksen elävät voimat, myöskin niillä alul7i11a 
ja paikkakunnilla, joilla ' vastustaja on moninkertaisesti 
ylivoimainen. Ei paikallinen) voimasuhde, vaan koko 
taistelun tarpeet ja 'vaatimukset ovat ratkaisevia voimie" 
taisteluun viemiselle. Jos jollakin pai1~kakunnalla olevat 
vallankumouksell-lset voimat eivät voi odottaa, että he 
voivat -täydellisesti lyödä ja tuhota vastassaan seisovat 
vastustajan aseelliset voimat, niin aina on mahdollista, 
mitä vähäisimmillä voimilla ja yksinkertaisemmilla tais
telu"alineillä alituisesti .häiritä ja uuvuttaa vastustajaa, 
johtaa ~ harhaan, uhata sitä al ituisesti ja pakottaa se 
aikaa vieviin, väsyttäviin vastatoimenpiteisiin, s itoa sen 
voimat ja pidättää sitä mitä erilaisimmilla häiritsemis
otteilla, jotta se ei voi esteettömästi ja ajoissa saapua 
sinne, missä kysymyksessä )olevalla hetkellä käydään rat
kaisevia taisteluja. Siten on tällain~p tepokas pikkusota 
mitä l äh~isimmässä yhteydessä suurten ylivoimien kes
kittämisen kanssa ratkaisevalla paikalla ja ratkaisevalla 
hetkellä. ' , 

Toiseksi on otettava huomioon, että on olemassa ero 
vastustajien ja vastustajien välillä, vastavallankumouksen 

_tietoisten ja siitä aineellisesti riippuvaisten kannatta-
jien sekä niiden vallankumouksell isia kansanjoukkoja 

"lähellä olevien ainesten välillä, joita terrorin , pelottelun 
ja petoksen avulla pakotetaan kantamaan aseita vasta
vallankum(mksen ' hyväksi, ja jotka kapinan hetkellä kier
tämättömästi horjuvat, Tällaisesta vastustajasta voivat 
lukumäärältään pienet, mutta rohkeudeltaan, päättävät
syydeltään ja uhrautuvaisuudeltaan ylivoimaiset taiste
lijat saada loistavia voittoja. Puhumattakaan siitä, että 
porvariston aseellisten voimien keskuudes!1a tulee aina 
olemaan aineksia. jotka ovat vallankumoukselle myötä 
mielisiä Ja jotka voidaan vetää mukaan aktiiviseen tais-
teluun. " 
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Tänm kaikkI. ei vähimmässäkään määrässä -horjuta 
alti periaatetta, että proletariaatin täytyy koota kapi-

-- nassa luvul1j!resti suuri ylivoima vastustajan paremmin 
aseistettuja ja paremmin järj~stettyjä voimia vastaan ja 
keskittää suunnaton ylivoima ennenkaikkea sinne, jossa 
käydään ratkaisevia taisteluita. 

Että tätä ylivoimaa ei saa käsittää · siten, että prole
tariaatin täytyy olla myöskin aseistukseen nähden yli
voimainen, voidakseen alottaa menestyksellisen kapinan, 
vaan että tämä ylivoima muodostuu mitä erilaisimmista, 
"tavallisessa" sodassa useinkin tuntemattomista . ja kel
vottomista aineksista, siitä tulee puhe myöhemmin · l:ri· 
koisessa luvussa proletariaatin aseistamisesta. 

ERÄITÄ HISTORIALLISIA ESIMERKKEJÄ. 

Kaikki BJanquin kapinayritykset kukistuivat sen
vuoksi, että hän joka kerta taisteli mhättömällä vähem-
mistöllä hallituksen joukkoja vastaan. -

. Räävelissä, joulukuussa J924, taisteli pieni kommunis
tijoukko moninkerroin ylivoimaisia hallituksen joukkoja 
vastaan.- "Jättiläismäisen ylivoiman" kesk ittämlsestä ei 
tullut. mitään, s illä joukot eivät olleet valmistautuneet. 

Hampuri (1923) on esimerkkinä siitä, mitenkä välttä
mättömän suuren ylivoiman keskittäminen vastavallan- " 
kumouksellisia voimia vastaan jää toimeenpanematta sii· 
tä yksinkertaisesta syystä, että työväenpuolue "ei ole teh
n~t mitään mobi1isoidQk~een ja. järjestääkseen joukkoja 
taisteluun ja että ei koko puolue, vaan ainoastaan pieni 
Osa siitä harrasti aseellisen taistelun kysymyksiä. 

Mutta on olemassa myöskin monilukuisia myönteisiä 
C!simerkkeiä voimien keskittämisestä aseellisessa kapi
nassa. Yllä on jo esitetty Pietarin esimerkki lokakuussa 
19 17, miten Lenin käsitti voimien keskityksen " ennen 
kapinaa ja miten se sitten pääasiassa tapahtuikin. Jo 
kauan ennen aseellista kapinaa annettiin kapinan valmis
tam}selIe laaja .Joukkoluonne, jolloin se ei ,enää ollut' 
ykslOomaan kommunjstisen puo!\.Ieen yhden .os.&n, eikä 

Voiton tie; 
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edes yksinomaan puolueenkaan asia vaan 'tuli suu'rten 
joukkojen, laajojen ' joukkojärjest5jen~ . tehdaskomiteain, 
ammattiliittojen ja neuvostojen asiaksi. Vain siten oli 
mahdollista keskittää suuri ylivoima kapin~n hetkellä 
(Kts. Podvoiskin kirjOitusta ":Punakaarti ja Lokak\lun 
kapinan valmistus"). 

Samanlainen joukkoluonne oli taistelun valmistulf.. 
sella Moskovusa , varsinkin ensipäivien tappioiden jäl~ 
keen. Kuitenkin ~n todettava, että Moskovassa ei loka· 
kuun taisteluiden alkuun mennessä laajojen joukkojen 
järjestäminen aseelliseen taisteluun ollut läheskään niin 
pitkälle kehittynyt kuin se oli Pietarissa ja kuin se oli 
mahdollista niissä oloissa: Ei läheskään kaikki voimat 
tulleet vedetyiksi mukaan taisteluihin. Taistelujen al· 
kaessa oli Moskovassa noin 2.000 'työl~istä aseistettuna, 
mikä oli . mitättömän vähän. Siitä johtuu myös~in, että 
Moskovan työväestö alussa kärsi tappioita. Vasta ensi· 
rnäisten tappioiden jälkeen alkoi laajojen työläisjoukko
jen järjestäminen taisteluun valtavalla voimalla, jonka 
kautta tuli mahdolliseksi koota tarpeeellisen suuriluvul· 
linen ylivoima ja . lyödä vastavallankumoukselliset voi· 
mat, jotka olivat puhtaasti sotilaallisessa suhteessa hy
vin kouluutettuja. Tähän voimien keskitykseen vatkutti 
oleellisella tavalla lähellä olevien pa.ikkakuntien avus
tus. Kaikista Moskovan ympäristöl/ä olevista pienem-
mistä kaupungeista saapui aseistettuja punakaartiJais-
osastoja. ' 

Mutta myöskin taistelut Saksassa ja nimenomaan 
Ruhrin alueen taistelut maaliskuussa 1920 antavat eräitä 
myönteisiä esimerkkejä voimien keskityksestä aseellises
sa kapinassa. Melkein kaikissa yksityisissä taisteluissa'eri 
sofaväenosastoja v:astaan (taisfelut Wetterin, Herdecken, 
Dortmundin jne. luona) voidaan huomata sama ilmiö: 
sen jälkeen kun oli· tullut tunnetuksi sotaväenosaston 
ilmestyminen jollekin seudulle, virtasi enemmän tai 
vähemmän huonosti järjestettyjä ja asestettuja, mutta 
taist eluhaluisia työläisten taistelujoukkoja kaikilta !Ii· 
hella oJevj/t1l paikkakupnilta, ryhtyäkseen niiil'l keski te· 
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tyln voimin taisteluun tätä sotaväenosastoa vastaan. Näin 
vlrtaama1la kaikilta. puolin, koko ympäristöstä': saatiin 
ratkai~evalla paikalla, jossa oli vihollisen joukko-osasto, 
kootuksi tarpeellinen ylivoima. . ' , 

I 
PUO~UEEN VOIMIEN KE$KITTÄMINEN. 

Vallankumoukselliselle puolueelle merkitsee v.oimien 
keskittämisen perussääntö sitä. että sen on vmm;$rrettävä 
aseellisessa kaoinas,;a suunnata koko tvnmil!.. kaiklti voi· 
mansa ;a koko koneiston aseellisen taistelun palveluk
seen. Täm'ä ei merldtse. että iokaisen puolueen jäsenen 
ehd~ttomasti ja kiriaimellises,i , fyysilli se'sti on taistel
tava barrikaadeilla kivääri kädessä, vaikka tietysti kaik· 
kien siihen on oltava valmiina. Koko puolueen toimin
nan iohtolankana tävtvy aseellisen kapinan hetkellä olla 
pelkästään ;a yksinomaan asee1lisen taistelun menestys. 
Olisi virheellistä sellaisella hetkellä innostua talouden 
ja vallankumoukl:lf!llisen valtiovallan -järiestämiskvsy
myksiin ;a kiinnittää näihin kysymyksiin enemmän huo
mioita ;a voimia. kuin on ehdoftomasti välttämätöntä 
aseellisten taistelu;en kannalta, T ämä virhe voi viedä 
siihen. että puolue'en carhaat voimat askartelevat kvsv
myksissä, jotka sillä hetkellä ovat vähemmän tärkeitä, 
samalla aseellisten tai stelujen johto on aivan satunnais
ten henkilöiden käsissä, 

Lokakuun vallankumouksen aattona 1917. niissä 
bolshevikkipuolueen keskuskomitean historiallisissa is
tunnoissa, joissa tehtiin päätös aseellise n kaoinan alkå· 
misesta. esiintyi Lenin hyvin .Jvrkäst i niitä horiuv ia 
aineksia vastaan. jotka olivat taipuvaisia aliarvioimaan 
kapinan sotilaallista valmistamista. pitämään sitä poUit
tisen puolueen arvoa alentavana ia näkemään siinä ion
klnlaisen "poliittisen synnin"" Vastatessaan näille "puh. 
taUte valtiomiehille". jotka pelkäsivät puolueen saat· 

.tamista "huonoon valoon" sotilastek'nillisten harrastus
ten kautta. sanoi Lenin: "On puhuttava teknillisestä 
puolesta. Siinä on koko juttu". Keskuskomitean paa
töke,en mukaisesti ol~ koko pU9JU~,n keskitettävä kaiken 
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huomionsa a;eellisten . ~aistelujen suorittamiseen ja r.at~ 
kalstaVa tältä näkö kulmalta . kaikk} juoksevat ja käy. 
tännölliset tehtävänsä. 

Tämän päätöksen muk.aisesti lähetettiin maan kaik. 
kiin osiin keskuskomitean· jäseniä ja · muita valtuutet, 
tuja. joiden tehtävänä oli suunnata koko puolueen .toi~ 
mlnta aseellisen kapinan suorittamiseen: Keskuskomitean 
etevimmistä jäsenist, muodostettiin erikoiset johtoe1i~ 
met kapinan poliittista ja organisatoorista johtamista 
varten. Toista niistä johti Lenin, toista Stalin. 

Lenin, työväenluokan .paras ja viisain valtiomies ei ole 
pitänyt arvoaan alentavana askarrei-Ia aseellisen kapinan 
suorittamisen pienimmissä teknillisissä · yksityiskohdissa . 
Vuoden 1905 vallankumouksessa laati hän vallanku · 
mo·uksellisille taisteluryhmi"lle yksityiskohtaisia ohjeita, 
joissa käsiteltiin niiden järjestämisen, varustamisen, 
aseistamisen ja taistelutehtävien kaikkia mahdollisia 
yksitviskohtia. Vuoden 191-1 vallankumouksessa ei hän 
myöskään tyytynyt · ohjailemaan kapinan "päälinjaa" 1 
ylei.sien tunnuksien kautta, vaan henkilökohtaisesti johti 
kapina~ Pietarissa pienimpiä yksityiskohtia myöten. 

Kapina on poliittista joukkotaiselua, jota kävdään 
"toisilla ' keinoilla", t. s. fyysillisesti, ja jota järjes· 
tää ja .. johtaa poliittinen puolue. Proletariaatin puolueen 
pitää olla kapinan hetkellä sotapuolue. Johtopäätös 
tästä on, että koko puolueen, eikä v.ain sen yhden osan 
on huolehdittava sodan käynnistä. Proletariaatin puolue 
ei voi jakautua "valtiomiehiin" ja "sojapäälliköihin". 
J okaisen puolueen jäsenen on oltava politiikko ja soti. 
las. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, että puolueen ei 
o.le luotava itselleen erikoisia elimiä, jotka erikoisala
naan harrastavat sotilaallisia kysymyksi~. Tähän puh
taasti organisatooriseen kysymykseen emme me tässä 
yhteydessä lähemmin puutu. 

VÄÄRÄÄ. JA OIKEAA KESKITYSTÄ. 

Väärä käsitys voimien keskittämisestä, joka· käytän~ 
!lös:;jj. lioYdlJ.l te~tpp.iJ vei;.>~ k9bt;Yo.l~k.a.isiil) vi.rb~i~iip, pn 



Ruhrin atueen työläisten maaHskuun kapinad Uppid 
v. 1920 ei ollut vältettävissä siitä huolimatta, että Ruhrin 
alueen puit\eissa saavutett iin loistava voitto siitä syystä, 
että t81sreitiin ainoastaan J(uhrin alueella, joten- vasta· 
vallankumous voi keskittää ylivoimaisia joukkoja Ruhrin 
aluetta vastaan. . 

BulgarJan syyskuun kapinan kokemus vuodelta 1926 
on tässä ' suhteessa hyvin opettava. Siellä puhkesi val
tava kapinaliike, mutta kun puuttui voimakkaan vallan
kumouksellisen puolueen tarpeellinen johto, ei voitu 
välttää sitä, että liike eri osjs~a maata ei alkanut saman
aikaisesti, vaan melkoisten väliaikojen jälkeen vuoron 
peraan, niin että toisil1a alueilla olivat hallituksen jou-
kot jo ehtineet kukistaa kapinan, ennenkuin se alkoi 
tOlSlssa osissa maata. Niin såivat hallituksen joukot 
inahfjiollisuuden lyödä kapinaliikkeen vähin. erin, alue 
alueelta ja v uoron perään keskittää koko voimansa ku
takin kapina-aluetta vastaan. 

Moskovan työläisten kapina~ vuonna 1905 täytyi joh
taa tappioon, sillä se ei saanut riittävää kannatusta, ei 
ainoastaan talonpoikaiston, vaan myöskin Pietarin työ
läisten taholta, joten tsaarin hallitus kykeni keskittä
mään ylivoimaisia sotajoukko-osastoja Moskovan yksi
nään taistelevaa proletariaattia vastaan. 

Sitävastoin oli Venäjän proletariaatin voitto loka-" 
kuussa 1917 mahdollinen vain sen kautta. että Pietarissa 
. ja Moskovassa taisteltiin yhtaikaa, ja että samanaikai
sesti kun tapeltiin näissä molemmissa pääkaupungeissa, 
oli myöskin käynnissä taistelu ympäri maata, ja - mikä 
on hyvin oleellista ..;.... suuret talonpoikaisjoukot kävivät 
samanaikaisesti aktiivista taistelua tilanomistajia vas-
taan . . 

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-
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nei eshn'tymlneri 'iastävaHånkumouksen tuklalueelta, ei 
!ain sen v~c:>ksi.' ett~ kap~nan het~~lIä o~ vält'tämätön,~~ 
JlDnhtää vumelsetkm VOimat, et ta kap inassa enempaa 
kuin missään muussakaan ratkaisevassa taistelussa ei 
ole "liikaa pataljop naa", vaan ennenkaikkea S6'W yu6ksr,' 
että sellaisella alueella, tavallaan vastustajaril Ul-klipuo--' 
leUa, kourallinen päättäyäisiä ta istelijoita voi . tuott.aa! 
viholliselle enemmän vahinkoa kuin sadat rintamalla, 

Kysymys voimien keskhtämisestä nostaa selvästi 
~&ilIe puolueen merkityksen kapinassa. Kokemus osoit· 
taa, että eri osissa maata vallankumouksellisen kuehun
nan ja joukkojen toiminnanhalun huippukohta sattuu 
eri _ aik~hin, Mutta toiselta puolen edelly ttää kapinan 
voitto kaikkien vallankumouksellisten voimien sa'manai
kaista esiintymistä, Tämä käy mahdolliseksi ainoastaan 
lujan puoluejohdon kautta, joka osaa valita oikean het
ken kapinalle kokonaistilanteen kannalta katsoen, jou
duttaa kehityksen kulkua jälelle jääneissä alueissa tar
mokkaasti asiaan tarttumalla, mahdollisesti pidättämällä 
joitakin liian paljon koko joukosta edelle rynnänneitä 
vallankumouksellisten voim ien osia jne. 

IV. HYöKKÄYS HINNALLA MILLÄ TAHANSA. 

VAIN ·HYÖKKÄ YS VIE VOITTOON. 

"J os kapina on kerran alkanut, silloin toimittakoon· 
mitä suurimmalla päättäväisyydellä ja käytäköön hyök4 
käykseen. Puolustus on jokaisen aseellisen nousun surma; 
se on kärsinyt tappion jo ennenkuin se on ehtinyt 
mitellä voimiaan vihollisen 'kanssa". (Marx). 

Kirjoituksessaan " Moskovan kapinan opetukset" kir· 
joit~i Lenin, että kapinan pääsääntö on epätoivoisen 
h,:,rJanrohk~a, häikä ilemättömän päättäväinen hyökkäys 
hlOnalla mll/ä tahansa, ehdottomasti ja joka tapauksessa. 

,Tämä Ma:xin alkujaan esittämä kapinan sääntö pitää 
palkkansa , Vielä nytkin, viimeisten vuosien runsaitten 
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U,istelukokert\uiltefi Jälkeei1., tJ vain Säiiaiilsestl., V,'Ui1rl 
kirjaimellisesti. 

Pietarin ja Moskovan vuoden 1917 lokakuun talste~ 
lujen toisiinsa. vertaaminen puhuu vakuuttavalla tavalla 
hyökkäyksen välttämättömyyden puolesta ensi hetkestä 
alkaen. Pietarissa, jossa aseellisen taistelun valmistami
nen oli paljon tehokkaampaa ja tietoisempaa, johdonmu
kaisempaa ja jossa taistelu Leninin henkilökohtaisen 
johdon alaisena oli paljoa päättävämpää, ja kapinalliset 1 

alusta alkaen ottivat käsiinsä alatteen ja kävivät hyök-
käykseen. päättyi taistelu muutamien tuntien kuluessa 
ja melkein ilman verenvuodatusta. kun sitävastoin Mos
kovassa taistelut kestivät kauan ja olivat suhteellisen 
veriset, mikä ei johdu ainoastaan siitä, että työläisjouk· 
kojen aktiivisuuden huippukohta sattui Moskovassa 
myöhemmin kuin Pietarissa; vaan myöskin siitä, että 
kapinan valmistatninen Moskovassa aseellisten taistelu· 
jeri alkuun saakka oli vähemmän suunnitelman mukaista 
ja vähemmän tehokasta ja että tästä syystä, kuin myös
kin väherrunän päättäväisen johdon vuoksi, työväestö ' 
ensi päivinä puolustautui. Sen kautta sai vastavallanku
mous mahdollisuuden keskittää voimiaan ja sen itse- 
luottamus kasvoi. 

