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Pariisin kommunin muistolle
Maaliskuun 18 p:nä kului iS
vuotta Pariisin Kommunista, —
huomattavimmasta
köyhälistön
vallankumousyrityksestä. Sinä päi
vänä Pariisin asestettu köyhälis
tö karkoitti pääkaupungista por
varillisen vallan ja otti hallituschjakset käsiinsä. Se oli ensimäinen, ja tähän asti ainoa tapaus
ka nsa invälisen
työväeni iikkeen
historiassa, jolloin köyhälistö esiintyi luokkana valtaamassa politillisen ylivallan sen avulla uudes
taan luodakseen yhteiskunnan työ
väen luokan etujen mukaisesti.
Mutta voimat eivät riittäneet tar
koituksen saavuttamiseksi.
Ei
vielä tullut työn yliherruuden ai
kaa.
Porvarillinen yhteiskunta
toipui pian äkkitappiostaan ja
kaikkien maitten kapitalistiluokkien verenhimoisesli sitä hyväk
syessä, se pani toimeen sellaisen
verilöylyn työläisten keskuudessa,
joka julmuuteensa ja uhriensa
paljouteen nähden on historiassa
ensi tilalle asetettava.
44 vuotta on kuhmut tuosta päi
västä. Pariisin työläiset ikuisiksi
ajoiksi muistavat Kommunin päi
viä. Jokaisena vuonna maaliskuun
]8 p:nä lakkaa Pariisin työväki
työstä ja järjestöjensä lippujen
suojassa kulkee niille paikoille,
minne kaatuivat Kommunin san
karit. Heidän haudoillansa työ
väki vannoo viimeiseen saakka
jatkavansa sitä taistelua, jonka
puolesta Kommunissa taisteltiin ja
jota maailman työväki tänäkin
päivänä
yhä voimakkaampana
taistelee.
Palauttakaamme
mieleen ne
syyt, jotka johtivat Pariisin Kom
munin perustamiseen ja sen hä
viöön.

Jo ensimmäisen Ranskan val
lankumouksen aikana, (vuonna
1789), joka vallankumous tapah
tui porvariluokan vapauttamisek
si, alkoi ilmetä neljännen luokan,
köyhälistön, nousu. Jo silloin pyr
kivät työläiset esiintyä omillakin
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erikoisvaatimuksillansa,
joskaan
ne eivät silloin vielä kiteytyneet
mihinkään määriteltyyn muotoon.
Vallankumouksen jälkeen ta
pahtuneessa kapitalistisen järjes
telmän kehittymisessä tämä luok
ka astuu yhä enemmän näyttä
mölle. Kaikissa sen jälkeen ta
pahtuneissa vallankumouksissa se
jo tietää, mitä se tahtoo ja on jo
huomattavana ja tehoisena tekijä
nä näyttämöllä. Vuonna 1848
pakottui liberaalinen porvaristo,
taistellessaan kuningasvallan vallantavotteluja vastaan,
käänty
mään työväestön puoleen pyytäen
sen apua yleisen äänioikeuden saa
vuttamiseksi. Kun syntyi taiste
lua hallituspuolueen ja liberaali
sen porvariston välillä, niin työ
läiset alottivat katutaistelujen sar
jan ja ratkaisivat vallankumouk
sen onnistumisen. Syntyi uusi
tasavalta, jonka työläiset julisti
vat “ yhteiskunnalliseksi tasavallak si” . lie pakottivat porvariston
järjestämään valtion ylläpitämiä
verstaita työttömille ja asettivat
muitakin samansuuntaisia vaati
muksia, joissa oli selvästi näky
vissä työväenluokan luokkapyrkimyksiä. Mitään tarkemmin mää
rättyä toimi iltaohjelmaa ei vielä
silloin kuitenkaan ollut työläisil
lä eikä myöskään kiinteästi muo
dostunutta järjestöä, joka olisi
voinut taata heille voiton hedel
män. Porvaristo vastavallanku
mouksella sai työläisten pyrki
mykset tukahdutetuiksi.,
Konununin edellisenä aikana oli
Ranskan työläisten itsetietoisuus
jo kohonnut tuntuvasti edellisiin
aikoihin verrattuna.
1860-luvun
puolivälissä yritettiin perustaa jo
itsenäinen
työväen valtiollinen
puoluekin. Vaaleissa vuonna 1864
asettivat työläiset omia ehdokkai
takin. Ranskan järjestö Inter
nationalen kokouksissa v :a 1868 ja

