
Vanhan sosialidemokratin viimeinen
puhe

Sosialidemokrati oli tullut van
haksi. Hänen silmäinsä ennen 
niin kirkas valo oli hämärtynyt, 
vartalo, ennen niin suora ja ryh
dikäs, oli käynyt kumaraksi, ja 
hänen hapsensa, mitkä ennen 
olivat olleet tuuheat ja tummat, 
nyt ohimoilla riippuivat harmai
na ja harvenneina.

Elämän ilta silminnähtävästi 
lähestyi vaan ei sosialidemokrati 
sitä kammoksunut. Päinvastoin 
sen tulo tuntui hänestä ikään
kuin hyvinansaitulta ja oikeaan 
aikaan suoritettavalta palkinnol
ta pitkän ja kunnollisesti käy
tetyn työpäivän jälkeen.,

Ennen elämästäeroamistaan, 
minkä sosialidemokrati tiesi pian 
tapahtuvan, tahtoi hän puhua 
lapsilleen, joiden luonnonlain 
mukaan oli jatkettava maailman 
asumista siitä, mihin isä lopet
taisi, Hän kutsui siis heidät 
luoksensa ja puhui heille seuraa- 
vat opetuksensanat:

Lapseni, te verevät ja nuoret, 
tietäkää, että minun aikani on 
täytetty ja että minun heikeni on 
tullut.

Minä poistun elävitten joukos
ta, ja senjohdosta minun vastus
tajani, siis koko köyhälistön vas
tustajat, luulevat, että minun 
paikkani luokkataisteluanne) jän
riveissä jäisi tyhjäksi.

Tämä jälkimäinen ei saa kui
tenkaan tapahtua, köyhälistön 
luokkatajsteiuriveihin ei saa jää
dä aukkoa, ja sentähden tulee 
teidän täyttää se tila, mikä mi
nulla on näissä riveissä ollut.

Ja teidän täytyy se täyttää vä
hintään yhtä hyvin, kuin minä o- 
len sen täyttänyt. Teidän toi
mintanne täytyy muodostua vas
tustajillekin ymmärrettäväksi to
distukseksi siitä, että yhden pois
tuminen riveistämme merkitsee 
itse asiassa vain sitä, että kym
menen ryhtyy jatkamaan työtä, 
mikä häneltä jäi keskeneräiseksi.

Mutta että te tämän töillänne 
todella todistaa voisitte, täytyy 
teidän omata korkea totuuden- 
henki, sillä ilman totuudenhenkeä 
ei mikään ihmistoiminta voi 
muodostua suuria ja pysyväisiä 
1 oksia tuottavaksi.

Teidän täytyy omata korkeat 
siveelliset periaatteet, ja niiden 
ääriviivat tahdon minä painaa 
teidän sisimpäänne, sillä pitkän 
ja kokemusrikkaan elämäni pe
rusteella on minulla oikeasta ja 
väärästä selvä käsitys.

Tahdon siis sanella teille tes- 
tamenttini, en siitä, miten te ja
kaisitte minun jälkeentjäävän vä
hän omaisuuden, vaan siitä, mi
ten te käyttäisitte yhteiseksi hy
väksi niitä kokemuksia, joihin 
minä olen tullut.

Siis ennenkaikkea, lapseni, ol
kaa rohkeita ja uhrautuvaisia, 
älköönkä pelko henkilökohtaisis
ta seuraamuksista estäkö teitä te
kemästä sitä, minkä kulloinkin 
pidätte oikeana ja köyhälistön 
parasta edistävänä.

Ottakaa aina lukuun se tosi
asia, että kaikki taistelut vaativat 
uhrinsa, ja että suurinta taiste
lua, luokkataistelua, voidaan
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kaikkein vähimmän uhreitta käy
dä. Milloin siis uhrautumisen 
arpa jollekin teistä lankee, äl
köön se häntä surua tuottavana 
yllätyksenä kohdatko.

Olkaa tovereitanne kohtaan 
ehdottoman rehellisiä, mutta sa- 
takin kertaa tarkemmin noudat
takaa rehellisyyden sääntöjä vas
tustajiimme nähden, etteivät he 
pääsisi vielä nukkuville työläi
sille sanomaan: katsokaa, sosia- 
lidemokratit ovat hyljänneet mo
raalin.