ENSI PÄIVIEN MERKITYS, 

Eräässä kapinaa koskevassa kirjoituksessa esitetään 
seuraava väite: "Sodassa, samoin kuin kansalaissodassa
kaan, ei ole kysymys alkumenestyksestä eikä osittaisvoi
toista, vaan lopullisesta voitosta". Tämän väitteen todis
tukseksi esitetään Saksan armeijan esimerkki, joka 
vuonna 1914 saavutti suunnattomia .alkumenestyksiä, 
mutta lopulta kuitenkin hävisi sodassa . 

. Tämä väite on "tavallisenkin" sodan kannalta paikkansa 
pitämätön. On vain muistettava alkumenestysten merki
tys Saksan armeijalle, joita ilIJl.9,n sen asema ei suin
kaan olisi ollut parempi, vaan paljoa huonompi, ja sen 
lopullinen tappio olisi tapahtunut paljoa aikaisemmin . 
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A .. , k J II ' • J '1" I stelhseen apm8an nahderi on. nimenomaan y1 ad ~ 
ietyn väitteen vastakohta paikkansa pitävä. Aseellisessa 
lcapinassa on aina kysymys alkumenestyksestä. Ensi-
mäisten päi'(ien, vieläpä ensimäistttn hetkiBnkin medcitys 
aseeJJjsesstl kapinassa. '!n ratkaiseva. _Ensi päivit:n jå 
hetkien taistelujen tulokr.;ista riippuuj ipuodostuuk9 
yoimaluhde ja yleensä tilanne kapinällil5il1e suo§ioJli-
seksi vaiko toivottomaksi; . 

Senjälkeen. kun Pariisia 'p'foietåriaåtti vuoilna i87% 
oli vallannut vallan itse . ,PiHisissä; kdH _ hyvin Kauan, 
ennenkuin tehtiin ensiniiiset epävannat yrityhet hyö
kätä Versaillesiin, . viStavallankumouksellisten voimien 
kokoohtumi$paikkaan: Tässä lairriinlyönnissä näki Marx 
Pariisin komml!-ufiin tappion ratkaisevan syyn. Hän 
kirjoitti sii~ä IHtjeessään Kugelmannille: 

"Mikä j6ustå.vuus, mikä historiallinen alote, mikä 
uh"raantufriiskyky on näillä pariisilaisilla! ... Jos" he jou~ 
Ul,,:'If tappiolle, niin siihen ei ole mikään muu syypää, 
kuiH heidän "hyvänahkaisuutensa". Olisi pitänyt heti 
ftia(ssia Versaillesiin. .. Oikea hetki lyötiin laimin" 

Tämä Pariisin Kommuunin virhe on myöhemmissä 
aseellisissa luokkataisteluissa usein toistunut. 

Yksinkertaisen ja selvän esimerkin siitä antaå Suo~ 
men kansalaissodan ko~emus vuodelta 1918. 

Proletaarisessa Etelä~Suomessa, jossa työläisillä oli 
jonkunverran aseita, valta - siirtyi ilman veren vuoda-
tusta vallankumouksellisen hallituksen käsiin. Tämän 
loistavan alkumenestyksen jälkeen punaiset, sensijaan, 
että olisivat kiireesti pyrkineet laajentamaan kapina
aluetta pohjoiseen, pysähtyivät muutamaksi päiväksi pai. 
koilleen, järjestääkseen voimiaan, ennenkuin ryhtyivät 
alottamaan hyökkäystä p.ohjoiseen. Tämän pysähtymisen 
kautta tuli mahdolliseksi, että vastavallankumoukselli
Bet voimat, jotka keskittyivät pohjoisempana, voivat 
nopeaan, hyvin järjestetyn " kilpajuoksun" kautta ete~ 
lään, työntää valkoisen rintaman kauaksi etelään. . . 

Muutaman päivän kuluttua, kun oli jo'nkunverran 
Natu järjestetyksi punakaarteja taistelua 'varten, tahtoi-



Vät punaIset ryhty& -etenemääri poiijoiseen p~in, mutta se 
oli jo myöhäistä: he kohtasivat kaikkialla hyvin järjes'-
tetyn vastarinnan, säännöllisen valkoisen rintaman. 

Punaisten käsiin jäi vaiIJ kapea kaista/e maata, mikä 
merkitsi liikehtimii mahdQ1lisuuden ja kaikenlaisten 100-
dankäyntiin tarvittavien varojen puutett~. , 

PUOLUSTUS ON KAPINAN SURMA. 

Toinen virheellinen teoria, joka tosin kalskahtaa 
melko tjeteelliseltä, vieläpä marxilaiseltakin, kuuluu 
näin: " Proletaarisen vallankumouksen linnoitukset ovat 

. työpaikat, teollisuusalueet, työläiskorttelit. ' Niissä on 
myöskin taisteleva proletariaatti voimakkain. · Sen vuoksi 
on sen taisteltava niissä ja vain niissä, eikä se saa antaa 
provosoida itseään, se ei saa antaa houkutella itseään 
porvariston kaupunginosiin ja vast~vallankumouksen 
tukialueille, jossa se helposti tulee lyödyksi. Pysykööt 
siis kapinalliset työläiset työläiskortteleissaan ja teolli
suusalueillaan, ottaakseen vihollisen vastaan ja lyödäk-
seen sen siellä". 

Ei ole vaikea huomata, että tämän käsityksen virhe 
on siinä, ett~ se naivilla tavalla aliarvioi vihollista. Jää
mällä istumaan paikalleen proletaarisiin linnoituksiin, 
annetaan toiminnan alote vapaaehtoisesti :vihollisen kä
siin, joka siten ~aa tilaisuuden ryhmitellä voimiaan mie-
lensä m/!.kaan. Niin ollen olisi typerää uskoa, että vihfll
linen antaa tuhota itsensä työläiskortteleissa ja teolli
suusalueilla. Sillä ei ole siihen minkäänlaista tarvetta, 
kun sillä on mahdollisuus aina keskittää suuri ylivoima 
jokaista toimintansa esinettä kohtaa.n ja tuhota proJetaa-
riset Jinnoitukset vuoron perään. Jos tahtoo tuhota 
vihollisen, . täy tyy iskeä sitä h~ikkoon, kipeään kohtaan. 
Omasta tahdostaan I ei vastustaja milloinkaan tarjoa 
meille kipeitä kohtiaån. Nämä kohdat on etsittävä. 
Tämä taas edellyttää yritteliäisyyttä, hyökkäystä. Vihol
lisen lopullinen tuhoaminen, minkä aina on oltava toi
minnan ;.-päämääränä, on mahdollinen vain jos tuhotaan 
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· II 1 ", ",,' "'' "" ;' " / J·III . v8.siava ankumouKsen pesät. ;:,itä ei voi tehdä y6JCkäa; 
miittä näihin pesiin. 

Senvuoksi on pidettävä kiinni seuraavasta säännöstä: "· 
Ei missään tapauksessa ole jäätävä istumaån työ/äi.skau-
punginosiin ' ja muihin proJetaårisiin linnoituksiin ja 
kapinallisten käsiin joutuneisiin kaupunkeihin, vaan on 
viipymättä lähdettävä ulos niistä. sinne, missä vihoJlinen 
on löydettävissä. kohti porvatiston kaupunginosia ja 
vastavallankumouksen ttlkiaJueita. Paikal~een jääminen, 
puolustus, merkitsee kuolemaa. Ainoastaan viivy.ttele
mätön hyökkäys voi turvata voiton. 

Kolmas muunnos ylläesitetyistä vir.heellisistä käsityk 
sistä on seuraava "puolustus teoria" : "Sitä mitä Marx 
on kirjoittanut hyökkäyksestä, ei pidä ymmärtää. niin " 
kirjaimellisesti. Tosin ei lopullinen voitto ole mahdolli· 
nen puolustuksen, vaan hyökkäyksen kautta, sillä vihol
lisen tuhoaminen on -mahdollinen vain . hyökkäyksen 
kautta. Mutta toiselta puolen ei ole mahdollista heti 
ensimmäisten menestysten jälkeen, esim. vallan valtaami · 
sen jälkeen proletaarisella tukialueella. käydä hyök
käykseen sotilaallisesti ylivoimaisia vastavallankumouk· 
sen voimia vastaan. Menestyksellinen taistelu sellaista 
vastustajaa vastaan edellyttää asianmukaista proletariaa
tin voimien järjestämistä. Voidakseen suorittaa tämän 
voimien' järjestämisen, täytyy työläisten alussa pysytel1ä 
jonkun aikaa puolustuskannalla, käydäkseen sitten kun 
voimat ovat jossain määrin järjestetyt ja keskitetyt. 
hyökkäykseen". . ' 

Odottamisessa ja pidättäytymisessä olisi jotain järkeä 
vain siinä tapauksessa, että sen kautta voitaisiin saavut
taa voimasuhteiden .muuttuminen suosiolliseen suuntaan, 
t. s. omien voimien kasvaminen tai viholliseen voimie'n 
heikkeneminen. Tämä on mahdollista ennen kapinaa, 
mutta kerran aletun aseellisen taistelun jälkeen se ei 
enään ole mahdollista. Silloin voi voimasuhde muuttua 
suotuisammaksi kapinallisille vain .tarmokkaan etenem;-
un kautta. jolla pyritään ' levittämään kapinan paloa 
nopeasti mahdollisimman kauaksi, laajentamaan kapina-
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Alueltå ja lien kåuHå Sååriiåån yhU uusfa seutuja 1a uu~:a 
~oukkoja liittymään kapinaan ja riistetyksi vastustajan 
vaikutusvallån alaisuudestä. 

YIHi.fiiäiilitun "puolustusteorläti1i Vifhe (1ft siinä, ~ttä 
se luulee kapin§/listeil vQivån sotiJaälJisen' järjf1slä111Jser1 
MillJa kykenevän mimestykseml kilpailemaan poiVariston 
sotiläs"~mmattimiisten kanssa. 

Sotilaallinen järjdtärilinen 6h ha11~tsevär1 luokan 
vahva puoli. Sen vuoksi ei vaIlarrkuniouksellinen luokka 
voi pyrkiä kapinan hetkellä. tässä suhteessa "lyömään 
iaudalta" vastustajaa, vaan on sen pyrittävä kaikin kei
noin hajGittamaan sitä. Odottamisen ja pidättäytymis.en 
kautta muuttuu ·voimasuhde joka päivä pahemmaksi 
kapinallisille, · työskenneltäköön kuinka ta(mokkaasti 
tahansa vallankumouksellist'en voimien järjestämiseksi. 

, On olemassa vain yksi ainoa- teoreettinen mahdolli
suus, jolloin kerran aletun kapinan jälkeen odottami
sesta ja pidätfåytymisestä , huolimatta voimasuhde voisi 
muuttua kapinallisten hyödyksi, nimtttam aseellisen 
avun mahdolliSUUS jonkun toisen maan taholta, jO$sa 
vallankumouksellinen luokka on ottanut vallan käsiinsä. 
T",istelun hetkellä on apu jokaiselle taistelevalle terve
tullutta, tulkoon se sitten mistä tahansa. Mutta olisi 
väärin tehdä tästä mitään teoriaa ja tällaisen teoreet
tisen mahdollisuuden perustalle rakentaa vallankumouk
sellisen" luokan esitaistelijain kasvattaminen. 

MILLOIN VOI PIDÄTTÄYTYMINEN TULLA 
KYSYMYKSEEN? 

-Periaate "hyökkäys hinnalla millä tahansa" ei tule 
ensinkään horjutetuksi sen kautta. että voidaan esiuää 
aseellisten kapinain ' kokemuksista muutamia yksityisiä 
esimerkkejä. jolloin puoJus·tus kapinallisten puolelle on 
ollut tarkoituksenm~kaista. Niinpä esim. ' ei voida syyt
tää Essenin työväestöä siitä, että se v. 1920 ei käynyt 
hyökkäykseen kirjaimellisesti samalla hetkellä. jolloin 
kapina Ruhrin alu~en muissa osissa alkoi, vaan että se 

, -. 



alulla. vastustajan suuren ylivoimailuuden ~ takia, pYlyi 
puolultavalla kannalla. ja sitten kävi rat\caisevaan hyök
käykseen. kun se oli saanut aseita ja apu voimia alueen 
anuiata osista rientävien aseistettujen työläisten taholta. 

Ehdottoman qyökkäyksen - periaate, . kuten kaikki 
muutkin kapinan taidon yleiset p'eriaatteet eivät vapauta 
kapinan järjestäjiä velvollisijudesta määrätä taisteluta
parilå joka tilanteessa taistelun erikoisten olos,uhteitten 
Ja konkreettisten yaati.musten mukaan. .Til~nteen ' eri
koisuus Essenissä oli siinä, että ESleri, joka oli Ruhrin 
alueen pääkaupunki, ' kuului taistelun ratkaiseviin ' koh
tiin. Kapinan taitoon kuuluu suuren ylivoiman keskit
tllminen ratkaisevalla paikalla. Mutta Esseniin olivat 
ke.kitetyt va5tavallankumouksen päävoimat. Niille oli 
annettu käsky pitää Essen käsissään hinnalla millä 
tahansa. Tosin ovat vastavallankumoukselliset kenraa
lit jälestäpäin tunnustaneet tämän taktiikan vääräksi, 
mutta oli sillä hetkellä tosiasia, e.ttä voimasuhde Esse
nilsä oli epäsuotuisa työläisille, ja että ne senvuo~si 
toimivat oikein alottaessaan aseellisen taistelun tällä 
ratkaisevalla paikalla vasta sitfen, kun voimasuhde muut
tui heille suosiolliscksi Ruhrin alueen muilta paikka
kunnilta avuksi rientäncidcn aseistettujen työläisten 
avulla. 

- Jos vastavallankumouk$elHt>et voimat olisivat tul
leet komcnnetuiksi Essenj~t~ lIlistelemaan muualle, niin 
olisi Esseni" työläisten pl1ut viipymättä alotettava 
t,ist,lu voimasuhteista riippumatta. 

VUODEN .1921 "HYÖKKÄYSTEORIASTA". 

'Marxin es ittämällä hyökkäyssäännöllä ei ole mitääq 
teJtemistä tunnetun "hyökkäysteorian" kanssa vuodelt~ 
tgu. Marx ja Lenin eivät ole milloinkaan suositelleet 
ratkaisevan taistelun, kapinan alottamista kaikellaisten 
?loSuhteitten vallitessa, . hinnalla nIillä tahansa. Marx 
Ja Lcnin sanovat erittäin selvästi: kun kapina on kerran 

. ijlk,nut, $i/!oin 9n hyökifttRv, hinnallil rniJ/i4 tah~nsa . 
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AlueIta ja !len kåudä sååriiåån yhH 
Joukkoja liittymään kapinaan ja 
"'aikutu~va.lla.n alaisuudestö. 

, . ! r . I ! ~ uusia seu uJa Ja UUSia 
rHstetyksi vastustajan 

Ylläffiäinhun "puo1ustusteoriäriH fJlfhe on Siinä, että 
se luulee kapin§JJjsieil vQivän sotilaållisen' järj~s'ämJsen 
slaIla kykenevän menestyks~Jl~ kilpaiJtinaan poiväriston 
tfotllas~jmmattimiesten kanssa. 

Sotiläållinen järjestäminen 6n halHtsevärt luokat1 
\rahva puoli. Scnvuoksi ei vallaPl'kunioukselIinen luokka 
voi pyrkiä kapinan hetkellä tässä suhteessa "lyömään 
iaudalta" vastustajaa, vaan on sen pyrittävä kaikin kei
noin hajoittamaan sitä. Odottamisen ja pidättäytymisen 
kautta muuttuu voimasuhde joka päivä pahemmaksi 
kapinallisille, ' työskenneltäköön kuinka tarmokkaasti 
tahansa vallankumouksellisten voimien järjestämiseksi. 

On olemassa vain yksi ainoa· teoreettinen mahäolli 
suus, jolloin kerran aletun kapinan jälkeen odottami
sesta ja pidätfåytymisestä , huolimatta voimasuhde voisi 
muuttua kapinallisten hyödyksi, nimittäin aseellisen 
avun mahdollfsuus jonkun toisen maan taholta, jO$sa 
vallankumouksellinen luokka on ottanut vallan käsiinsä. 
Taistelun hetkellä on apu jokaiselle taistelevalle terve
tullutta, tulkoon se sitten mistä tahansa. Mutta olisi 
väärin tehdä tästä mitään teoriaa ja tällaisen teoreet
tisen mahdollisuuden perustalle rakentaa vallankumouk
sellisen luokan esitaistelijain kasvattaminen. 

MILLOIN VOI PIDÄTTÄYTYMINEN TULLA 
KYSYMYKSEEN? 

Periaate "hyökkäys hinnalla millä tahansa" ei tule 
ensinkään horjutetuksi sen kautta, että voidaan esittää 
aseellisten kapinain kokemuksista muutamia yksityisiä 
esimerkkejä, jolloin puolus·tus kapinallisten puolelle on 
ollut tarkoituksenmt,tkaista. Niinpä esim. ei voida syyt
tää Essenin työväestöä siitä, että se v. 1920 ei käynyt 
h·yökkäykseen kirjaimellisesti samalla hetkellä, jolloin 
kapina Ruhrin alu~en muissa osissa alkoi, vaan että se 
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alussa, vastustajan luuren ylivoimailuuden ~ takia, pysyi 
puolustavalla kannalla. ja aiuen kävi ratkaisevaan hyök
käykseen. kun se oli saanut aseita ja apuvoimia alueen 
muista osista rientävien aseistettujen .. työläisten taholta. 

Ehdottoman hyökkäyksen periaate • . kuten kaikki 
muutkin kapil)an taidon yleiset Reriaatteet eivät vapauta 
kapinan järjestäjiä velvollisl,ludesta määrätä taisteluta
paris. jQka tilanteessa taistelun · erikoisten olos,uhteitten 
Ja konkreettisten yaati.musten mukaan. .Till;lnteen · eri
koisuus Essenissä oli siinä. että ESleti, joka oli Ruhrin 
Ilueen pääkaupunki, · kuului taistelun ratkaiseviin · koh
tiin. Kapinan taitaon kuuluu suuren ylivoiman keskit
täminen ratkaisevalla paikalla. Mutta Esseniin olivat 
keskitetyt vastavallankumotiksen päävoimat. Niille oli 
annettu käsky pitää Essen käsissään hinnalla millä 
tahansa. Tosin ovat vastavallankumoukselliset kenraa
lit jälestäpäin tunnustaneet tämän taktiikan vääräksi. 
mutta oli sillä hetkellä tosiasia, e.ttä voimasuhde Esse
niasä oli epäsuotuisa työläisille, ja että ne senvuo~si 
toimivat oikein alouaessaan aseellisen taistelun tällä 
utkaist!valla paikalla vasta sitfen, kun voimasuhde muut
tui heille suosiolliseksi Ruhrin alueen muilta paikka
kunnilta avuksi rientäneiden aseistettujen työläisten 
avulla. 

- Jos vastavallankumouk~elli,et voimat olisivat tul
leet komennetuiksi Essel1i~tä ulistelemaan muualle, niin 
olisi Essenin työläis ten pllut viipymättä alotettava 
t,ist,lu voimasuhteista riippumatta. 

VUODEN .1921 "HYöKKÄYS TEORIASTA". 