1869 selitti kannattavansa sosia
lismin periaatteita.
Kuitenkaan emme vielä tätiä
kään aikana voi puhua mistään
kansainvälisestä työväenliikkeestä
Ranskassa, siinä merkityksessä,
missä nykyään käytämme sitä sa
naa. Ranskan “ Työläisten kan
sainvälisessä veljeskunnassa” oli
ainoastaan tuhatkunta jäsentä. J ä 
senistön keskuudessa vallitsi huo
mattavassa määrässä proudhonilaista pikkuporvarillista anarkososialismia, joka pääasiassa kiin
nitti huomiotansa tuotannon tu
loksien jakamiseen eikä tuotannon
järjestämiseen. Selväksi muodos
tumitta käsitystä työväenluokan
tehtävästä valtiollisella alalla ja
yhteiskunnallisen
vallankumouk
sen edellytyksistä se k ä ' käytän
töön sovellutlamisesta ei ollut ole
massa.
Tällaisten olosuhteitten valli
tessa sai Ranskan työväenluokka
vissien suotuisten historiallisten
tapausten johdosta käsiinsä täy
dellisen vallan.
Uusi vallankumous kävi Rans
kassa välttämättömäksi. Sen lä
himpänä syynä oli saksalais-rans
ka laine n sota. Ranskan armeija
kelvottoman ja mädätinaisen hal
lituksensa johdolla kärsi muser
tavan tappion. Syyskuun 4 pr
nä 1870 puhkesi vallankumous.
Uusi tasavalta julistettiin. Parii
sin suojelemiseksi preussilaisten
hyökkäyksiä vastaan asestettiin
koko Pariisin kaupungin väestö.
Perustettiin kansalliskaarti, jonka
enemmistönä oli työläisiä. Tam
mikuun 28 p:tiä 1871 täytyi P a
riisin antautua. Mutta työläisil
le jäi heille annetut aseet. Näitä
porvaristo pelkäsi. Se näki sii
nä piilevän suuren vaaran yhteis
kunnan pystyssä pysymiselle. Por
varillinen hallitus päätti riistää:
työläisiltä aseet pois.

TYÖVÄENLUOKKA TERVEHTII VAPAUTTANSA

(Ko mmunin kunniaasi maalattu taula)
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Mutta silloin nousi koko P a rii
sin työväenluokka. Alkoi taiste
lu työläisten ja porvarillisen hal
li iuksen välillä, joka viimemai
nittu kiireesti pakeni pois kau
pungista. Tämä tapahtui maalis
kuun 18 p:nä.
Maaliskuun 26
p :nä valittiin ja maaliskuun 28
p:nä astui toimeensa Pariisin
Kommuniksi nimitetty työläisten
hallitusvalta jonka Pariisin ja ym
päristön työväki tunnusti omak
seen.
Tällä tavalla
työväenluokka,
itse sitä odottamattakaan ja sii
hen valmistumattomana, oli pääs
syt valtaan. Ensi aluksi Konimunin jäsenetkään eivät olleet
täysin selvillä siitä tehtävästä,
mikä näin oli joutunut heidän
suoritettavakseeti. Kommunin ko
koonpano oli hyvin hajanainen
ja satunnainen.
Ainoastaan 17
Kommunin jäsentä kuului Internationaleen.
37 jäsentä olivat
blanquilaisia anarkisteja ja 30 il
man mitään määriteltyä politillista kantaa. Eivät edes mainitut
17 Internationale!! jäsentä muo
dostaneet ehcätä ja yhdenmukais
ta ryhmää.
Mutta Kommunin takana seisoi
Pariisin
asestcttu
köyhälistö.
Kommunin täytyi, tahtoipa se sen
tehdä tai ei, käsittää olevansa
työväenluokan hallitus, jolta työ
väki odotti, toimenpiteitä luokkan
sa hyväksi.
Kaikista työläisille epäedullisis
ta olosuhteista huolimatta Komniuni rohkeasti astui tehtäväänsä.
Sen esteenä oli työläisten järjestymättömyys, hallinnon jäsenistön
monikirjavuus ja ennen kaikkea
se, että päähuomio täytyi kiinnit
tää taisteluun karkoitettua halli
tusta ja sen takana olevia voi
mia vastaan. Mutta kaikesta täs
tä huolimatta ryhtyi Kommuni
useisiin toimenpiteisiin, jotka yhä
vieläkin ovat tunnustettavat erit