Älkää kiihottako joukkoja vi
haamaan yksityisiä yläluokan jä
seniä, sillä siinä tapauksessa saat 
taisi käydä siten, että joukot u- 
nohtaisivat rynnätä järjestelmää 
vastaan, josta aiheutuu yksilöit
ten joko suurempi tai vähempi 
huonous ja joka on työväenluo
kan orjuuden ainoa asiallinen te
kijä.

Vläluokkalaisroistojakin tuomi- 
tessamme tulee teidän aina muis
taa sanoa, että heidän huonot o- 
minaisuutensa ovat järjestelmän 
kehittämiä, ja että nämä roistot 
olisivat voineet toisellaisen yh
teiskuntajärjestyksen vallitessa 
olla kentlesi mitä parhaimpia ih
mistä.

Kunnioittakaa lain-alaisuuden 
periaatetta sillä sosialistinen 
yhteiskunta tulee rakentumaan
tinkimättömän lainalaisuuden 
pohjalle.

Ja kunnioittakaa kaikkia lake
jakin aina niin kaun, kuin ne 
osoittautuvat elinvoimaisiksi, sil
lä suurinpiirtein katsottuna sisäl
tyy kunkin ajan lakeihin lähipi- 
täin juuri se “oikeus", mikä vas
taa taloudellisen kehityksen sa
in an ai kuisia saavutuksia. Mutta 
työskennelkää samalla kaikella

mahdollisella tarmokkuudella
lakien muuttamiseksi alaluokalle 
edullisempaan muotoon, sillä ylä
luokka tulee kyllä pitämään aina 
aivan liiankin hyvää huolta siitä, 
ettei lainlaadinta pääse edes ta
loudellisen kehityksen tasalle, 
puhumattakaan siitä, että se pää
sisi sen edelle missään suhteessa.

Yleensä teidän tulee käyttää 
luokkataistelussa vain rauhalli
siksi katsottavia keinoja, sillä 
kieltämätön totuus on, että nii
den avulla on tähän asti saavu
tettu suurimmat voitot ja saavu
tetaan vastakin.

Tämä sääntö älköön merkitkö 
teille kuitenkaan sitä, että teidän 
tulisi kieltää tosiasiat. Erinäi
sissä tilanteissa käy nim. välttä
mättömäksi, että kansan on ase 
kädessäkin hankittava oikeuten
sa, ja silloin kun se välttämätön
tä on, silloin kun se ei ole estet
tävissä, tulee sosialidemokratien 
olla tuonkintapaisen voiman etu
nenässä ja johtaa sitä.

Teidän tulee aina kaikissa toi
missanne yhtä paljo hillitä kuin 
kiihoittaakin. Kiihoittakaa pon
tevasti, mutta hillitkää vielä pon
tevammin. Hyvää sosialidemo- 
kratista taistelijaa ohjaa kaikis
sa hänen toimissaan suuri edes- 
vastuuntunne.

Ei mikään ole sen alhaisem
paa, kuin joukkojen epärehelli
nen liehakoiminen, johon, sen 
pahempi, niin moni johtavaan a- 
semaan pyrkivä toveri itsensä vi
kapääksi tekee.

Puolueessamme vallitkoon 
joukkojen tahto. Mutta yksilö ei 
ole velvollinen tekemään tuon 
tahdonmukaisia tekoja, jos hän 
on vakuutettu siitä, että annettu
jen toimintaohjeiden noudatta-
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tninen tuottaa huonoja seurauk
sia köyhälistön asialle. Sellaisis
sa tapauksissa vetäytyköön yksilö 
syrjään siinä asisassa ja olkoon 
hänellä oikeus ilmaista vastalau
seensa niin kuuluvasti kuin mah
dollista.

Älkää yrittäkö tehdä sosialide
mokratiasta uskontoa, sillä us
konnot ovat vain yksinkertaisia 
varten, ja sosialidemokratit eivät 
saa olla heidän kaltaisiansa.

Kavahtakaa ehdotonta oikea
oppisuutta, sillä ne, jotka siitä 
ääntä pitävät, pyrkivät hierarki
aan, siis siihen, että saataisiin 
syntymään erityinen synninpääs
tö-oikeutuksilla varustettu kopla, 
joukkoja hengellisesti hallitseva 
pappien ammattikunta.