·Marxin esittämällä hyökkäyssäännöllä ei ole mitääq 
tekemistä tunnetun "hyökkäysteorian" kanssa yuodelt~ 
192 1. Marx ja Lenin eivät ole milloinkaan 6U06i telleet 
ratkaisevan taistelun, kapinan alottamista kaikellaisten 
olosuhteitten vallitessa, hinnalla niillä tahansa. Marx 
ja Lenin sanovat erittäin selvästi: kun kapina on kerran 
Rlk;mut, $jJfoin 911 hrökii,tijv# hjnpaJlfl milli! t~h4nsa . 
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Mutta kapinan alotta~isen sellaiseUa hetkellä, jolloin > 
ei ole olemassa voiton mahdollisuuksia; selitt~vät he 
leikkimiseksi ja rikokseksi. \ 

On tarpeetonta lähemmin puuttu; vuoden I!)2J Qyök~ 
käysteoria.aJ'1, .koska ~en mllhd6ttomuus ·011 I1ma~ muuta 
~clvää , jokaiselle vallankumoukl5elllselle työlälselle. 

TERRORISTA, PAKOSTA JA Y~SILöLLISISTl\ 
V)\KIVALLANTEOISTA. 

Tässä yhteydessä on myöskin paikallaan hiukan kos~ 
keteUa terrorikys·ymystä. Kaikkien proletariaatin ja 
porvariston välillä käytyjen taiste~jen historia Parji~ 
sin Kommuunista alkaen viime taisteluihin saakka 
osottaa poikkeuksetta saman ilmiön:· Siellä mi~sä varlan
kumouksellisen proletariaatin on onnistunut saada valta
käsiinsä, on sille ollut ominaista mitä suurin hentous ja 
lempeys voitettuja vastustajiaan kohtaan, kun taas joka 
kerta kun · porvaristop on onnistu"ut kukistaa tY9täte
kevien joukkojen kapinayritykset tahi vaikkapa vain 
tukahuttaa uhkaavan kapinan vaarakin, on joka kerta 

-raivonnut säälimätön valkoinen terrori. Tosin ei voida 
kieltää, etteikö työläistenkin taholta olisi esiintynyt 
yksityisiä terroritekoja, mutta se ei muuta sitä tosi-

- asiaa, että kokonaiskuva on aina ollut sama: äärimmäis8IJ 
pitkälle menevä huomaavalsuus, hentous ja lempeys. 

Tämä työväenluokan humaanisuus osottaa toiselta 
puolen sen moraalista etevämmyyttä porvaristoon ver
rattuna, mutta toiselta puolen on liian pitkälle menevä 
humaanisuus vaarallista, sillä vihollinen käsittää lien 
heikkouden ilmaisuksi. 

Kaikkien va1lankumoustaistelujen kokemusten "suuri 
opetus on se, että ilmeiseen työväenluokan viholliseen 
ei koskaan - voida vaikuttaa humaanisuudella, eikä sillä 
sitä voittaa. Vain todellinen voima, väkivalta, voi sen 
saada "vakuut·etuksi". Se ei tunne mitään ' ritarillisuutta, 
ja vastustajan ritar,llisuutta se käyttää hyväkseen, kar~~ 
takseen sopivCJllj:J h~tkellä t)iiflell kimppu\lJlSiI, 



, 
Senvuoksi on virheellistä olottaa humaaniluutta il

meiselle viholliselle. Humaanisuus on paik8.l1aan vain 
val1ankumoukscn ystäviä kohtaan ja sellais ia aineksia 

'kohtaan, jotka todennäköisesti ' avat voitetta,-,:issa vallan· 
kumouksen puolelle. • 

Vallankumouksen ilmeisen vastustajan ' suhteen on 
välttämätöntä" ankaran vallankumouksellisen järjestyk-
sen, siis myöskin terrorin, sovelluttaminen.: Missä mää'> 
rin terroria on sovellutettava, se on puhdas tarko.i· 
t"uksenmukaisuuskysymys. 

Sama koskee kysymystä panttivangeista. Kaikkien 
vallankumouksellisten .taisteluiden ja sotien ' historia on 
osettanut, että panttivankien ottaminen oikealla het
kellä voi olla erittäin 'tehokas taisteliJ.keino porvariston 
julmuutta ja raakuutta vastaan. 

On olemassa joitakin humaanisia, horjuvia ja epä
varmoja proletaariset.t vallankumouks~n ystäviä, jotka 
näkevät aseellisen luokkataistelun kiertämättömyyden 
ja senvuoksi hyväksyvät · kansalaissodan proletariaatin 
puolella, mutta nousevat kaikenlaista pakkoa vastaan 
proletariaatin leirissä. He pitävät sitä · rikoksena, jos 
proletariaatin leirissä joku pakotetaan kantamaan aseita. 
Näytteeksi tällaisesta humaanisuudesta lainaamme seu
raavan kohdan eraassa K. Hillerin artikkeleisl-a va
semmistolaissosialidemokraattisessa - "Klassenkampf"-ni
misessä aikakauslehdessä: ./ 

"Hylättävä on ainoastaan sotapalveluspakko kansa
laissodassa, myöskin proletariaatin puolella. Olisi mitä 
sopimattominta väkivaltaa pakottaa sodankäyntiin se, 
jossa ei elä sankarillinen tahto panna hen~nsä alttiiksi 
h~o~kansa vapauttamisen hyväksi, jolle· henkensä säilyt
!,.ämlOen on tärkeämpää, kuin hengenvaarallinen yritys 
hankkia itselleen ja .kaltaisilleen taistelun kautta ihmis
arvoinen ,elämä; se joka ·pitää taiteellista,f tieteellistä, 
us~onnolhsta tahi teknillistä toimintaansa tärkeämpänä, 
kUlO .taiste~ut6iminta, tahi se jok~ luulee voivansa pa
r~mm ~alstella luokkansa ja Ihmiskunnan puolesta 
talteen, filosofian , tieteen, uskonnollisen. toiminnan j~ 



· teknillisten keksintöjen aseilla, kuin aseistetun kä4~1'l 
voimalla .... " 

Yllämainitunlainen ajatustapa on hyvin jalomielistä. 
mutta se ..osottaa sen . säälimättömän. taistelun logiikan, 
täydellistä ~ ytnmärtämättömyyttä, jollaista kansalaissota 
on. Pietarin t;>öläitct osasivat Lokakuun kapinan edellä 
pare~in ottaa ltuomioon taistelun logiikan. Pietarin, 
tehtaiden työläisten yleisissä kokouksissa tehtiin pää. 
töksiä, joiden mukaan jokainen työläinen oli velvoJ/inen 
astumaan punakaartin riveihin ja valmistautumaan aseel
liseen taisteluun proletariaatin yhteisen asian puolesta. 
Vapaavuorolla olevat ty_öläiset olivat näiden yhteisten 
päätösten . mukaisesti velvolliset ottamaan joka päivä 
useampia tunteja osaa sotilaaharjoitukliin,· joita taval
lisesti pidettiin tehtaiden pihamailla. Tämä oli pak
koa, se oli lFollektitvisen joukkopainoltuksen joustava 
muoto proletariaatin vapautus~aistelun hyväksi. . 
, Mitä tulee yksUöllisUn väkivallantekoihin, kuten 
sissihyökkäilyihin, räjähäyksiin, . pakkoluovutu!c:sifn, yk
sityisiä henkilöitä vastaan kohdistettuihin väkivallan
tekoihin jne., niin ol.isi väärip summamutikassa tuo
mita sellai set teot tahi sanoutlla niistä irti. sillä perus
telulla, että me olemme "joukkotaistelun, mutta ei 
yksilöllisten väk ivallantekojen kannalla." 

Oikein on se, .että joukkotaistelun vaatimukset ovat 
aina ratkaisevat. Sitä eivät yksilölliset väkivallanteot 
voi korvata. Kaikki tähän ' suuntaan menevät yri
tykset ja mielipiteet ovat hyvin vaarallisia ja sellaisi 
naan mitä jyrkimmin tuomittava. Mutta on väkivallan
tekoja, joita laajat joukot ymmärtävät ja jotka välit-' 
tömästi palvelevat joukkotaistelua, ovat sen tarkotus
periä p alvelemaan alistetut ja edistävät joukkotaistelun 
menestymistä. Sellaisia ·väkivallantekoja ei suinkaan saa 
·tuomi ta, vjlan ne on hyväksyttävä ja niitä on määr-ä-
·tyissä tapauksissa suoraan järjestettävä. • I 

Itse kapinan aikana ön yksilöll isten väkivallan teko
jen ja joukkotaistelun keskinäinen yhteys täysin selvä. 
}täytänpijssJi, . }1§~i"~iJ) .er9ttjmill91). As.eellist't kapinft~ 



.ivlt suorita ainoastaan kiinteästi järjestetyt jl!l suurin, 
joukkoina taisteluun vietävät joujl::ko-osastot, vaan myös
kin yksityiset henkilöt ja pikkuryhmät, jotka lyövät 
vibollista siellä missä tapaavat ja tekevät sille vahin~ 
koe kaikin mahdollisin keinoin. 

Mutta myöskin sellaisina aikoina, jolloin aseellinen 
kapina e~ ole välittömästi päiväjärjestyksessä olisi väärin 
ehdottomasti tuomita jokainen v!lkivallanteko. Vuonna 
J920 Puolan Neuvosto-Venäjän - välisen sodan aikana 
hlvittlvät ja räjähdyttivät saksalaiset työläiset monin 
paikoin Puolan armeijalle tarkoitettuja sotatarveI~he
tyklti. Nämä teot olivat unohtumattomIa ' esimerkkejä 
proleturilellta kanlainväIisestä solidaarillu\1desta. Kun 
nimi. teot olivat Venäjän proletariaatin j\ sen punaillen 
armeijan, sils joukkotaistelun yhteydessä oli niiden 
morJr:lty'- jokaiselle ty8läiselle selvä. 

V. VIHOLLISEN KESKITTYMISEN ESTÄMINEN. 

VIHOLLISEN YLLÄTTÄMINEN 

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

YJ/ättiJ.minen, odottamaton isku näyttelee kaikessa 
taistelussa tärkeää osaa. Missä. määrin · ja missä mielessä 

. y.Hätya en mahdollinen ja tarkoituksenmukainen aseet
I:SC!:S3 kapi"assa, iöiitä ensin muutama sana, ennenkuin 
lähdetään käsittelemään itse kysymystä vihollisen" voi- , 
mien\ keskittämisen estämisestä: 

Räävelin kapinassa, samoinku in Hampuri n kapinassa . , 
perustuivat laskut vihollisen yllättämiseen. Ja viholli
~en tulikin molemmissa tapauksissa yllätetyksi, molem
missa tapauksissa tuli isku sille odottamatta, mikä seikka 
auttoi kapinallisia sa.vuttJlmaan eräitä -alkumenestyksUi. 
J~ aenvuoksi oli kapinallisten taktiikka myöskin sikäli 
oIkea. 

Mutt. väärää ja kohtalokasta oli mole~issa~ tapauk. 
alssa se, että ylJiitetyksi ei tullut ainoastaall vi~ollinen, 
Voiton II •. 
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vaan myöskin omat, työläisten joukot, vieläpä suurin osa 
vallankumouksellisten työväenpuolueittenkin jäsenistä, 
ja että' nämä kapina yritykset eivät" sen vuoksi voineet 
saada kannatusta joukkojen taholta, minkä vuoksi niiden 
t«ytyi kärsiä tappio, j • ( 

Nämä molemmat esimerkit ovat antaneet vallanku· 
moukselliselle luokaUt sen opetuksen, että vihollisen y l_ 
liittäminen ei missään tapauksessa saa viedä val/snku· 
mouksellisten taistelijain suurien joulikojen ylllittämi. 
seen, taistelevien eristämiseen. Aseellisen kapinan alot
taminon ilman että joukoille on annettu aseellisen taiste
lun tunnus, ilman että on "kaikilla kelloiHa soitettu roh
kean hyökkäyksen ja aseellisen taistelun välttämättö
myyttä", merkitsi jo edeltäkäsin käydä varmaa tappiota 
kohti. " Joukkojen täytyy tietää, että he alkav.t aseelli· 
sen, verisen ja epätoivon vimmaisen taistelun'!. (Lenin: 
"Moskovan kapina 1905") . 

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

On ilman muuta todettava, että vihollisen yllättämi-
nen siinä mieless1, että koko kapina tulee sille yllätyk-
senä, on mahdotonta. Yllättäminen on mahdollista en· 
sinnäkin siinä mielessä, että vaikka viholliselle on tun
nettu aseellisen taistelun lähestyminen, niin se ei kui
'tenkaan tiedä tarkalleen sitä hetkeä, jonka' johto on va
linnut taistelun -alkamis~)le, mikä jo sinänsä merkitsee 
yllättämistä, toiseksi siinä mielessä, että toiminnan päät
täväisyys ja vauhti kapinallisten taholta on sille odotta
matonta, kolmanneksi puhtaasti taktillisessa mielessä 

:- (esim: t.aistelu'ss~ jopku!1 kaupu!1'gin s~säiIä jne.,. 

/>fOLEMPIEN VASTUSTAJAIN ERIKOISUUDET 
JA NIIDEN MERKITYS. . 

Sääntö, että kapinallisten on aina pyrittävä tavotta
maan fll. lyömään vih9Iljs~l) V9 imj t nijden qaJaJlilin 

1 



ollessa ja kaikin keinoin estämään eri puolilla maata 
olevien vihollisen voimien kokoon vetämistä, keskittä
mistä, perustuu molempien vastustajain, sortavan luokan 
ja kapinallisten f!rikoisuuksien, niiden vahvojf!n ja heik-
koj~n puolien tuntf!miseen. 

Kapinallisten voim;t., on suurt~n joukkojen aktiivisuu-
dessa, toimeliaisuudessa, väestön kannatuksessa, siinä 
valtavassa moraalisessa vaikutuksessa, minkä mahtava 
-joukkoHike tekee sekä vallankumouksellisiin taistelijoi
hin että myöskin vastavallankumoukse.n taisfeluvohniin, 
vaikuttaen edellisiin innostavasti, jälkirnäisiin masenta
vasti, hajottavasti. Niiden heikkous on sotilaallisen kou
lu~tuksen ja järjestyksen puute, minkä vuoksi niiltä 
myöskin puuttuu kyky sotilaallisten liikkeiden suoritta
miseen, suurisuuntaisiin, suunnitelmanmukaisiin joukko
jen siirtoihin, taisteluun suurina yhtenäisinä joukko
osastoina, säännölliseen rintamasotaan: SäännöJlisessJi 
sodassa suuriJ/a, yhtäjaksoisilla rintamilla ovat kapinal-
lisf!t auttamattomasti heikk6}a~ .. -

Sitävastoin on vastavaJlankumouksen voima "~btilaal- "'" 
lisessa puolessa, sotilaar1isessa järjestyksessä, liikunta
ky;rYS~ä, -kyvyssä tqimia suurten sotajou~1soyhdistelmien 
pUitteissa, käydä säännöllistä rintamasotaa. Sen heikko 
kohta on poliittisessa, "moraalisessa" puolessa, vastaval
lankumouksellisen luokan todellisten edustajien vähä
lukuisuudessa. Vastavallankumous tarvitsee ai~a ' tykin
~uo~~a. sel~ai~ista väestönkerroksista, joille itsalIeen oh

, Jektuvlsesh" Itse , asiassa, ei ole mitään hyötYä vastaval
lankumouksen voitosta, Sen vuoksi ovat vastavallanku
~ouksen sotamiehet, armeija, poliisi jne" joista aina suu
rlln~an ~san /:11uodos~avat proletaariset ja puoliprole
~aartset atnekset, alttiina "(cumoukselliselle tartunnaJle", 
Jonka vaara on sitä suurempi mitä enemmän vastavallan
kumo,uksen taiste~uvoimat ovat hajallaan, ja mitä lähei
sempI on senvuok!';i niiden kosketus kansanjoukkojen 
kans~a, Tästäkin syystä on rin'tarnasota vihollisen vahva 
PU?h, se kun voi siinä paremmin suoj;!}a ja eristää jouk. 
kOJa~n villlimtqlIl}Opk~ellisett tp,rtll!J.Jl!lJl vjljualtjt, 

, 



Näiden toslasioitt~n tuntemisen perusteella on tehtävä 
se johtopäätös, että kapinan taito merkitsee oleellisesti 
viho/lisen voimien keskittämisen estämistä. Se merkitsee, 
että ensi hetkestä alkaen, on hinnalla millä tahansa py-

, rittävä ympäröimään pienemmät tahi lIuurel11mat viholli
sen joukko,-osastot, rappeuttarnaan ja hajott8{J1aan niitä 
kaikin keinoin. Joka tapauksessa on viholliselta katkais. 
tava kalkki periiytymismahdollisuudet ja .kaikki yhteydet 
ulk~maal1man kanSlia, ja alUn rlistettävä siltä mahdo/li. 
,uu.! liiuyii toisiin vastavalllmkumoulCselIJsiIn joukkoihin, 

Aseellisessa kapinassa on rintama kaikkialla $lel/ä. 
missä on vihollisen joukko-osastoja, kuinka pieniä tahan-
58. lokaista vihollisen joukko-osastoa vastaan on hyö-
kättävä. Jättiläismäisen ylivoiman keskittäminen erit
täin tärkeitä tahi vaarallisia taistelun esineitä vastaan 
on välttämätöntä, mutta ·sellainen keskittäminen ei saa 
milloinkaan viedä siihen, että. joku. vihollisen joukko
osasto jää kokonaan ilman vastustajaa ja saa siten mah
dollisuuden liittyä toisiin lähe llä ' oleviin vihollisen jouk-

r ko-osastoihin. Aina on oikein jättää jokaista joukko-
" osastoa vastaan vähintäin niin paljon voimia, että vaik

kakaan ei sitä ehkä voida kokonaan sitoa paikalleen, 
niin sitä kuitenkin alituisesti häiritään sissihy'ökkayk
sillä. Sellaiset sissihyökkäykset, vaikt(apa vain hyvinkin 
pienten ryhmien toimeenpanemia, ovat omiaan uuvut
tamaan vihollista, ja hidastuttamaan sen liikkumista, 
millä es'tetään sitä ajallaan liittymästä toisiin vastusta-
jan joukko-osastoihin. 

Porvariston etevämmyys puhtaasti sotilaallisessa suh
teessa riippuu oleellis~sti siitä tosiseikasta, että sillä on 
käytettävänään sotilasammattimiehet, tuhannet ja kym
menettuhannet upseerit ja aHupseerit. Näiden kantajouk
kojen avulla voi se verrattailJ- helposti luoda kiinteästi 
järjestettyjä taistelujoukkoja, vieläpä nopeasti kokoop
haalituistakin aineksista. Juuri ammattimiesten puute 
tekee niin vaikeaksi säännöllisen rykmentteihin ja divi· 
sioneihin jakautuvan armeij3n muodo~tamisen. punai-
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•• A " Krl rmclJart petustarn:neh on mahdollista vasta valtaH.-
otan jälkeen. 

VASTUSTAJAN TAKTIIKKA. 

Toiselta puolen ymmärtää vastust~ja mainiosti, etta 
len on pyrittävä estämään voimiensa lyömisti" paloittain. 
ja keskittämään voimiaan jo !onen kapinan alkua, voidak
.teen asettaa kapInallisia vastaan suuria yhtenäisiä jouk
ko.osastoja ja pakottamaan ne ottamaan taistelun vastaan 
liännöllisellä rintamalla. 

Kansainvälisen porvariston kansalaissotataktlikasta 
työväenluokkaa vastaan on tyypillisenä esimerkkinä kuu
luisa suunnitelma "Z", Se on Ranskan yleisesikunnan 
suunnitelma Pariisin pl'oletariaatin kapinan kukistami
seksi. Tämä ~uunnitelma. joka fuH jul kisuuteen syksyllä 
1928 erään porvarillisen aikakauslehden varomattomuuden 
vuoksi, on taktilliselta peruslinjaltaan seuraava: Voimak
kaan kapinaliikkeen puhjetessa -Pariisin väestön keskuu
dessa lähtevät hallituksen joukot ulos Pariisista, kes
.ll:ittyvät ylhäiseen Versailles iin ja aiottavat sitten madi.~ 
seudulta mukaanvedettyjen joukkojen avulla järjestel
mällisen hyökkäyksen Parii§Ja vastaan, valloittaakseen 
sen ulkoapäin. Ranskan yleisesikunta on rakentanut tä
män suunnitelmansa påäasiassa Pariisin kommuunin ku
kistamisen kokemuksiin, jossa käytett iin samanlaista 
taktiikkaa . 

• Tämä taktiikka ei ~ole erikoista vain Pariisin kom
muunin taisteluille ja - Ranskan oloille, vaan vastaa se 
yleensä aseellisen kapinan olosuhteita. Ei ole sattuma, 
että se suunnitelma Berlinin proletariaatin kapinan ku
kistamiseksi, joka löytyi vuonna 1926 eversti Luckin 
vangitsemisen yhteydessä, on yllättävässä määrässä myö'
häisemmin paljastuneen suunnitelman "Z" :n kaltainen. 
~ainitun suunnitelman mukaan piti, valtavan kapina
lukkeen puhjetessa Berlinissä, vetää sotaväk i ja "isän
maalliset taistelujärjestöt" ulos :&erlinistä, keskittää ne 
Berlinin ylhäisiin läntisiin esikaupunkeihin ja alottaa 
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sitten keskitetty hyökkKys uikoapäin p'unålsta BerHni~ 
vastaan. 

Eikö ole mieletöntä jättää ilman vakavaa taistelua 
kaPinalliste n käsiin kokonaisia kaupunkeja ja alueita 
ja antaa niille siten suunnattomia poliittisia ja aineellisia 
valtteja? Kuten kerrotaan, oli t ästä kysymyksestä ole· 
massa erimielisyyksiä Ranskan yleisesikunnaQ. ja Parii· 
sin polisiprefekti Chiappen. välillä, joka viimemainittu 
edusti sellaista käsitystä, että Parii sia ei missään tapauk
sessa saa jättää altti.iksi kapinallisten "barbaarisuudelle", 
ja että ratkai sevat taistelut Pariisista on käytävä sen 
sisällä. eikä u1kopäin. 

Vastoi n näitä porvarillisia arveluita ottaa suunnitelma 
"Z" kylmästi ja johdonmukai sesti huomioon taistelun 
logiikan. Se ei määrää vastavallankumouksellisille voi
mille perääntymistä kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa, 
vaan ainoastaan sikäl i, mikäli realinen voimasuhde jos
sakin vallankumouksell isessa keskuksessa on sille ilmei
sesti epäsuosiollinen. Se laskee yksinkertaisesti näin: 
On parempi menettää kaupunki, mutta säilyttää elävä 

~ vo ima taistel un jatkamista varten, kuin se kä menettää 
kaupunki että tulla tuhotuksi. Se, joka tahtoo alusta 
alkaen pitää k,aikki käsissään, ei pidä m itään. 

Pariisin proletariaatin ~~itokas nousu J8 päivä maa
liskuuta 1871 johti myösk in valtaviin haj aantumisilmiöi
hin porvariston leirissä. Kuohunta ulottui myöskin ka
pinallisia vastaan komennettu ihin hallituksen jouli:kqihin, 
jotka alkoivat.s iirtyä työläisten puolelle. Thiersin johta
malle vastavallankumoukselliselle nallitukselle oIi sel
vää, että se voi pelastaa herrputensa vain s illä ehdolla, 
että se nopeasti pakeni Pariis ista ja korjasi pois halli: 
tuksen . j oukot kapinakeskuksesta. E päilemättä oli vas
tavallankumoukselli sen hallitu kse n pako Versaillesiin 
omiaan kohottamaan Pariis in p roletariaatin itseluotta
musta ja lisäämään vallankumouksellistumisen vauhtia 
koko maassa. Mutta pako oli välttämätön mahdollisuuk
sien säilyttämilieksi taistelun \jatkamis~lle, J otta voitiin , 



, 
pelastaa Parits! ja koko Rans~~ .porvariston k~sHn, nHn 
oli toistaiseksi luovuttava ParIIsIsta. 

KCfikittäköön vastavallankumous kapinakoskuksiert 
sisäpuolelle kuinka suuria voimia tahansa, niin niiden 
välitön kosketus kansan joukkoihin .i jätä tekemättä 
vaikutustaan ' sotila~siin. Voidakseeq estää tämän vai~ 
kutuksen ja taistella tehokkaasti sitä vastaan, 'eristää 
porvaristo joukkonsa kumouksellisisfa joukoista. Se ke
rää ne vastavallankumouksen tukiKohtiin ja vie ne ta!s
teluun suurten, kiinteiden joukkoyhdistelmien puitteis
sa ulkoapäin kapinakeskuksia vastaan. Se muodostaa 
säännöllisen rintaman. Tällainen sodankäyntitapa tekee 
mahdolliseksi saada tykki- ja konekivääritulen avulla
aikaan se välimatka sotilaiden ja kansanjoukkojen vä1i1~ 
lä. mikä !=ui vastavallankumoukselle niin välttämät!)ntä 
voidakseen pitää sotilaansa erillään kumouksellisesta 
"tartunnasta". \ 

• Mutt,a vihollisen voimien keskittämiskykyä voidaan 
liioitellakin. On vain hetkeksi kuviteltava mielessään 
vihollisen asemaa valtavassa vallankumouksellisessa tilan· 
teessa ymmärtääkseen, että sen ei ole niinIfään helppoa 
ilman muuta ennen kapinaa jättää' kapinallisten halttuun 
joku tärkeä kohta ilman taistelua. Saksassa esim. olisi 
vast~6tajan sangen vaikea erota Berlinistä, Ruhrin ' 
alueesta, Hampurista tahi keski·Saksasta ilman taistelua 
ja siten ' lielpottaa työläisille vallan ottoa näissä pai· 

~ koissa. Ei ole unohdettava, että vastustaja panee kaik:· 
kensa liikkeelle tukahduttaakseen heti alussa valtavan 
joukkokapinan. Tämä seikka pakottaa sitä pitämään' voi· 
miaan 'hajallaan viimeiseen hetkeen saakka. Vain silloin' 
kun sille on selvä, että sen e'i onnistu tukahdut;t'aa kapi,
naa a1kuunsa, päättää se vetäytyä pois kapinan pesistä. 
Kun se on sellaisen 'Päätöksen tehnyt, pyrkii se voitta-
maan aikaa, järjestä,äkseen ja keskittääkseen voimiaan. 
Kapinallisten asia on pitää huolta siitä, - että se ei tätä 
aikaa saa. Paikalleen jääminen, puolustus on aseellisen 
kapinan turma. 

. ~ 
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tIK!l' VII!OLLlNIiN ÄNNÄ HAj61'fH 

VOIMIAAN. 

Missä määrin tällainen voimien keskittäminen ja rin· 
taman tlluodoståminen viholliselle onnistuu, se ei .tie~ 
tysti riipu yksistään sen omasta tahdosta, niinkuin hel
posti voisi ajatella, jos käsittää kapinan kaavamaisen , 
s?ti.~aall~se~ti, .~~~n mitä erilaisimmista t~kijöi~tä, esim, I 
silta, mlssa niäann vastaval1ankumoukselhnen Johto ky
kenee oikein arvioimaan tilannetta, missä määrin päättä
väisesti vastustaja toimii, missä määrin vastustajan 
leirissä ollaan yksimielisiä erilaisiin käytännön asetta
miin kysymyksiin nähden, pienemmistä tahi suuremmis-
ta hajoamisiJmiöistä vastavallankumoriksen sotilaiden 
keskuudessa ja ennenkaikkea vallankumouksellisten 
JOUkkojen åkti.ivisuuden, toimeliaisuuden asteesta, nii
den päättäväisyydestä ja niiden hyökkäyksen vauhdistlf,. 

Siinä väitteessä, että vastustaja ei piittaa mitään kapi-
nallisten hyökkäyksestä, eikä anna itseään pettää pirs-
tomaan ~ojmiaan, vaan ensin kaikessa rauhassa suorittaa 
loppuun voimiensa keskityksen ja sitten itselleen suo
tuisalla hetkellä alottaa järjestelmällisen taistelun kapi
nanpesiä vastaan, ei ilmene ainoastaan sotilasmainen, 
vaan aivan "hirvittävän" sotilasmainen käsitys aseellises
ta kapinasta. Puhumattakaan siitä, että vallankumouk-
sellisessa tilanteessa, jossa . vallankumouksellinen aalto 
auttamattomasti aina tempaa mukaansa pienempiä joukl 
ko-osastoja, jossa yhteys-~ ja liikennevälineet, joita vi
hollinen välttämättömästi tarvitsee voimiaan siirrelläk
seen, eivät voi aivan esteettömästi toimia, niin on sel
lainen väite puhta,asti sotilaalliseltakin kannalta erehdys. 
Jokainen järkevä sotajoukko-osaston johtaja sotanäyt
tämöllä ollessaan erottaa aina pienempiä tai suurempia 
osia joukostaan päävoimien varmentamiseksi, eikä -ainoas
taan joka suunnalle, mistä sitä uhkaa ilmeinen vaara, 
eikä vain sinne missä vaara on t0gennäköinen, vaan sin: 
nekin missä se on vain mahdollinen. Mitä läheisempi 
ja ilmeisempl on vaara, sitä suurempia osia erotetaan 



1oul.:08ia vårrrienriuk:seen, mikä itse asiassa nierkltsee v6i.i 
mien pirstomista, suurempien tai pienempien voimien 
poiI'Vetämi.ltä joukon .päätehtäyästä. 

Jos aslellisessa kapinassa jonkun viholHsen joUkko· 
OIaIton kimppuun hyökätään, on se myöskin pakoitettu 
vUmentamaan itseaan joka puolelta, ~rott!lInaan sitä 
\faf1en 08i~ itsestään ja siten pirstomaan voimiaan, minkä. 
kautta kapinallisille käy mahdolliseksi lyödä _nämä osat 
j_ ~n kautta pakottaa vastustaja edeJ/een hajottamaan 
YOimi,an. 

Kapinallisten pyrkimysten täytyy tähdätä vihollisen 
JylJmisHn ennenkuin se ehtii muodostaa säännöllisen 
rimiman, ja jos rintama kuitenkin muodostuu (esim. 
.envuoksi, että ei ole tehty poliittista valmistustyötä 
talonpoikien keskuudessa ja ..siten on asianomaisistå maa· 
laiaalueista .. muodostunut vastavallankumouksen tuki· 
alueita), on ainåkin "Pyrittävä siihen, että tämä rintama 
on mahdollisimman epäedullinen vastustajalle, että sen 
käytettäväksi jää -mahdollisimman vähän tilaa, väestöä 
ja varoja, joita ,se tarvitsee armeijansa pystyssäpitäf!1i· 
seksi, ja että ei missään tapauksessa sen selkäpuoli jää 
"pUhtaalqi", vaan että sen rintaman taakse vielä rinta
man muodostumisen jälkeenkin jää . ~voimia, j qtka jat
kuvasti hajottaVat ja näännyttävät sen joukkoja sissi-
toiminnalla jne. _ . -

Sen mitä yllä., on sanottu vihollisen voimien keskit· 
-tämisestä Ta tämän keskittämisen estämisestä, vahvistaa 
riittävästi Saksan· kokemukset vuosilta 1920 ja 19~:n_ 

Maaliskuun taistelut Ruhrin alueella 19ZO antavat 
muutamia loistavia esimerkkejä taistelunhaluisten työ
läisjoukkojen toimeliaasta, päättäväisestä, hillittömästä 
ryntäyksestä Reichswehrin (Saksan armeijan) eri jouk
ko-osastoja vastaan. Taistelut Wetterin ja Herdecken 
luona ym.,joissa kaikilta tahoilta innostuneina 'rientävät 
työläistaistelijat tuhosivat ja- riisuivat aseista vastava!
lankumouksen lähettämät sotajoukko-osastot, kuuluvat 
kaikkein valtavimpiin ilmiöihin aseellisten luokkatais
telujen historiassa. Sitävastoin tehtiin eräässä tapauk· 
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" ililSå seHalnen virhe, että vastustajan kanssa pidettyjen 
neuvottelujen jälkeen laskettiin eräs vihollisen joukko~ 
osasto mauimaan ohi ja esteettömästi liittymään Lippe
joella Ruhrin työläisiä vastaan taiste1eviin joukkoihin. 
Tämä ei ollut Ruhrin alueen työläisten vika, vaan syynä 
siihen oli se, että muissa osissa maata ei taisteltu, että 
Lippe-joella muodostuvan valkoisen rintaman se1käpuo
Ii oli turvattu. 

Ruhrin alueen taisteluista ottivat vastavallankumouk
sen kenraalit sen suuren opetuksen, että sotaväen käyt
täminen R:uhrin alueen taisteluissa oli väärä, että ei olisi 
pitänyt pirstoa sotåväen voimia pieniksi erillisiksi jouk
kO-'osastoiksi, minkävuoksi ne tulivat tuhotuiksi yksitel
len, vaan olisi pitänyt panna toimeen suunnitelmann;u
kainen hyökkäys kapina-aluetta vastaan suurin, keski
tetyin voimin. 

Tämän opetuksen on kenraali Löffler ilmaissut hy
vin havainnollisesti ja - sattuvin sanoin eräässä kirjoi
tuksessaan Ruhrin kapinasta: "Sotaväen taisteluun vie
misen tapa oli sekä poliittisesti lyhytnäköistä että soti
laallisesti väärää... Kaupunkien miehittäminen sota
väellä voi ' olla vain rajoitettua. Kuten tapahtumain kul
ku osottaa, vaipuvat sotajoukko-osastot . kuin suohon 
satatuhantisen vihamielisen työläisväestön kasvavan 
suuttumuksen P'ainostuksen alaisena. Mitä enemmän ne 
liikkuvat, sitä nopeamin jO! varmemmin ne vaipuvat, 
Tulipalon välttämiseksi ei pistetä palosotiIasta jokaiseen 
taloon yksitellen, våanpidetään koko palokunta hälyytys~ 
valmiina koossa, jotta se voitaisiin yhtenäisenä ja hyvin 
varustettuna lähettää suunnitemanmukaiseen ja keskitet
tyyn hyökkäykseen ulkoapäin tulipalokeskusta vas'taan". 

Senvuoksi on erittäin mielenkiintoista tarkastella, 
miSen vastavallankumouksen sotilaalliset voimat toiriti
vat maaliskuun taisteluissa seuraavana vuonna 1921, jol
loin ne jo olivat omaksuneet Ruhrin alueen taisteluit
ten opetukset ja jolloin johtavat sotilashenkilöt nimen
omaan määräsivät~ että johtavana näkökantana piti olla 
voimakkaitten reservien muodostaminen ja voimien koo,-
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II I , .. . " ,, ' I ' " I J ' " I' ) Upttaaunen. (Sisäministeriön virallisesta mtetinnösta . 
Tistä sisäministeriön mietinnöstä käy selville, että 31 ... 
poliisikomppaniasta, jotka oli lähetetty kapinaa kukis
tamaan Merseburgin piiriin, ainoastaan 1..2 lähetettiin 
kapinan pääpesään, Leunan tehdasalueelle, ja kaksi k .ol: 
masosaa voimista jätettiin varmennukseksi lähiseuduillå 
oleviin kaupunkeihin, Halleen, Merseburgiin, Animen
dorfiirt, Weissenfelsiin, Eislebeniin jne .• ' . suojelemaarl 
Leunan alueella taistelevia poliisijou kkoja siinä tapauk~ 
aessa, että työläiset mainituissa kaupungeissa olisivät 
mahdollisesti toimineet aktiivisesti. Tämä seikka on 
esimerkkinä siitä, että vastustajan on pakko piitata, sen 
on pakko hajottaa ' voimiaan, kun sitä uhataan. 

VI. TAISTELU SOTAVÄESTÄ. 

MITÄ SE MERKITSEE JA MILTÄ SE ASEELLISEN 
KAPINAN TODELLISUUDESSA NÄYTTÄÄ 

Kapinan taidon tarkoit~ksfma on vastustajan aseellis· 
ten voimien ke'skittämisen estäminen, Hajoittaminen 
ja .seistariisuminen. Tämän kirjasen edellisistä luvuista 
aclviää, ettei tämän tehtävän ratkaiseminen ole ajatel· 
tavisu. ilman sitkeää, aseellista taiåtelua vastavallanku
mouksen taisteluvoimia vastaan ja että' Marxin tätä tais
telua varten .suosittelema strategia ja taktiikka pitävät 
täysin paikkansa vielä tänäkin päivänä. 

Mutta proletariaatin täytyy aseellisessa kapinassa 
taistella ei vain porvariston aseellisia voimia vastaan, 
va~ sen täytyy samanaikaisesti käydä tarmokasta, häi
källemätöntä taistelua näiden aseellisten voimien ho'r -
juvista aineksista, tarkoituksella vetää niistä mahdol· 
liaimman suuri määrä taistelevan proletariaatin puolelle. 
Mikä merkitys sotilaiden siirtymisellä kapinallisten 
puolelle kapinan menestymiselle on, sitä meidän ei tar· 
v.itse eritellä ja voimme sen takia siirty,ä suoraan poh· 
tlmaan kysymystä, kuinka tätä taistelua täytyy käydä. 
. Lausetapa "taistelu sotaväestä" on peräisin Leniniltä, 
Joka kirjoituksessaan " Moskovan kapin.n ,...opetukset" 



(fbodelta f906 on tYm3n kysymyksen lutldrtut Tllmllrl 
kirjoltuksen perusajatukset eivät vielä tänäänkJän tar
.itle "parannuksia" tai "täydennyksiä". Me katlQnfm. 
tl!-htävllksl!-nune tässä kohdin yksinkettaisesti toittla 
hämä petusajatukset, valaista niitä uusirtlpien k"nul.iJ~ 
lotakokemuksien tosiasioilla ja ' varoittaa eräistä naiden 
ajatuklien vääristä selityksistä. 

Lausetavan "taistelu sotaväestä" sisä.llön havainnol~ 
Hst:uttamiseksi pidämme tarpeellisena palauttaa mieliin 
u~eita historiallisia esimerkkejä aseellisen kapinan moni
puolisesta, elävästä todellisuudesta . 
.... Lenin itse esittää ' mainitussa kirjoituksessa eräitä 

himerkkejä "taantumuksen ja vallankumouksen epätoi~ 
voisesta, raivoisasta taistelusta horjuvasta sotaväestä" 
Moskovan proletariaatin joulukuun kapihassa vuonna 
1905. Erikoisen tarmokasta oli tämä taistelu hal1ituk~' 
sen taholta. 

"Hallitus pidätti horjuvia puolellaan mitä ~ri
laisimm;n ja epätoivoisimmin toimenpitein: maa~ 
nittelulla, imartelulla, lahjomisella, kellojen jaka
misella, rahalla ~. Sotamiehille annettiin viinaa, 
heitä petettiin peloiteltiin, suljeltiin kasarmeihin ja 
riisuttiin aseista 1a petokse'lla ja väkivallalla rBs-
tettiin heidän Keskuudestaan epäluotettavimpina 
pidetyt sotamiehet." (Lenin: "Moskovan kapina") . 