Taistelkaa omiennekin kes
kuudessa pelottomasi sen puo
lesta, minkä pidätte oikeana, 
mutta tällöin varokaa, ettette tuli 
si tehneeksi tekoja, jotka aiheut
taisivat vahinkoa köyhälistön asi
alle.

Marxin lempilause oli: kulje 
omia teitäsi ja anna ihmisten pu
hua. — Se olkoon myös teidän 
lempilauseenne, edellyttäen, että 
omaatte lahjomattoman totuuden 
hengen.

Kun joudutte riitaan tovereit- 
tenne kanssa jostakin periaatteel
liseksi katsottavasta kysymykses
tä, tulee teidän kohdella heidän 
persooniansa tavallistakin suu
remmalla kunnioituksella, sillä 
mahdollisesti noudattamanne e- 
päkunnioitus likaisi tavallaan sen 
asiankin, jota te olette ajamaan 
ryhtyneet.

Epäkunnioitus toisinajattelevia 
kohtaan on vain halpamielisten 
ihmisten taisteluase, ja sosiali

demokratit eivät saa olla halpa- 
mielisiä.

Jos huomaatte olleenne vää
rässä jossakin asiassa, olkoon 
teillä kylliksi rohkeutta erehdyk
sen n e tunnustamiseen, kuin 
myöskin sen toteamiseen, että 
vastustajat ovat olleet oikeassa. 
Väärin ajattelee se, joka on siinä 
käsityksessä, että tällainen teko 
heikentäisi hänen henkilöllistä 
itsenäisyyttään ja alentaisi hänen 
arvoaan tovereitten silmissä.

Älkää koskaan olko "jyrkem
piä" kuin tarpeellista on, älkääkä 
missään tapauksessa koettako 
näyttää "jyrkemmiltä” kuin to
dellisuudessa olette, sillä sellai
nen höyhenten pöyhisteleminen 
on pyhitetty vain sisäisesti heik
kojen ihmisten erikoisoikeudeksi.

Kun järki teille sanoo, että 
jossakin asiassa on peräydyttävä 
— sellaistahan sattuu usein — 
niin älkää silloin koettako suo
rittaa peräytymisretkeänne “jyrk
kyyden” esiripun takana, vaan 
tunnustakaa tosiasiat avoimesti, 
niitä vähääkään kaunistelematta.

Jos porvarillisilla sattuu jo
honkin sivuseikkaan nähden ole
maan sama kanta, kuin minkä 
tekin pidätte oikeana sillä het
kellä ja siinä asiassa, tai jos por
varilliset yhtyvät teihin, niin äl
kää suinkaan ryhtykö tekemällä 
tekemään "sosialidemokratista 
kantaa” sillä sellainen menettely 
tietäisi mitä suurinta joukkojen 
halveksumista.

Muistakaa, että sosialidemo
kratia seisoo vankkojen tosiasi- 
ain pohjalla. Siitä johtuu, että 
diplomatian harjoittamisen yrit
täminen puolueen keskuudessa 
on rikos sosialidemokratisia peri
aatteita vastaan, ja että se tulee
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aina, joko sitten varemmin tai 
myöhemmin, synnyttämään ran
kaisevan vastavaikutuksen.

Sosialidemokratia en liike ra
kentuu taloudellisen kehityksen 
varaan. Sikäli kuin taloudelli
nen kehitys edistyy, sikäli edis
tyy sosialidemokratiakin. Siis tä
män kehityksen tulee olla sosia- 
lidemok ratisen toiminnan johto
tähtenä, joten pikkuporvarillinen 
maailmankatsomus olkoon sosia- 
lidemok ra teille joka suhteessa 
vieras siinä merkityksessä, ettei

se saa vaikuttaa heidän työsken
telyynsä.

Kun vanha sosialidemokrati oli 
näitä puhunut, tuli tuoni ja otti 
hänet. Mutta hänen lapsensa 
lähtivät luokkataisteluun, pitäen 
kukin mielessään ne opetukset, 
mitkä he isältään saaneet olivat. 
Ja heidän työskentelynsä muo
dostui joka suhteessa niin hedel
mälliseksi, kuin olisi sen yllä jo
kin erityinen siunaus levännyt.

Oulussa, kevättalvella, 1912.
Yrjö Mäkelin.
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