. Tosin suoritettiin samaisessa joulukuun kapinassa 
myöskin kapinallisten puolelta joitakw. onnistuneita 
veljeilyjä sotamiesten kanssa, mutta suurin piirtein 
onnistui hallituksen pitää sotamiehet käsissään. Pääsyy"" 
tähän näkee Lenin siinä, etteivät kapinalliset ymmär
täneet, asettaa hallituksen epätoivoisia, raakoja toirllen
piteitä vastaan yhtä aktiivista ja häikäilernätöntä tais
telua horju vasta sotaväestä, etteivät he mijun muassa 
kyenneet "ympäröimään ponunin~eittäji1lä" vastavallan
kumouksellisia . upseereja, fotka kiihoittivat sotamiehiä 
kansaa vastaan, tuhoamaan heitä fyysillisesti. 

Moskovan joulukuun päiviltä on peräisin erinomai· 
nen vallankumouksellinen asiakirja, jossa äärirhmäiseD 
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yksinkertaisella ja havainnolHsella tavalla konkretl.ol. 
dllan sotaväestä käytävän taistelun tehtävät. Tämä asia~ 
kirja - julistus, jota levitettiin Moskovan kaduilla 
,ntoi Moskovan työväestölle s~uraavat ohjeet: 

"Tehkää tarkka ero tietoisten vihollistemme ja 
tiedottornien, tilapäisten vihollisten välillä. Tuhot
kaa edelliset, säästäkää jälkimmäisiä. Säästäkää mah
dollisuuden mukaan jalkaväkeä. SotJmiehet ovat 
kansan lapsia, eivätkä vapaaehtoisesti käy kansaa 
vastaan. Heitä kiihoittavat upseerinsa ja korkeammat 
esimiehet. Jokainen upseeri, joka johtaa sotamiehiä 
työläistiUrastukseen, julistetaan kansanviholliseksi 
ja uetetaan lain ulkopuolelle. .Lyökää hänet kuo· 
liaaksi, missä hänet tapaatte. Älkää .äästäkö ka.a· 
koital Heidän käte.nsä ovat työläisverelJsä; he ovat 
aina olleet työläisten vihollisia; hyökätkilä i'.ku~. 
nien ja patrullien kimppuun ja tuhotkaa ne. Tai.· 
teluSla. poliisia vastaan inenete1kää näin+-Kaikki 
esimiehet aina komissaariin saakka lyökää kuo-
liaaksi, missä vain voitte. Ylikonstaapelit, rHsukaa 
aseista ja vangitkaa, mutta lyökää kuoliaaksi ne, 
jotka ovat tunnettuja erittäin häijyiksi ja ilkeiksi. 
Tavalliselta katu poliisilta ottakaa aseet pois ja an

. takaa heidän hallituksen sijasta palvella teitä". 
Oli~o \ jokainen edellämainituista sotaväen eri luok': 

kia varten . annetuista ohjeista silloisiin konkreettisiin 
olosuhteisiin nähden Moskovassa' ehdottomasti' oikea 
vai eikö, ei meille ole lainkaan ratkåisevaa. Tässä yksin~ 

"kertaisessa asiakirjassa ilmenee- oikea vallankumouk
sel.linen menettelytapa ,:taistelussa sotaväestä. Nämä oh
jeet ovat erittäin arvokkaita ja opettavia kahdessa suh-

..... teessa. Ensiksi sen takia, . koska niistä käy ilmi, että 
sonväestä käytävää aktiiv_ista, epätoivoista taistelua, 
samoin kuin aseellista kapinaa yleensäkään, ei ole pidet~ 
tävä vain jo olemassaolevien. järjestettyjen joukkojen, 
vaan koko työväestön laajojen joukkojen, koko työtä te
kevän väestön tehtävänä. Ja toiseksi sen takia, koska (..a1-
Jilnkum911k;;~sSil täytyy tehdä ero vihollisten ja "vi hoi-
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liateD" vllUlä, j08 ei halua tulla Iyödyksi. 
Vähemmän opettavaista ei ole seurata, mitä konkreet

tisia muotoja taistelu sotaväestä suuressa lokakuun val
lankumouksessa 1917 sai. Usein ollaan taipuvaisia ajat
telemaan, että lokakuun kapinan voitto oli suhteellisen 
helppo asia. lJQperialistisen sodan pehmittämä mil
joona-armeija siirtyi muka yksinkertaisesti työväestön 
puolelle ja muka ratkaisi -kaiken. On totta, että lokakuun 
mahtava vallankumouksen aalto kuohutti syvästi myös
kin entl.tä tsaarin armeijaa. ja että huomatta1(a osa lota
miesjoukkoja myöskin aktiivisesti taisteli jroletaarilen 
vaUankumoall.len riveinlt Mutt,a olisi erehdys uskoa, että 
te -saavu;etttin llraan epätoivoista taistelua sotaviestä 
taantumuksen ja vallankumouksen välillä. Ennen kaik
kea ·' ei saada unohtaa, että bolshevikit olivat IgoS vuo
den vallankumoukse!ta vetäneet \rIittämättömät opetuk-

... Ht ja suorittivat . sotamiesten keskuudessa v:uosikausia 
Itsepintaista, väsymätöntä - työtä, luodakseen täten vält
tämättömän edellytyksen' menestykselliselle, välittömälle 
taistelulle sotaväestä. Erikoisen laajuuden sai tämä työ 
maailmansodan viimeisinä vuosina. Helmikuun vallan-
kumouksessa, joka nojautui mahtavaan kuohuntaan sota
miesten keskuudessa, ei armeija suinkaan yksinker!ai 
sesti siirtynyt kansan puolelle. Ennen kuin siihen pääs
tiin, täytyi sotamiesjoukkojen armeijassa ja !aivastosJa 
ensin nousta, selviytyä vasta vallankumouksellisista up
teereistaan, ajaa heidät pois ja riisua aseista, tehdä 
vaarattomiksi vastarintaa harjoittavat upli:eerit ja heidän 
apurlnta, ottaakseen komentamisvallan omiin käsiinsä 
Joka toteutettiin yleisten kokousten, sotamiesten itsensä 
valitse,mien johtajien ja erikoisesti sotilaskomiteain 
.vulla. Sotamiesjoukoista k~ytiin katkeraa, "raivoisaa 
taistelua 'taantumuksen ja vallankumouksen välillä mitä 
moninaisimmin muodoin kuukaushnäärin. 

Tämä taistelu horjuvasta _ sotaväestä 
pukohtaansa lokakuun kapinan hetkellä, 
proletaarisen --Vallankumouksen merkeissä. 
"mm, tämä~ t,jstdup eri YjJih~iJlttl . ensi 
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telun vastavallanktimouksellisen Kerenskin hallituksen 
ja Pietarin proletariaatin välillä Pietarin varusviiestii. 
joka oli bolshevikeille myötätuntoinen ja jonka hal. 
litus sen tähden halusi komentaa pois Pietarista ja kor. 
vata hallitukselle uskollisilla joukolla.1.... Tätä vasta vallan.' 
kumouksellista suunnitelmaa vastaan mobilisoivat bolshe· 
vikit sotamiesjoukot. Kutsuttiin koolle yleisiä sotamies· 
ten kokouksia, jotka kieltäytyivät noudattamasta halli
tuksen määräystä. Sellaisiin kasarm~ihin, JOissa sota· 
miesten mieliala oli epävarma, lähetettiin johtavia bol. 
shevikkeja puhujiksi. Hallituksen rikoksellinen suunni. 
telma onnistuttiin torjumaan. Heti lokakuun kapinan 
voiton jälkeen Pietarissa lähetettiin rintamalta hallituk· 
aelle . uskollisia joukkoja Kerenskin j a kenraali Kras· 
novin johdolla Pietaria vastaan. Näitä joukkoja vastaan· 
1iihetettiin joukko rohkeita bolshevistisia ·agitaattoreja. 
Nämä suorittavat tehtävänsä sillä tuloksella, että "halli· 
tukselle uskolliset" joukot laskivat aseensa jo Pieta
rin porteilla. 

Samoin riisuttiin jo matkalla aseista vahvat sotilas
joukot, jotka rins.amalta · lähetettiin vastavallankumouk
sen tueksi lokakuun taisteluihin Moskovaan . .Tämän teki
vät rautatieläiset, jotka kieltäytyivät joukkojen kuljetuk
sesta ja sen sijasta harjoittivat vallankumouksellista 
agitatsionia sotamiesjoukkojen keskuudessa. 

Että vallankumoukselle ' myötämieliset sotamiehet 
eivät vallankumouksessa ilman muuta ole valmiit aktii
visesti taistelemaan proletariaatin puolella, osoittautui 
varsin selvästi lokakuun vallankumouksessa. Vaikkaki" 
jo.tkut vallankumouksen puolelle siirtyneet jouk'ko-åsas~ 
tot, esim. eri matruusiosastot taistelivat aivan itsenäi . 
sesti erinomaisen urhoollisesti vallankumouksen puo
lesta, tehtiin kuitenkin yleensä se huomio, että vallan. 
kumoukselliset joukko-osastot taistelivat vain silloin 
hyvin, kun ne olivat kiinteässä yhteyde~sä ty~paikko, 
jen työläisiin, punakaartilaisiin. Työläisten, punakaarti. 
laisten ' soluttaminen .vallankumouksellisiin joukko-osas
tojhin, 9!i9tt;tutuj lien la~iil erittäin litrkoituksenmukai-
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Hk,1 toimeneiteeksi. Poliittisesti tJetolsimmat pun.kaar. 
tilaiect ' työpaikoilta muodostivat näin uudelleen järje .. 
tetyissä joukoissa sitovan sementin, johtavan aineksen. 
joiden ympärille aseltten käytöstä paremmin selvillä 
olevat talonpoikaisarmeijan sotilaat .ryhmittyivät. Tämä 
oli eriis konkreettinen muoto vallankumouksellisten tai,· 
tttuSla horjuvasta sotaväestä. 

Syvästi vallankumouksellinen kuohunta saksalaisissa 
I sotamies- ja matruusijoukoi5sa vuollina'"'J918 ja 19J9 tar
josi taj'ttomia mahdollisuuksia mencstyklel'iselre tai,
ttlulle 8otaväestä ..... Saksan proletariaatti todella kävikin 
täti taistelua, mutta ei niin aktitvislsd ja häikäilemättö· 
milti, ei niin ' raivoisasti ja epätoivoisesti kuin voiton 
navuttamficlle oH.i ollut välttämitöntä, Tämän puoli
nailuuden Iyyt me jo tunnemme, , 

Vuonna 1923 olivat -mahdolliluudet men"tyksellt
lelle tailteluUe sotaväestä pienemmät kuin vuosina 1918 
ja 1919, Mutta olisi mieletöntä väittää ettei ollut ole· 
massa mitään mahdollisuuksia meriestyklelliaelle tai8te~ 
lulle valtakunnan puolustusjoukoista ja suojeluspoliiailta 
ja' että Saksan proletariaatin olisi ollut yksinomaan käy
tävä sotaa qiitä vastaan, Sic;llä, missä todella, vaikkakin 
pienin joukoin taisteltiin, nimittäin Hampurissa, oli 
poliisi äärimmäisen päättämätön, s, o. se jo horjui, ja sen 
kautta olivat myösliin objektiiviset edelIytykset menea
tykselli~elle taistelulle sotaväestä olemassa, Mutta ilman 
ralvoisaa. taistelua, Leninin lausetapaa käyttääksemme, ei 
kaikkein suotuisinunissakaan edellytyksissä saavute,ta 
mitään. 

Tallinnan kapinassa antoi vallankumouksellisten 
taistelujoukkojen eräs osasto loistavan esimerkin roh · 
keasta. häikäilemättömästä taistelusta sotavåestä, Yöllä 
.otamiesten nukkuesSil tunkeutui osasto yllättäen len
täjäpataljoonan kasarm'iin ja miehitti heti kivääriteli· 
neet, Heränneille sotamiehille selitettiin kapinan tarkoi
tus ja aseet jaettiin jälleen sotamiehille, mutta vain 
niille , jotka heti selittivät olev~nsa valmiit ottamaan 
osaa kap'inaan. 
6i _______________ _ 
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Tammikuussa 1919 määrättiin Gardissa Ranskassa 
vuorityöläisten lakon aikana lakonrikkurien suojaksi 
,osasto sotamiehiä. Vuorityöläiset kantoivat sotamiehille 
ruokaa ja viiniä, ja veljeilivät heidän kanssaan sillä 
tuloksella, että sotamiehet laskivat heidät kaivoksiin 
1:ekemään selvää lako-nrikkureista, 

Me olemme valaisseet sotaväestä käytävää taistelua 
näin rikkaalla tosiasia-ainehistolla, osoit taaksemme, että 

\ t ässä taistelussa voidaan menestyksellä käyttää mitä 
.erila isimpia menettelytapoja. Tulevissa aseellisissa luok
kataisteluissa käytetään epäilemättä aivan uusia, enna
kolta tuntemattomia taistHumetoodeja. Olisi hyödy
-töntä hommaa yrittää "keksii(' näitä metoodeja el1na
Kolta, Juuri tai stelussa ne on löydettävä, Mutta yhtä 
TIlahdotonta ja vahingollista kuin olisi laatia tätä tais
tel ua varten, yhtä vähän kuin mitään elävää taistelua 
varten, jotain kaavaa , yhtä lujasti on oltava selv illä 
:siitä, että tämä taistelu voi olla menestyksellinen vain, 
kun sitä käydään mitä suurimmalla uhrautuvaisuudella 
ja mitä suurimmalla häikäilemättömyydellä. 

Tämän taistelun eräs tärkeimpiä e'dellytyksiä on 
väsymätön, itsepintainen, ,Jnistään terrorista säikkymä
-tön järjestelmällinen työ porvariston aseellisten voimien 
keskuudessa, sotamies joukkojen säännöllinen ' vallanku
mouksellinen kasvatus. Tämä työ on aina mahdollis
ia, myöskin vaikeimmissa olosuhteissa.: Mutta parhaim-
massakin tapauksessa se vain jää vaarattomaksi näper-
te/yksi, ellei se nojaudu kiinteihin organisatoorisiin 
tukikohtiin, aktiivisesti työskente/eviin solr.iihin itse 
joukko-osastojen keskuudessa. Solun on ymmarrettava 
kasvattaa sotamiesjoukkoja vallankumouksellisesti, ryh
mittää vallankumoukselliset ainekset ja myötätuntoi 
,set myöskin organisatoorisesti ympärilleen ja asettua 
'sotamiesten, kaikkien . joukkovaatimusten ja joukkotoi
mintojen etunenään. On ilman muuta selvää, että sel
laisella solulla on ratkaiseva merkitys välittömälle tai5-
-telulle sotaväestä, 
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perustuvan armeijan kanssa, kun taas useimplen kapi
talististen maiden proletariaattia vastaan . on nyt eri
koisia luokkasota-armeijoita palkkajoukkojen, fasistis
ten iskujoukkojen muodossa. , Porvaristo on myöskin... 
vetänyt omat opetuksensa sodanjälkeisen ajan aseellisten 
luokkataistelujen kokemuksista. Näistä opetuksisfa tär
keimpiä on, että aseellisissa yhteenotoissa vallankumouk
sellisten kansanjoukkojen kanssa sille on edullisempia 
lukumäärältään pienemmät, mutta luotettavammat armei
jat kuin yleiseen asevelvollisuuteen perustuvat laajat 
joukkoarmeijat, jotka luokkasodan ratkaisevina hetkinä: 
ovat kiertämättömästi suurelle horjunnalle alttiita~ 
"Mieluimmin vähän, mutta ehdottoman luotettavaa jouk-· 

. koa kuin paljon huonoa", sanoivat Saksan ' porvaris
ton l.uokkasotastrateegit, kun he vallankumousvuosina 
1918--1920 järjestivät vastavallankumouksen voimia tais
teluun proletariaattia vastaan. (Kenraali Märcker: "Kei-' 
sariarmeijasta Reickswehriin.") 

Tämän periaatteen mukaisesti panee porvaristo aivan 
erikoista arvoa sille, että sen luokkasota-armeijat koo
taan huolellJsesti siivilöidyistä, vallankumoukselliselle 
proletariaatille vieraista aineksista. Saksan valtakunnan 
puolustusjoukot ottavat 'riveihinsä vain faatusti "isän
maallismielisiä" aineksia ja suojeluspoliisiin ottamisen 
ensimmäisenä ehtona on taas ehdoton 'uskollisuus kapi
talistiluokalle. Tosin kuuluvat ne 'ainekset, joista nämä 
luokkasotakaartit miehistönsä värväävät. yhteiskunnal
lisen asemansa puolesta 'suurinunaksi osaksi väestön: 
proletaarisiin tai puoliproletaarisiin kerroksiin, mutta: 
porvaristo panee kaikki keinonsa liikkeelle löytäakseen 
telottajakaarteihinsa pimeitä, tiedottomia., rappeutuneit<r. 
tai täysin "tietoisia" sosialifasistisia tai "isänmaallis
mielisiä" työläismurhaajia. Onnistuuko se siinä täysin .. 
on toinen kysymys. Joka tapauksessa täytyy vallanku
mouksellisen proletariaatin varustautua siihen, että nämä' 
luokkasota-armeijat todella taistelevat proletaarista val
lankumousta vastaan. Se koskee ennen kaikkea fasis
tisia upseeripataljoonia ja ylioppilasjoukk9ja, jotka 



<eivät ole mitään muuta kuin porvariston järjestettyä it-
seaseistautumista työväenluokkaa vastaan suunnatun 
luokkasodan - varalle. 

Mutta nämä puhtaasti sotilaalliset joukot (Reich
'Svehr, suojeluspoliisi, upseeri- ja ylioppilasjoukot) 
eivät voi porvaristolIe riittää. Se on pakoitettu luomaan 
sotilaallisille järjestöilleen joukkopohjan, joka tarjoaa 
luokkasodan vastavallankumouksellisille toiminnoille sel-' 
känojan. Sen muodostavat fasistiset joukkojärjestöt, jotka 
värväävät jäsenistönsä oleellisesti työtätekevän keskiluo
kan ja talonpoikaisten kerroksista. osaksi prol~tariaatin .-
takapajuisista aineksista. Näitä joukkojärjestöjäkin _ 
pyrkii porvansto militarisoimaan niin tarkasti kuin 
mahdollista - kansallissosialistisen puolueen iskujou
kot, te'iäskypärät, nuorsaksalainen ritarikunta, ratsas
tusseurat - ja voimaperäisellä, kansalliskiihkoisella ja 
työläisvihamielisel1ä "marxilaisvastaisella" kiihoituk
sella muokkaamaan käyttökelpoisiksi taistelujoukoiksi 
luokkasotaa varten. . 

Samaan porvariston luokkasotakaartien järjestelmään 
kuuluvat sosialifas1stiset iskujoukot ("Tasavallan , lip
pu"), joita jo luokkasotamaisesti käytetään ei vain kom
munisteja, vaan myöskin kapinoivia sosialidemokraat
tisia työläisiä vast<ian. 

Kaikki nämä porvariston uudet metoodit aseellisten 
voimiensa järjestämiseksi, työväenluokkaa vastaan koh
distetun luokkasodan näkökannan mukaisesti, muodosta
vat aivan oleellisen 'osan porvarillisen valtion fasisoim~
sesta, '(vastavallankumouksen keskittymisestä" (Marx) 
'Sotilaallisella alalla. On siten ilman muuta selvää, että 
nämä toimenpiteet ovat vallankumoukselliselle proleta
riaatille äärimmäisen vaarallisia. 

Mut.ta me olemme kaukana siitä, että vetäisimme 
näistä kiistämättömistä tosiasioista J'oitain pessimistJsiä 

/ 
johtopäätöksiä voittoisan aseellisen kapinan mahdolli
suuksista -näin muuttuneissa 'olosuhteissa. Tällaisissa 
epätoivoisissa toimenpiteissä ilmenee porvariston kas
vava kauhu " kommunismin aavetta" kohtaan, sen tosia-

, 
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sian tunnustaminen, että maa heidän jalkojensa alla 
polttaa, että kapitalistinen järjestelmä on tuoIQittu kuo- , 
lemaan ja voidaan enää pitää hengissä vain erikoisten, 
keinotekoisten keinojen " avulla. Tälle teorialle on erit
täin luonteenomaista porvariston itseaseistaut'Uminef1 
vapaaehtoisten taistelujärjestäjen muodossa. Kun por
varisto aikaisempina ' aikoina saattoi rauhallisesti lähet
tää aseistetut talonpojat ~ja työläiset puolestaan taiste- ' 
luun ei vain ulkonaista, vaan myöskin sisäistä vihollista 
vastaan, näkee s~ nyt olevansa pakotettu itse olemaan 
k~nuunanruokana, itse "astumaan rapakkoon". 

porvaristo'n itseasestautuminen on sen viimeinen 
valtti! Se ei voi mennä tällä alalla... kauemmaksi. Mutta 
olisi suuri erehdys uskoa, nämä porvariston johdonmu- ~ 
kaiset toimenpiteet aseellisten voimiensa luotettaval
suuden turvaamiseksi tekisivät mahdQttomaksi menestyk
sellisen taistelun sotaväestä tulevissa aseellisissa luok
katais teluissa ja että proletari,aatin pitäisi tuntea iläi
hin luokkasotakaarteihin kuuluvia vastaan vain ylen
katseen ja fyysillisen tuhoamisen ainoa menettelytapa. 
Tällaisia mielipiteitä ilmenee, mu.tta niitä vastaan täy
tyy taistella. Ei pidä unohtaa, että pienimmätkin hajaan
tumisilmiöt ja h'brjumiset juuri näissä joukoissa ovat 
omiaan huolestuttamaan porvaristoa .ääritn.rltilleen, koska
juuri ne ovat sen vFmeinen toivo. Tämä tosiasia ilmeni 
erittäin selvästi Saksan valtakunnan puolustusministeri 
Groenerin maaliskuun lopulla 1930 antamassa surulli
sen kuuluisassa "kello" käskyssä. Groener katso~ ole
van ... syytä ottaa käytäntöön taistelussa "kommunistista 
hävitystyötä" vastaan mitä erilaisimmat ja kieroimmat 
menettelytavat, ' lähtien "kommunismin tartuttamien", 
s . o. tyytymättömien sotilaiden uhkaamisesta ankarilla 
pakkotoimenpiteillä aina "siivojen", " urkintapalveluksd. 
suorittavien sotilaiden lahjomiseen kelloilla, kunniamer-

I . keillä, lomalla ja ennenaikaisella ylennyksellä. Tämän
tapaisiin epätoivoisiin menettely tapoihin sotaväestä käy
tavassä taistelussa porvaristo aikaisemmin turvautui 
tavallisesti avoimen kansalaissodan hetkenä. ' 
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Kapina risteilijä " Emdenillä", valtakunnan puolus
tusjoukkoihin kuuluvien sotilaiden lukuisat itsemurhat, 
konununisteille annettujen äänien suuri lukumäärä suo
jeluspoliisin keskuudessa valtakunnan vaaleissa sekä 
suojeluspoli isivartioiden osittain avoimet myötätunnon
ilmaisut lakkovahdeille Berlinin metallityöläisten la
kossa ja monet muut samanlaiset tosiasiat osoittavat 
selvästi, ettei lähestulkoonkaan kaikkia .. näihin Saksan 
porvariston luokkasotajoukkoihin kuuluvia tunnu hirt
täjäosa miellyttävän. J a sen kautta on myöskin olemassa 
objektiiv iset e$lellytykset . menestykselliselle taistelulle 
näistä aineksista. 

Kysymyksen ollessa erikoisista ~ työmetoode;sta näi
den joukkojen keskuudessa, on itsestään se lvää, ettei 
vallankumouksellinen proletariaatti voi työskennellä 
vain vakuuttamisen ja valistuksen metoodia käyttämällä. 
Sotilaille on tehtävä selväksi, etteivät ty'öläiset tunne 
mitään sääliä, jos he ase kädessä asettuvat työläisiä 
vastaan. Että kaikissa näissä olosuhteissa on muodostet
tava kiinteitä soluja ytimeksi näihin joukkoihin, sitä 
tuskin elUiä edellä sanotun jälkeen tarvinnee erikoisesti 
painostaa . 

... VII. PROLETARIAATIN ASlf:ISTAMISESTA. 

KUINKA KYSYMYSTÄ EI SAADA ASETTAA. 

Porvarillisessa valtiossa on porvaristo aseistettu. 
proletariaatti aseistamaton. Tosin, antaa porvaristo myös
kin työläisille ja talonpojille · aseita käsiin sikäli kuin 
se tarvitsee näitä kanuunan ruuaksi sodissaan. Mutta 
samalla se ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin 
pitääkseen aseistamansa työläiset ja talonpojat lujasti 
käsissään, estääkseen ne käyttämästä aseitaan oman va
pautumisensa hyväksi. Se täyttää omaan luokkaansa 
kuuluvilla upseerin paikat, muodostaa itselleen ma!1dolli
siinman kuuliaisista ja poliittisesti luotettavista ainek
sista armeijan "selkärangaksi" lujan aliu~seerikunnan. 
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luo taitavasti kehitetyn järjestelmän sotamiesjoukkojen 
keskuudessa harjoitettavaa urkintaa, peloittamista ja pi
mitystä varten. Kaikesta tästä selviää, että porvarilli
sessa valtiossa on jokainen armeija, aivan saman teke
vää, 6nko se yleiseen asevelvollisuuteen perustava ar
meija, palkka-armeija tai fasistinen ja sosialifasistinen 
taistelujärjestö, porvariston aseistautu~ista proletariaat
tia vastaan. 

Porvaristo ei salli v~ltiossaan mitään proletariaatin 
aseistettua taistelujärjestöä. Ne on luotava ilman. sen 
lupaa vallankumouksellista tietä:, Että proletariaatin on 
sen ohessa käytettävä hyväkseen jokaista tarjoutuvaa 
tilaisuutta oppiakseen porvariston sotilaslaitoksissa 
aseittenkäyttöä ia saadakseen käsiinsä aseita, on itses.
tään selvää. 

Y'leiseen . asevelvollisuuteen perustuva armelJa tarjoaa 
epäilemättä paljoa laajempia mahdollisuuksia taistelulle 
sotaväestä ja siten proletariaatin aseistautumiselle kuin 
porvariston PJIht<!at luokkasotakaartit. 

Mikä johtopäätös täytyy" proletariaatin tästä tosia
siasta vetää? Täytyykö sen esiintyä, niinkuin Brandler 
kuuluisassa ("toimintaohjelmassaan" - suositteli, "yleisen 
asevelvollisuuden puolesta kansanmiliisin muodossa", 
joka tarjoo työläisille helpoimman mahdollisuuden kään 
tää käsiinsä saamansa aseet porvaristoa vastaan? (Brand
ter: Lisää toimintaohjelmaan Saksassa, Kommunistinen 
Internationale 1928, vihko 2, siv·u 83). _ 

Tämän k}tsymyksen tutkimisessa emme halua vähim
mässäkään määrässä antaa sen tosiasian vaikuttaa, että 
Brandler nyt on proletaarisen vallankumouksen vihollis
ten leirissä ja silloin, kun hän esiintyi opportutHstisella 
toimintaohjelmallaan, seis"Oi vain toisella jalallaan val
'lankumouksellisessa leirissä, tai että hän v. 1923, kun 
hän istui Saksin hallituksessa ja hänellä oli mahdolli
suus ryhtyä johonkin todella asdstaakseen 'taisteluhalui
set keskisp.ksalaiset proletariaatit, ei liikuttanut sormian
sakaan tähän suuntaan Meidän tarkoituksemme ei sus 
lainkaan ole Brandlerin "läksyttäminen", hän on itse pal, , , 
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jåstanut itsensä riittävästi työläisjoukkojen edessä. Mutta 
kysymys yleisestä asevelvollisuudesta Saksassa on tässä 
yhteydessä tärkeä. 

Todettakoon aluksi se yleisesti tunnettu tosiasia, että 
J'leisen asevelvollisuuden voimaansaattamisen vaatimus 
Saksassa on Saksan suurporvarlston vaatimus. 

Tätä vaatimusta edustavat erittäin tarmokkaasti fa
,sistit ja saksalaiskansallinen Hugenbergin puolue. Sak
san porvaristo olisi jo aikoja sitten toteuttanut tämän 
toimenpiteet, jos sitä eivät olisi tästä estäneet' Ver
saillesin rauhan määräykset. 

Mutta eikö tämä Saksan porvariston vaatimus ole 
ristiriidassa sen kanssa, mitä edellisessä luvuss,\ sanot
tiin joka maassa esiintyvästä pyrkimyksestä luoda por
variston erikoisia ICtokkasota-armeijoita? Ei vähimmäs
~äkään määrässä. Porvariston aseistettujen voimien teh
tävät eivät rajoitu vfin taisteluun "sisäistä vihollista", 
"s. o. tyytymättömiä kansanjoukkoja vastaan; tähän tar-

~ koitukseen ovat tietysti erikoiset luokkasota-armeijat 
:sopivimmat. Mutta toiselta puolen täytyy imperialis

'min harjoittaa imperialistista politiikkaa. Tämä poli
tiikka vie suuriin maailmansotiin. J os porvaristo tahtoo 
menestyksellä käydä sellaista sotaa, sen täytyy ' militari
.soida kansan laajimmat kerrokset ja aseistaa ne sodan 
.<>attuessa. Joidenkin filosofoivien sotilasammatt imiesten 
järkeilyt tulevien ..imperialististen sotien käymisestä pie- ..... 
nillä, korkeasti ammattitaitoisilla ja poliittisesti luotet-

~ tavilla ammattiarmeijoilla ovat osoittautuneet surkutel
tavaksi haaveiluksi. Tässä on kysymys ristiriidasta,mut
:ta ei ' ristiriidasta esityksessämme, vaan porvarillisen mi-
litarismin sisäisestä ristiriidasta toisillen,sa vastakkaiste n 
vaatimusten välillä, nim. vallankumouksellisia kansan
joukkoja 'vastaan käytälvän taistelun ja suuren imperialis
tisen sodan vaatimusten välillä. Porvaristo etsii ulospää
:syä tästä ristiriidasta luomalla joukkomilitarisoimisen 
laajempien muotojen rinnalle erikoisjoukkoja, " joille so
dan sattuessa annetaan miljoona-armeijan luotettavan 
kaaderin osa. Nämä joukko-osastot ovat piiskureita, yI-
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tiöisänmaallisia kiihoittajia, joiden on ajettava ruobili
soidut työläiset ja talor;tpojat "vihollisen" kanuunain 
eteen. -

Yleisen asevelvollisuuden toteuttamisen vaatimus 
Saksassa on ' ~aksan imperialistisen sotilasohjelman eräs 
keskeisimpiä kohtia. Jo, tämä tosiasia yksinään riittää 
ainakin oudoksuttamaan , jokaista vallankumouksellisesti 
ajattelevaa~ työläistä ja herättämään hänessä epäluulo~ 
sellaista vaatimusta kohtaan silloinkin, kun tämä vaati
mus esitetään "proletariaatin aseistamisen" fraasilla. 

Että tämä epäluulo qn myöskin täydellis~sti perus
teltu, selviää täydellisesti, kun johdattaa mieleen, että 
yleinen asevelvollisuus kapitalistisessa valtiossa on e~s' 
kaikkein alentavimpia, halpamaisimpia ja raaimpia muo
toja kansanjoukkojen riistämiseksi porvariston etujen 
nimessä. Proletariaatin on mahdotonta vaatia riistämis
tään porvaristolta. Vallankumouksellinen ·työväenpuolue 
ei vaadi palkkojen alentamista, hintojen koroittamista. 
työttömyyttä, nälkää ja kurjuutta; se taistelee niitä vas- · 
taan,- vaikkakin se tietää, että kasvava kurjuus ja lisätty 
riisto ovat seikkoja, jotka vievät vallankumousta eteen
päin. Se taistelee ja mobilisoi nälkiintyneet ja riistetyt 
joukot taisteluun. Kommunistit eivät toimi ohjeen mu
kaisesti: "mitä pahempi, sitä parempi". 

Aivan sama on asian laita, kun vaaditaan kansanjouk
kojen riistämistä yleisellä asevelvolli :?uudelIa. Yleinen 
asevelvollisuus tarjoaa suotuisampia tilaisuuksia prole
tariaatin aseistamiseen kuin palkkajoukot, mutta tämä 
ei suinkaan merkitse sitä, että vallankumouksellisen pro
letariaatin pitäisi kääntyä porvariston puoleen seuraa
vana ehdotuksella : "Råkkaat kapitalisti~, antakaa .... meil1e 
yleinen asevelvollisuus, jotta me saamme a.seita ja voim
me lyödä teidät huomenna kuoliaaksi". ~Tämä sisältö 
toisin sanoin , mutta aivan tarkasti lausuttuna on Brand
lerin ylempänä lainatussa proletariaatin aseistamisen 
fraasiin verhotussa yl eisen' asevelvollisuuden vaatimuk
sessa. Millaisiin vastavallankumouks_el1isiin johtopäätök
siin Brandlerin ja hänen koplansa opportunistiset kä- , 
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sitykset johtavat, osoittaa seuraava ;atkaiseva kohta hä
nen toimintaohjelmassaan "sotilaskysymyksien'" kohdas
sa 4: "Yleinen asevelvollisullS on proletaariselta luoklla
näkökanna1"ta katsoen parempi kuin palkka-armeija, kos
ka yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan armeijan Sak
sassa täytyy enemmistöltään olla työläi'kiä ja se vallanku
mouksellisen propagandan avulla voidaan helpommin 
tehdä soveltumattomaksi porvaris.ton tarkoituksiin ja 
muuttaa vallankumoukselliseksi taisteluvälineeksi (mei
dän harventamamme) kuin palkka-armeija." Tämä kä
sitys on suora vastakohta sille käsitykselle, joka oli 
Marxilla. Engelsillä, Leninillä ja kaikilla vallankumouk
sellisilla, jotka Pariisin kommuunista saakka yhä. uudel
leen ovat teroittåneet, että kapitalistinen armeija täytyy 
murskata sen sijaan, että se sosialidemokraattisen mallin 
mukaisesti "muutettaisiin". 

Oliko Brandler silloin, kun hän kirjoitti toiminta
ohjelmansa, todella niin nai vi, että vakavasti luuli "pet
tävänsä" Saksan porvariston tällä tavalla ja haalivansa 
Saksan työväestölle joitakin aseita opportunistisella leh
mäkaupalla, ei meitä kiinnosta. Meitä liikuttaa vain tä
m~n vaatimuksen objektiivinen Juonne. ]a objektiivi
selta luonteeltaan tämä vaatimus ei ole Saksan proleta
riaatin vaatimus, vaan Saksan imperialistien. 

Saksan kommunistinen puolue, joka ei harjoita ' mi
tään imperialistista, vaan proletaarista politiikkaa, te
kee senvuoksi aivan oikein, kun se taistelee tätä vaati
musta vastaan, kuten se taistelee jokaista työtätekevien 
joukkojen riistämisen ja sortamisen muotoa ja erikoisesti 
jokaista militarismin muotoa vastaan kapitalistisessa 
valtiossa. Mutta se ei taistele yleisen asevelvollisuudcp 
perustamista vastaan joidenkin pasifististen tuumailujen 
tuloksena, se ei tee mitään vääryyttä proletariaatin aseis
tamisen asialle. ·' Se ei jätä käyttämättä parempia mahdol
lisuuksia' proletariaatin aseistamiseen, jos kerran yleinen 
asevelvollisuus -Saksassa toteutetaan. Se ei tule kutsu
maan mobilisoituja työläisiä ja talonpoikia kieltäyty
mään sotapalveluksesta, koska se merkitsisi luopumista 
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vallankumouksellis~esta taistelusta ja prpletariaatin aseis
t\misesta, militarismin epäsuoraa tukemista. Päinvas
toin, se tulee johtamaan porvariston aseistamat työläiset 
ja talonpojat todelliseen ' taisteluun militarismia vas
taan ja proletaarisen vallankumouksen~ puolesta. Mutta 
se ei s ille tulis i onnistumaan, jos se tänään tukisi Sak
san imperialistien vaatimusta yleisen asevelvollisuuden 
voimaansaattamisesta. Tällaisella "viekkaudella" se ni
mittäin menettäisi kaiken luottamuksen vallankumoukse
list en joukkojen keskuudessa, jotk<t tarkoittavat täyttä 
totta ta istelulla militarismia ja kapitalismia vastaan. 
NiideI) kävisi niin kuin Brandlerin on käynyt. 

Joidenkin täysin "kylmästi '" ajattelevien ihmisten 
viimeisten e pä ilyksien hälventämiseksi ehdotonta kiel
täytymistä vastaan yleisen ' asevelvollisuuden edistämi
sestä, täytyy ietää, että yleisen asevelvollisuuden toteut
taminen Saksassa ei riipu Saksan kommunistisen puo
lueen tai Saksan proletariaatin tahdosta, niin kauan kuin 
porvaristo hallitsee, vaan kansainvälisen kapitalismin ar
mosta ja toisessa sijassa Saksan porvariston tahdosta. 
Porvariston aseistettujen voimien järjestäminen on por
variston oma asia. Sen vallassa on järjestää tämä · asia 
oman mielensä mukaan. Meitä vastaan ei si1's kukaan voi 
veiittaa, että meidän tinkimättömän periaatteellisen 
kannanottomme takia Saksan militaristien avustamista 
vastaan tässä menee hukkaan "hyvä" tilaisuus Saksan 
proh,tariaatin aseistamiseksi. Proletariaatin aseistami
nenhan on kokonaan proletariaatin oma asia. Ei kannata 
vedota tässä kysymyksessä porvaristoon. Se antaa prole
taareille aseita vain s iinä määrin kuin sitä sen omat edut 
siihen pakoittavat. 

Me emme lainkaan puhu siitä, että yleisen asevelvol
lisuuden toteuttamisen vaatimus on tavattoman epäkan
sanomainen joukkojen keskuudessa Saksassa. Tämä syy 
on tosin ratkaiseva sosialidemokraateille, joilla ei 
oikeastaan ole mitään yleistä asevelvollisuutta vastaan. 
mutta eivät uskalla suorassa muodossa tätä vaatimusta 
asettaa. He tukevat epäsuorasti tätä vaatimusta pane-
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malla vastalauseitaan Saksan "yksipuolista aseistariisu
mista" vastaan ja vaatimalla sille samap.laista oikeutta 
aseistamisen alalla "muiden Itansojen kanssa"., Onhan 
Kautsky lentokirjasessaan "Puolustusvo imat ja sosiali
demokratia" aivan "tieteellisesti" osoittanut, ette i yle i
sen asevelvollisuuden toteuttamisen vaatimus Saksassa 
ole lainkaan "epäsiveell inen". 

• 
KANSANMILIISI , PROLETAARINEN MILIISI JA 

PROLETARIAATIN ASEISTAMINEN. 

Mutta eikö sitten ole mitään eroa ' pelkän yleisen ase
velvollisuuden ja Brandlerin vaatiman "miliisin muo
dossa järjestetyn yleisen asevelvollisuuden" välillä? 

On kyllä, ero on , olemassa, mutta tämä ero on luon
teeltaan organisatoorinen, toisarvoinen, eikä muuta vähää- ., 
kään sitä perustavaa, meidän kannanotollemme ratkai
sevaa tosiasiaa, että porvarillisessa yhteiskunnassa mer
kitsee jokainen aseistettujen . voimien muoto, siis myös
kin miliisi, porvariston aseistamista proletariaattia vas
taan. Jo Stuttgartin sosi'alistikongressissa 1907 vastus
tivat sveitsiläiset sosialistit vanhan II internatsionaalen 
a,.c;ettamaa kansanmiliisin -.:aat imusta sillä perusteella, että 
Sveitsissä, jossa porvariston aseistetut voimat on muo
dostettu miliisimäisistä, s .o. asunto- ja työalueittain jär
jestetyistä, ei kasarmeihin suljetuista, vaan aika ajoin 
lyhytaikaisiin aseharjoituksiin kutsutuista joukoista, 
näitä aseistettuja joukkoja käytetään yhtä häikäilemät
tömästi lakossa olevia työläisiä vastaan kuin missä 
muussa maassa tahansa. . 

Tyypillisessä kapitalistisessa maassa, joka on lähellä 
proletaarista vallankumousta, on kommunistien mahdo
tonta asettaa kansanmiliisin vaatimusta, yhtävähän kuin 
he voivat vaatia lako§saolevien ja nälkäänäkevien työt
tömien työläisten ampumista ja maahan pamputtamista. 
Kommunistit ovat tosi~ mili isin puolesta, mutta ei por
varillisen kansanmiliisin, vaan proletaarisen miljjsin. 
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Ero porvarillisen kansanmiliisin ja proletaarisen mi
liisin välillä ei ole enää muodollinen ja puhtaasti orga
nisatoodnen, vaan perustava ja periaatteellinen. Kun 
porvarillinen "miliisi on porvariston aJöeistautumista työ
väenluokkaa vastaan, merkitsee proletaarinen miliisi pro
letariaatin aseistautumista porvaristoa vastaan. Kun 
porvarillisessa miliisissä porvariston aseistamia työläisiä 
ja talonpoikia porvarillislen upseerien johdolla usute
taan ja käytetään vallankumouksellista kansanjoukkoa 
vastaan, ei proletaarinen miliisi ole mitään muuta kuin 
proletariaatin tunnus proletariaatin aseistamisen toteut
tamiseksi, punajsten kaartien, punaisten sissiosastojen 
ja vallankumouksellisten taistelujärjestöjen puolesta sa
nan laajimmassa mielessä. Se ei ole mikään vaatimus 
porvaristo TIe, koska proletariaatin aseistamista ei voida 
ratkaista porvaristolta kerjäämällä, vaan vain vallanku
mouksellista tietä proletariaatin itsensä kautta. 

Tässä lyhyesti luonnehdittu proletaarisen miliisin 
aate on peräisin LeniniItä, joka kehitti tätä kysymystä 
erikoisen perusteellisesti lokakuun vallankumouksen aat
tona, kun päi~äjärjestyksessä oli työtätekevien joukko
jen väli("on järjestäminen aseellisee.n kapinaan ja jossa 
erikoisesti oli estettävä menshevistiset kansanpettäjät, 
jotka kansanmiliisin, s.o. "porvarillisen miliisin _vaatimuk_ 
seIlaan yrittivät johtaa · ,Yallankumoukselliset joukot vas
tavallankumouksen tielle, pääsemästä likaisten tarkoi
tuksiensa perille. Lenin varoitti useampaan kertaan työ
läisjoukkoja missään tapauksessa tyytymästä porvaril
liseen miliisiin, vaan luomaan oman proletaarisen milii
sin. 

KUOLLEET NUMEROT JA ASEELLISEN KAPI
NAN ELÄ-VÄ TODELLISUUS. 

Työväenliikkeessä on ollut henkilöitä, jotka- ovat 
keksineet aivan vakavalla naamalla väittää, jopa "to
distaa", ettei proletariaatilla ole mitään voiton mahdol
lisuuksia aseellisessa kapinassa, jos sillä ei ennen ka-
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pinan alkamista ole ainakin y.h.tä paljon aseita kuin vas
-tustajan aseellisilla voimilla. 

Nämä ja tämän kaltaiset väitteet merkitsevät. aivan 
-saf\1aa kuin väittää voiton saavuttaminen aseellisessa,., 
kapinassa ylipäänsä mahdottomaksi, koska todellisuu
dessa ei lainkaan ole ajateltavi~sa , että proletariaatin 
onnis tuu ennen aseellisten luokkataistelujen alkamista 
aseistautua edes lähimain yhtä hyvin kuin hallitsevan 
luokan aseelliset voimat. 

Samanlaisista laskelmista ~ ovat peräi sin teoriat, että 
proletaarisen vallankumouksen · voitto on mahdollinen 
vain so'dan yhteydessä, koska vain sodan sattuessa työ
läiset ja tal on pojat saavat "riittävästi" aseita, samoin
kuin tuumailut proletariaatin aseistamisesta yleisen ase
velvollisuuden toteuttamisen avulla. 

Epäilemättä sota, jqssa porvaristo on pakoitettu an
tamaan työtätekevän väestön mitä laajimmille joukoille 
.aseet käteen, luo erään suotuisempia edellytyksiä aseel
liselle kapinalle. On to~iasia, että Venäjän pr-oletariaafin 
voittoisa vallankumous oleellisesti nojautui maailman
sodassa aseistettujen työläisten. ja talonpoikien vallan
kumoukselliseen )lousuun. Tällä ei kuitenkaan ole vielä 
läheskään. todistettu, että sdta on proletariaatin aseis
tamisen välttämätön edellytys. 

On vastaansanomattoman selvää, että Saksan prole 
tariaatin tappio sekä välittömästi maailmansodan- jäl
keisissä taisteluissa vuodesta· 1916 vuoteen 1919 että maa
liskuun nousussa 1921 ja lokakuussa 1923, jolloin maail
mansota jo aikoja sitten oli ohi, ei johtunut riittämät tö-
mästä aseistuksesta, vaan aivan toisista, poliittisista syis
tä. Ruhrin proletariaatti ratkaisi vuonna 1920 aseistamis
kysymyksen loistavasti, samoin Keski-Saksan proletari
aatti vuonna 1921; ja Hampurin proletariaatin kehnosti 
aseistetu.t taistelu ryhmät olivat mitä parhaimmalla tiellä 
vallankumouksen aseistamiskysymyksen ratkaisemiseksi 
vastustajan rohkean aseistariisumisen avulla, kun taistelu 
puhallettiin päättyneeksi. Suomen työläi sten nousu vuon
na 1918 ei tuhoutunut aseistamiskysymykseen , vaikka 
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heillä siihen saakka ei ylipäänsä ollut mttaan tekemistä
ase ittcn kanssa, yhtä vähän kuin syyskuun kapina Bulga~ 
riassa vuonna 1923, täydellisen "rauhan" aikana. 

Kaikkien näiden taistelujen historia osoittaa, että 
proletariaat in menestykse llinen ja " riittävä" aseistami
nen vallan kumouksellisessa tilan teessa on täysin reaali
nen mahdoll isuus. Ei vain sodasså, ei vain porvariston 
militarisoidessa laajat joukot, vaan myöskin "rauhanai
koioa" ja olosuhteissa, j oissa porvaristo ase istaa va in 
omat Iuote,ttavat kannattajansa. 

Tosin on suotuisimmissakin olosuhteissa mahdotonta 
aseistaa taistelujärjestöjä ennen aseellisen nousun alka
mista siten,. että n e vastustajaan verrat.en olisivat y li
voimaisia tai edes lähimain yhtä vahvoja. On kiertä
mätöntä, että vastustajalla tulee aseteknillisest i olemaan.. 
verrattomasti suurempi, moninkertainen ylivoima. Mut
ta tämä ei sui nkaan merkitse sitä, että kapinan voitto 
01 isi mahdoton. 

Mutta eikö tämä vä ite ole risti ri idassa Marxin kanssa, 
joka on sanonut, että' vastavaUankumouksen taisteluvoi
mia vastaan, jo illa on kokonaan puolellaan järjestön, 
kurin ' ja "traditsioonien edut", on asetettava "suuria. 
vastavoimia", ellei halua tulla ly.ödyksi ja tuhotuksi? 

Ensiksikin täytyy nimenomaan todeta, ettei enempää 
Marx kuin L eninkään ole milloin kaan väittäneet. että. 
proletariaatilla täytyy olla lukumäärään ja hävitysvoi
maansa nähden ylivoimainC!n aseistus ryhtyäkseen me
nestykselliseen taisteluun. T ä llä surullisella laskuopilla 
ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä Marx "suurien 
vastavoimien" keräämisen välttämättömyydestä ja Lenin 
"jättiläismäisen vojmien ylivoiman" keskittämisestä ovat. 
sanoneeet, yhtä vähän kuin sillä on tekemistä aseellisen 
nousun reaali sen todellisuuden ymmärtämisen kanssa. 

Edelli sissä luvuissa- viitattiin jo siihen, kuinka aseel-· 
lisessa kapinassa, joka no jautuu ·taisteluhaluisten "rai· 
vostuneitten" joukkojen päättäväiseen, selvänä ilmene
vään akt iiv i !iuut~n, eivät vain al ku peräisesti ase is tetut .. 
vaan jopa täysin aseistamattomatk in ihmi set voivat osa l-· 
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listua mitä tehokkaim"maIla tavalla fyysilliseen taiste~
luun. - Ei tarvita välttämättä kanuunia ja konekiväärejä 
menestyksellisen taistelun aloittamiseksi sotaväe'stä, vel
jeilemiseksi sotamiesten kanssa ja heidän vetämiseKseen 
vallankumouksen puolelle. Menestyksellinen taistelu 
yksityisten katupatrullien ja vieläpä pienempien osas
tojenkin aseistariisumiseksi on .ilman aseitakin täysin 
ajateltavissa. On sattunut useamman kun yhden kerran,. 
että täysi n aseistamaton joukko .on ryöstänyt asekaup
poja ja vallannut vastustajan asevarastoja jatkaakseen
suotuisalla hetkellä taistelu~ vapauden puolesta oikeilla 
aseilla. Vielä useammin on sattunut, että kiihtyneet ta
lonpoikaisjoukot viikattein, kirvein ja seipäin asei~tet
tuna ovat käyneet menestyksellistä taistelua t ilanomis
tajia ja heidän hyvin aseistettuja joukkojaan vastaan. 
A seistamattomari'akin voidaan mitä moninaisimmin ja te
hokkaimmin tavoin pidättää ja häiritä vastusta jim aseel
listen voimien keskittämistä, suistaa junia kiskoilta, jos 
vastavallankumouksellisten upseerien onnistuisi pakoit
taa rautatieläiset joukkojen kuljetusta avustamaan, ra
kentaa kaduille voimavaunuille Ja panssariautoille estei 
tä, ' tehdä vastustajalle käyttökelvottomaksi sähkölennä~ 
tin~ ja puhelin yhteydet, jne. jne. 

Kaikki tämä ja paljon '!luuta kuuluu todelliseen 
kansannousuun, "suurten vastavoimie n" . I,eräämisee n pa
remmin järjestettyjä ja paremmin aseistettuja vastaval- " 
lankumouksen taisteluvoimia vastaan, erotukseksi taval~ 
lisest-a sodasta, jossa sotakoneitten lukumäärä jll häv itys
voima kuuluvat aina ratkaiseviin aineksiin kahden vas
takkain seisovan armeijan voima~uhteissa~ 

Yksipuolisest i sotilaallinen, "sotapäällikkömäinen" kä- _ 
sitys aseellisesta kapinasta, joka ei selvästi näe erotusta 
kansannousun ja säännöllisen kenttäSodan välillä ja joka 
ilmenee edelläluonnehditussa "aritmeti ikassa'·. on juuri 
sen takia niin vaarallinen, koska se vie vääriin, pessi~ 
mistlSl tn lopputuloksiin voitollisen aseellisen kapinan 
mahdollisuuteen nähden . 

Ydlon tlt, • 
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KUINKA PROLETAARINEN VALLANKUMOUS 
ASEISTAUTUU? 

Kun meidän täytyy kaikella päättäväisyydelIä ja 
-täydellä oikeutuksella kääntyä vääriä, pessimistis iä teo~ 
rioja vastaan proletariaatin aseistamisesta, se ei suinkaan 
merkitse, että viittaus loputtoman monipuolisiin tehtä~ 
viin, jotka kapinan hetkellä täysin aseistamattomat jou~ 
kot voivat ratkaista, olis i riittävä - vastaus proletariaatin 
.aseistamisen kysymykse~n. Me emme ole aseistamatto~ 

man, vaan aseistetun kapinan kannattajia. Proletariaatin 
aseistaminen kuuluu kapinan polttavimpiin, keskeisiin 
kysymyksiin. Tämä probleemi on nyt, palkkajoukkojen 
ja fasististen järj estöjen aikana tullut sitäkin po1tta~ 
vammaksi, kun porvaristo pyrkii antamaan . aseet mikäli 
mahdollista vain uskollisten kannattajiensa käsiin ja kun 
proletariaatin senvuoks i täytyy vielä enemmän valmis~ 

tautua siihen, että vastavallankumquksen ydinjoukot tu~ 

levat viimeiseen saakka taistelemaan proletaarista val ~ 
lankumousta vastaan. Vallankumouksellisen tilallteen 
aikana eivät proletaarijoukot våadi vain vapautta ja 
leipää, vaan myöskin aseita taistellakseen vapautuk~ 

sensa puolesta. A)eitten vaatimisen huuto tulee kaiku~ 

maan yhä mahtavammin. Yksinkertaiseen kysymykseen: 
" Mistä ottavat työläiset aseita ryhtyäkseen menestyk~ 
'Sellisesti taisteluun?" täytyy sentähden antaa myön
teinen, selvä ja asiallinen vastaus. 

On mahdotonta vastata tähän / kysyrriykseeit selvem~ 
min ja konkreettisemmin kuin mitä Lenin teki ennen 
joulukuuh kapinaa 1905. kun hän Moskovan proletariaa
tin taisteluryhmille an toi seuraavan neuvon: 

"Taisteluryhmien täytyyaseistautua millä suinkin voi
vat (kivääreillä, revolvereilla, pommeilla, puukoilla. nyrk
kiraudo illa, seipäillä, öl jytyillä rievuilla tulipalojen sy
tyttämistä varten, köysillä ja köysitikkailla, lapioilla bar
rikaadien rakentamista varten, piikkilangalla ja nauloil
la - ratsuväkeä vastaan - jne.). Missään tapauksessa 
ei saa laskea jostakin ulkoak~sin tulevaan apuun, vaan 
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täytyy kaikki · hankkia itse. ("Kysymykseen vallanku
mouksellisen armeijan joukkojen hankkimIsesta." Loka
kuu 1905, Leninin Kootut teokset N:o 5) . 

Näillä nerokkaimman kaikista "valtionpettäjistä" yk
sinkertaisilla sanoilla on proletariaatin aseistamisen 
ydin kysymykseen tyhjentävästi vastattu. L.enin ymmärsi 
niinkuin ei yksikään muu, mitä kansannousu merkitsee
ja mitkä edellytykset ovat voitoille välttämättömiä .. 
H än ei ole milloinkaan antanut taistelevalle proletariaa
tille kevytmielistä. harkitsematonta neuvoa. Hän ym-· 
märsi myöskin sen, kuinka vaarallista ja kevytmielista 
olisi tuudittaa taisteluvalmista proletariaattia sellai-
seen harhaan,' että se saa lahjaksi aseita "ulkoa", josta
kin salaperäisestä lähteestä. H än on erinomaisen terä
västi tehostanut, että sellainen aseistamisen passiivinen 
odottaminen "ei missään tapauksessa" saa tulla kysy-· 
mykseen, vaan aseis~amiskysymys on ensi sijassa jouk
kojen itsensä ratkaistava niiden aseistautuessa, millä! 
kukjn taitaa. 

Leninin luetteloa eSimerkkeinä mainituista, alkeel
lisista, jokaisen' proletaarin saatavissa olevista aseista. 
voitaisiin jatkaa loppumattomiin. "Puukkojen, nyrkki
rautojen, öljyttyjen riepujen" jne. rinnalla voitaisiin 
vielä mainita kirveet" tiiliskivet, kiehuva vesi fyöläis
korttelin kaduilla riehuvien poliisihurttien valelemi
seksi,'" yksin,kertaiset käsi kranaatit dynamiitista, allevii
vataksemme vain kaikkein alkuperäisimpiä, kaikkialla 
sattuvia mahdollisuuksia proletariaatin aseistamiseen. 

On tarpeetonta perusteellisesti ryhtyä käsittelemään 
sitä, että proletariaatin itseaseistautumisen mahdollisuu
det ovat nykyaikaisessa teollisuusmaassa paljoa laajem
mat ja täydellisemmät kuin mitä oli laita Venäjällä"_ 
v. 1905. Ne ovat proletaarej a. jotka työskentelevät luke
mattomissa, jättiläismäisissä metallitehtaissa ja nimen
omaan aseitten joukkotuotannossa. Ne ovat proletaareja ~ 
jotka lataavat patruunia. Ne ovat proletaareja, jotka. 
kemiallisissa tehtaissa ja kaivoksissa käsittelevät myrk
kykaasuja ja räjähdysaineita, tai kuljettavat porvariston. 
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.murhavälineitä rautateillä ja vesillä. Kun he kerran 
käyttävät kaikkia näitä mahdollisuuksia oman vapau
tuksensa hyväksi, tekevät he vain velvollisuutensa. 

Tällä viittauksella sodankäynnille tärkeitte n työpaik
kojen merkitykseen proletariaatin aseistami selle me 

'emme porvaristolIe kavalla mitään salaisuutta. P orva
risto on jo kauan kaikissa maissa käynyt näistä työ
paikoista järjestelmällistä taistelua, joka monessa suh
teessa muis tuttaa heidän epätoivois ta kamppailuaan 
luotettavasta ar1Tle ijasta. Se heittää päättävimmät val

'lan kumoukse llisct ainekset kadulle, se luo terrorisoimi
sen, urkinnan ja lah jomisen taitavan järjestelmän, mutta 
-mitkään nämä toimenpiteet eivät vo i johtaa pysyviin 
tuloksiin. Porvaristo ei voi "karsia" ja lahjoa koko val
Jankumouksell ista proletariaattia. On itsestään selvää, 
että vallankumouksellisen proletariaatin on käytettävä 
'hyväksi jokaista tarjoutuvaa mahdolli suutta saada aseita 
"" ulkoapäin", ' esim. myötätuntoisilta vastustajien leirissä. 
Mutta ei missään tapauksessa saa rakentaa proletariaatin 

-::aseistamista tällaisten yhdistelmien varaan ja tehdä 
..aseellisen kapinan hetken valinta s iitä riippuvaksi. Val 
lankumouksellinen arme ija voidaan vasta' s it ten "oikein" 

.aseistaa, kun se on valloittanut aseet porvar-istolta. Niin ' 
kauan Ku in sillä niitä ei ole, aseistautuu " jokainen millä 
taitaa". - , 

Eräät tosiasiat menneistä aseellisista luokkatais te
luista valaisevat erinomaisesti len inilä i'!:ltä kysymyksen 
.asettelua proletariaatin aseistamisesta. ' 

J ou lukuun kapinan edellä IgOS oli M~skovass'a 
-useampia metallitehtaita, JOissa työläiset, sen sijaan, 
'että olisivat työskennelleet kapitali stisten riistäjiensä 
hyväksi, askartel ivat paljoa hyödyllisemmän asian, oman 

..aseistautumisensa hyväksi. Eräs työläinen kertoo muis
telmissaan, että ' hänen työpaikassaan kirjaimellisesti 
jokainen työläinen valmisti työajalla itselleen jonkin 

:aseen, p istoaseen tai , kä!i.iranaatin, aina sen mukaan 
mitä materiaalia hänellä oli käsiin saatavissa. 
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Eräs toinen Moskovan kapinan osanottaja, joka laa
' jasti kertoo vai,keuksista aseitten hankkimisessa, kuvaa 

Moskovan katutaistelijain suurta ihastusta, kun he 5ai-
,...vat ensimmäiset sotilaskiväärit. Niitä ei ollut paljon 

ja sitä välttämättömämpää oli noudattaa niiden jakami
sessa ankaraa järkiperäjsyyttä;, Ne jacUii n vain niille 
taistelujoukoille, jotka seisoivat tärkeimmillä paikoilla, 
eikä jokaiselle taistelijalle, vaan yksitellen tärkeimmille 
ryhmille, jotka tunsivat itsensä äärimmäisen onnelli
siksi omistaessaan kerrankin oikean rätisijän, mikä vah
visti oleellisesti heidän itseluottamustaan. 

Lokakuun taisteluissa 1917 Pietarissa ja Moskq,.vassa 
oli yleinen ilmiö, että mitä erilaisimmat väestön ker
rokset osallistuivat aktiivisesti punaisten kaar~ien aseis
tamiseen. Työläisneuvostoihin ja punaisten kaartien 
johtaviin elimiin tuli ihmisiä, jotka niille suorastaan 
tarjosivat aseita tai antoivat tietoja vastavallankumouk
sen asevarastoisN. 

Siperialaisten sissijoukkojen, jotka vuosina 1919 
ja 1920 kävivät Koltshakin armeijan selkäpuolella menes
tyksellistä taistelua ja oleellisesti jouduttivat sen kukis
tumista, täytyi , turvautua kaikkiin ajateltavissa ' Qleviin 
keksin töihin ratkaistakseen aseistamiskysymyksen, mikä 
Siperian metsiss~ ei ollut niinkään helppoa. Jos aseit
ten hankkiminen vielä jotenkuten meni, kun kerättiin 
harvat sotilaskiväärit, metsästyspyssyt, muinais~ikaiset ~ 
revolverit ja pistoolit, oli suoranainen ihmekonsti varus
taa tämä ase istamisen "järjestelmä" välttärnättömillä 
ammustarpeilla. Tätä tarkoitusta varten täytyi loi htia 
esiin erityisiä ja hyvinkin alkeellisesti varustettuja 
Iaboratoorioita, jotka askartelivat kokeissa, jotka vaati
vat sekä mitä suurinta aikaa ja sitkeyttä että usein 
suoranaisia ihmisuhrejakin. Jakovento, silloinen parti 
saanipäälHkkö ja myöhemmin Neuvosto- Venäjän maa
talousasiain kansankomissaari, kertoo muistelmissaan 
erään tyypillisen esimerkin sellaisista kokeista. Pitkän 
aikaa oli nallien saaminen patruunoihin, aseistamisen 
päävaikeutena. Tuskallisten koke·iden jälkeen onn istut -



tiin lopuksi saada .tulitikun päistä välttämätöntä räjäh
dysainetta nalleihin. 

Ruhdn proletariaatin maaliskuun taistelu 1920 

("Kapp-kaappaus"), joka kaikissa suhteissa on loput
toman rikas myönteisistä opetuksista, antaa proletariaa
tin aseistamiskysymykseenkin loistavaa valaistusta. Me 
otamme Gerhard Colmin asiallisuudesSaan ja objektii
visuudessaan erinomaisesta kirjasta "Ruh!in kapinan 
sosiologia ja historia" muutamia luonteenomaisia tosia
sioita. 'Torjuessaan huhut soti laallisesti täydellises)i 
valmiista "punaisesta armeijasta" toteaa Colm, että 
ennen taistelujen alkua oli Ruhrin työläisten aseistus 
suhteellisen niukka ja useimmat aseet joutuivat heidän 
käsi insä vasta tai stelupäivinä, valloittamalJa ne vastus-
tajalta. Saadakseen ensimmäiset aseet, joilla he aloit -
tivat t~istelun, käyttivat työläiset mtta erilaisimpia. 
menettelytapoja. Eräs tärkeimpiä ase lähteitä olivat 
"asukkaiden suojeluskunnat", jotka eivät olleet mitään 
muuta kuin vastavallankumouksen reservijoukkoja. 
Useat työläiset liittyivät näihin "asukkaiden suojelus·· 
kuntiin" saadakseen tällä tavoin aseita. 'Monilla pai
koilla, joissa asukkaiden suojeluskuntien jäsenille oli 
jaettu aseet käsiin, kulkivat työläisryhmät näiden "suo
jeluskuntain" jäsen listan mukaan talosta taloon ottaen 
taantumuksellisilta aineksilta aseet pois. · Eräällä paikka
kunnalla, jossa asukkaiden puolustusjoukot pääasialli
sesti oli muodostettu taantumuksellisista talonpojista~ 
kutsui työväestö koolle kokouksen, johon talonpojatkin. 
joukolla tulivat. Silläaikaa kun puhujat pidättivät talon-. 
poikia puheillaan, tarkastivat työläiset talonpoikaistalot 
ja keräsivät kaikki aseet pois. 

Myöhemmin, taistelujen -alettua, avautuivat mitä 
erilaisimmat ase lähteet. Bochumissa joutui työläisten 
käsiin maitovaunuksi naarnioltu vastavallankumouksel
lisille joukoille määrättyaselähetys, jossa oli 2000 ki
vääriä. 

Sitäpaitsi työskentelivät työläiset huomattavassa mää
rässä käsi kranaatti en ja muiden apu-aseiden itsevalmis.-

86 



tuksessa ja käyttivät tähän tarkoitukseen vuorikaivok
sissa olevia räjähdysaineita, sytytyslankoja jne. (katso 
'''Lokakuu'', vuosikerta V. N:o 2). \" 

Toisen hyvän esimerkin antoivat l,9kakuussa 1923 
Hampurin . työläisten sankarilliset, unohtumattomat tais
telujoukot, jotka heti ensimmäisessä ryntäyksessä rii
suivat aseista 15 poliisi vahtia. Mutta he antoivat myös- , 
kin koko prolebriaatille -malliesimerkin siitä, kuinka 
huonosti aseistetut proletaarit rohkealla taistelulla voi
vat saada käsiinsä parempia aseita. 

Mutta vastoin tätä aktiivista, yrhteliästä ja kekse
liästä taistelua aseista ilmeni v'. 192;3 myöskin sellaista 
käsitystä, että aseiden on tultava jostain ulkoakäsin. 
Tällainen käsitys on luonnollisesti perusteellisesti väärä 
ja merki\see, kun aseistamiskysymys tehdään siitä riip
puvaksi, itse teossa luopumista aseellisesta kapinasta. 

VIII ERÄITÄ JOHTOPÄÄTöKSIÄ. 

JOKAPÄIVÄINEN. JOUKKOTYö JA LOPPU-
~ TAISTELU. 

Aseellisen kapinan taidon peruskysymystell" tutkimi 
-nen vetää joka askeleella esiin vallankumouksellisen 
puolueen merkityksen tärkeimpänä voiton edellytyksenä. 

Puolue on välttämätön senvuoksi, että vallankumouk· 
'sellinen joukk01iike itsessään on sokea,täynnä sekasor
toa ja vailla selvää tietoista päämäär~ä. Mutta jokainen 

/ menestyksellinen taistelu edellyttää lujaa, selvää, pää
määrästään tietoi sta johtoa. Sellaisen johdon voi antaa 
suuril)e taisteleville joukoille vain puolue, johon ovat 
kokoontuneet vallankumouksellisen luokan parhaat, toi
meliaimmat, rohkeimmat ja tietoisimmat ainekset. Sor
ntun luokan kaikkien jäsenten on mahdotonta päästä 
tälle , korkeimmalle luokkatietoisuuden asteelle. Sen
vuoksi on luokan parhaat" tietoisimmat ja valppaimmat" 
.ainekset liitettävä yhteen. 
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Toiselta puolen on kapina ennenkaikkea poliittinen 
teko, aseellinen poliittillen taistelu. Kapinan sotilaalli
-nen puoli .... on erottamato'n osa sen poliittisesta puolesta 
ja palvelee sitä. Senvuoksi on aseellisen kapinan johto 
mahdollinen vain poliittisen puolueen muodossa. 

Kaikkein tärkeintä, mitä lopputaistelun menestys vaa· 
tii vallankumoukselliselta puolueelta,~ on se, että puo
lueen on oltava mitä läheisimmin sidottu luokkaan, että 
s~n täytyy omata laajojen kansanjo\lkkojen luottamus, 
jotka sen tunnustavat johtajakseen. Vain tällä ehdolla 
on puolueen mahdollista vetaa lopputaisteluun laajat 
joukot, saada ne oman johtonsa alaisiksi ja koota ~oit-
1:oa varten \ välttämätön jättiläismäinen ylivoima, arvioida 
~oikein joukkojen mieliala, antaa niille aikanaan oikeat 
:tunnukset ja valita oikea hetki kapinan alkamista varten. 

Mutta jotta joukot seUral$lvat vallankumouksessa 
puolueen antamia tu nnuksia, on välttämätöntä, että puo
lue on jo kauan ennen kapinaa tehnyt itsensä näiden 
joukkojen keskuudessa suosituksi ja pidetyksi. Tämän 
se voi saavuttaa vain siten, että se vuosikausia, vuosi
kymmeniä, kaikkien _ olosuhteitten vallitessa on jokapäi
valsessä työssään asiallisesti ja taitavasti puolustanut 
joukkojen pieniä ja suu r~a elinetuja. Sellainen puolue, 
joka ei ole osannut ennen vallankumousta tehaä itseään 
.suosituksi joukkojen keskuudessa, jää itse kapinan het
kelläkin auttamattomasti eristetyksi, ja joukot jäävät 
vaille johtoa ja siten myöskin voitto jää auttamattomasti 
saavuttamatta. . 

Tämä se ikka 9sottaa puo!ueel\ jokapäiväiseq joukko
työn suuren vallankumouksellisen merkityksen. 

Sen vuoksi vaatii vallankumouksellinen puolue jokai
.selta jäseneltään aktiivista työtä puolueettomien kes-
Jcuudessa ja muihin puolueisii n kuuluvien työtäteke
-vien keskuudessa. Oikea vallankumouksellinen on en
nenkaikkea joukkojen johtaja. 

!{umouksellisen joukkotyön pilämääränä ei ole ai
n oastaan joukkojen myötätunnon voittaminen, vaan 
samalla niiden vallankumouksellin~n kasvattaminen. jär-



jestelmällinen ja aatteellinen joukkojen valmistaminen:. 
loppu taisteluja varten. Tällais~en kasvattamisen laimin
lyöminen olisi suuri opportunistinen virhe. 

PUOLUEEN EHEYS. 

Toiseksi vaatii kapinan voitto vallankumouksellisten· 
voimien yhtenäistä esiintymistä. Näitä voimia ei ok. 
ai"noastaan '\ mahdollisimman . viimeistä miestä myöten 
pantava liikekannalle taistelua varten, vaan ne on sen 
lisäksi mahdollisimman samanaikaisesti ja tarkoiturtsen
mukaisesti vietävä taisteluun. 

Itsestään, ilman järjestelmällistä johtoa tapahtuvassa 
kapinaliikkeessä tapahtuu vallankumouksellisten voimien 
taisteluun '{ie,minen auttamattomasti eri aikoihin -ja muu
tenkin' epätarkoituksenmukaisesti, mikä antaa vastaval
lankumoukselle mahdollisuuden tuhota ka~inan pesät 
yksitellen, toisen toisensa jjilkeen. 

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-

Jl tajoukkojen ympärille, nostamalla jalkeille liiaksi jälelle 
jääneitä vallankumouksellisten joukkojen osia, pidättä-
mällä liiaksi pitkälle eteenpäin rynnänneitä jne. . 

Tämän edellytyksenä on, että puolue itse on luja ; ja-
ehyt. Senvuoksi on vallankumouksellisen puolueen eheys 
voiton välttämätön ehto. Siitä johtuu myöskin se suuri 
vallankumouksellinen merkitys, mikä on vallankumouk
sellisten työväenpuolueiden taistelulla ehey.tensä puo
lesta, kurin ja kansanvaltaisen keskityks,en periaatteen 
merkitys, mikij viimemainittu merkitsee yksityisen jäse

. nen alistumista joukon, vähemmistön alistumista enem
mistön päätiiksiin. - ~ 

Sosialidemokraattiset puolueet voivat sallia itselleen 
... sen ylellisyyden, että ne voivat kärsiä ryhmiä ja ryh

mittelyjä riveissään, ne knn eivät -ole vallankumouk~er
lisia puolueita, ne kun eivät pyri järjestämään työläisiä, 
taisteluun, vaan taistelusta kieltäytymiseen . 

• 
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Mutta oll si I ~äärin käsittää erilaisten virtausten, _var:-
\ sinkiri "vasemmistolaisen" 'sivustan sietäminen-- · sosiali

demokraattisissa puolueissa niissä vallitsevan vapaudeIi 
ilmaisuksi. Se ei ole mitään nmuta, kuih työnjako sosia
lifasismin l~ irissä, tekopeliä , kumouksellismielisten työ-
läisjou~oj'en pettämiseksi. . ~ - " 

Proletariaatin vallankumouksellinen puolue, - jolle . 
. kaikenlainen joukkojen pettäminen- on vierastai ei .tar
vitse myöskään kaksinaamai'suutta. Se seisoo kaikesta 
kaksimielis,Yydestä vapaana tava lla lujast~ . kumoukselli
sen luokkataistelun pohjalla. 

"Kommunistit halveksivat salata mielipit eitään ja ai
~omuksiaan. He julistavat avo}mesti, että heidän pää
määränsä voidaan' saavuttaa vain \ koko tähänastisen 
yhteiskunta,Uirjestyksen väkivaltaisen k~kistarrii&Jn: kaut-

, ta", /(Kommunistinen Manifesti). .; 
Puolueen eheyttä ei pidetä yHä millä h jnnalla, 

t ahansa. Ei periaatteettomien lehmäkauppojen, eikä porC 
juvitle aineksille tehtäv'ien rnyön~ytyksien kautta, vaan 
päättävän, johdonmukaisep ja r q.hkean luokkataistelun ' 
pohjalla. ' 

TYÖP.A.IKATJjA LOPPUTAISTELU 

VaHankumouksellisen työväenpuolueen, jonka !eh
_ tävanä on järjestää joukot ,todelliseen taisteluun, on 

.luotava järjestönsä työpaikkojen . pohjalle. 
Jokainen työläinen \ ymmärtää työpaikkajärjestön tar

k9 ituksenmukaisuutt;en aseellisen . tais~elun kannalta., , 
Työpaikoilla ovat pt oletar iaatin voimat helpoimmin 
tavattavissa. Itse työolot ova( ne jo jossakin määrin , 

, siellä l ~ittäneet yht een. Sen lisäksi tulevat yhteiset 
kokemukset taisteluista työnantaj,ia vastaan. Saman työ-' 
paikan työläiset tunteva'( _to isensa enemmän tai vähem
män perusteellisest i, )!mmärtäv~t toisiaan helposti . T ois
tensa tunteminen helpot taa erikoisesti , parhaimpien 
valintaa jeh tåville paikoille, ' kun sitävast oin toisellais
ten.., .olosuhteitten vallitessa kaikellaiset .satunnaiset ai--, . 
\ . ':.. 
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_nekset, - suunsoittajat, vieläpä pJ;"ovokaattoritkin; helposti 
nousevat pinnalle. Tai~telu urkkijoita ja provo~aatto
:reita vastaan, mikä kapinan hetkellä näyttelee suurta 
()s~a, on saman työm,aan ty,öläisten keskuudessa ,verrat-
-tain helppoa. ' 

Työpaikkojen merkitys aseelliselle , kapina1le ei tie
tystikään rajoitu ainoastaan tähän. Sellaiset tärkeät 
työalat, kuten metalliteol\isuus, kemiallinen teollisuus, 
kaivosteollisuus ja liikennelaitos ovat suurimerkityk
:sellisiä proletariaatin aseistamiselle välittömässä aseelli-
sessa taistelussa. , \ 

Porvaristo ' käy epätoivoista taistelua näistä työpai-
• lm{sta fasististen ja sosialifasististen kätyriensä kautta. 

Se "puhdistaa" näitä t yöpaikkoja, se heittää kumouk- I 

;sellisia työläisiä kadulle, - mutta - se ei voi estää, näitä 
.:kadulle heitettyjä työläisiä pitämästä yhteyttä työpai
:koilla oleviin tovereihinsa, se ei vo,i estää työttömien ja 
:työssä olevien työläisten -yhteistä, tais~elua. Jokaisen, 
j oka haluaa kapinan voittoa, on otettava osaa - tähän 
;taisteluun työpaiköista. 

PUOLUEEN ON TYÖSKENNELTÄV~ KAIK
KIALLA. 

Vallankumou~sellinen puolue ei työskentele ainoas
'taan siellä, missä se on -helpointa, vaan ' ennen kaikkea / 

_;siellä, missä se on tärkeää lopputaistelujen kannalta. I 
Tärkeää ei ole ainoastaan -kannattajien lukumäärä, vaan 
_myöskin kumouksellisten voimain "sijoitus". 

Vallankumouksellisen työväenpuolueen on pidettäva 
_huolta siitä, että proletaarisen vallankumoukse'n kan
nalta katsoen takapajuisissaki~ osissa t!!aata järjest'e
tään ja lujitetaan vallan~umoukse1lisia ,voimia. Olisi 
vir:he, jos vallankumouksellinen työväenpqolue jokapäi- ' 
-väisessä työssään liian yksipuolisesti keskittäisi . huo
.mionsa voimakkaimpiin proletaarisiin ktskuksiin ia .jät-
:täisi , Jaimin työn 'maaseudulla. I 
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Tämä seikka puhuu ~sen puolesta, että myöskiri Sak
:sassa tarvitsee proletaarinen vallankumous liittolaisia 
talonpoikaistosta. 

TYö PORVARISTON ASEELLISTEN 
KESKUUDESSA. 

VOIMIEN 
I 

Leninin kirjoittamat "Kommunistise~n Internatio
naleen liittymisen 21 ehtoa" selittävät järjestelmällisen 
ja, sitkeän työn laiminlyömisen porvariston velvollisuu
voimien keskuudessa vallankumoukselfisen velvollisuu
·den pettämiseksi. Kumouksellisen puolueen, joka tahtoo 
rehellisesti porvariston kukistamista on sääliJ;Tlättömästi· 
kitkettävä pois rivelstaan tämän työn aliarvioiminen. 
Työ porvariston aseellisten voimien keskuudessa ei ole 
yksinomaan puolueen asia; jokaisen työläisen, puoluei
siin' katsomatta, on käytettävä hyväkseen jokainen tar
joutuva tilaisuus vaikuttaakseen sotilaisiin. 

Yksinkertaiset Reichwehrin ja suojeluspoliisin soti
laat ovat myöskin sorron ja riiston alaisia. He ovat 
usein hyvin tyytymättömiä asemaansa. Useat heistä tah
tovat taistella yhdessä työläisten kanssa. Jo yksinomaan 
tästä syystä olisi heidän jättämisensä oman onnensa 
nojaan "va'llankumouksen velvollisuuden pettämi!'ltä". , 

LOPPUHUOMAUTUS. 

Yllä on koetettu esittää ja selittää Marxin ja Leni
nin ajatuksia aseellisesta kapinasta. Jos se auttaa edis
tämään aseellisen kapinan kysymysten entistä syvempää 
ymmärtämistä työläisten keskuudessa, niin on ·r.illä saa
vutettu se tarkoitus, l1\itä tekijä on tällä ki 'jasellaan 
tahtonut. 
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