täin viisaasti valituiksi väliaikai
siksi toimenpiteiksi yhteiskunnan
järjestämiseksi työväen luokan etujen mukaan.
Saatuaan hallitusvallan käsiin
sä ryhtyi Kommuni ensi töik
seen yhteiskuntajärjestyksen kansanvaltaistuttamiseen.
Annettiin
julistus armeijan lakkauttamises
ta ja sen tilalle asetettiin kansallismiliisi.
Päätettiin, että Komnumin virkamiesten palkka ei
saa kohota korkeammalle kuin
6000 frangiin vuodessa. Päätet
tiin erottaa kirkko valtion yhtey
destä ja ottaa kirkon omaisuus
takavarikkoon. Kaikki virat ju
listettiin yleisillä vaaleilla täytet
täviksi.
Kommunin
alkuunpanemista
y htci skunnal Hsi sta
reformei sta
mainittakoon
vielä seuraavat.
Asetettiin toimikunta, jonka teh
täväksi jäi laatia luettelo kai
kista tehtaista, joiden omistajat
olivat paenneet pois kaupungis
ta ja päätettiin valmistaa suunni
teiniä näitten tehtaitten käyttänir
sestä osuustoiminnallisesti työläis
ten kautta. Työläisten järjesty
mistä liitoksi, jotka ottaisivat hoi
taakseen tällaiset tehtaat, suunni
teltiin. Yötyö kiellettiin useilla
työaloilla.
Mutta Kommunin päähuomio
oli kuitenkin
kiinnitetty taiste
luun V ersaillesin paennutta por
varihallitusta vastaan. Ensin aluksi oli tämä hallitus siinä mää
rin kauhulla lyöty, että ei voinut
ryhtyä minkäänlaisiin loimenpitci.siin.
Hallituksen
pääjohtaja,
Thiers, ei voinut aluksi saada
riittävästi kannatusta keskiluokan
taholta vallankumouksellisia vas
taan. Vasta sitten kun keisarilli
sen armeijan jätteet palasivat van
keudesta Saksasta, asettui Thiers
hyökkäyskannalle ja toukokuun
21 p:nä marssivat hallituksen jou
kot takaisin ariisiin.

S a k e n i *i'
Nyt alkoi porvaristolle koston
aika.
Ja se osasikin verisesti
kostaa siitä pelosta, minkä alai
sena se oli ollut kahden kuukau
den aikana.
Kommunin jäseniä
ja kannattajia tapettiin ilman tuo
miotta ja tutkinnotta. Ammuttiin
vanhuksia, naisia ja lapsia eroi •
tuksetta. Niitä ammuttiin yksi
tellen ja joukottani. Muutamassa
päivässä olivat hallituksen verihurtat tappaneet useita tuhansia työ
läisiä. Kommuni upotettiin työ
läisten vereen.
*

*

*

Minkä opetuksen antaa meille
Kommuni ?
Me olemme edellisessä nähneet,
että Kommunin joukko oli hy
vin epämääräinen ja hajanainen
kokoonpanoonsa ja yhteiskunnalli
seen ohjelmaansa nähden. Mut
ta enemmistö muodostui kuitenkin
työläisistä ja he olivat kaikki työ
läisten valitsemat. Itse tapaukset
vastustamattomalla voimalla osoittivat heille sen tien, jota hei
dän piti kulkea. “ Tuotta jaluokan
valtiollinen valta” sanoo Marx,
“ ei voi pysyä rinnan tuottajaluo
kan palkkaorjuuden kanssa. Konimunista täytyi. muodostua väline
niiden taloudellisten perusteitten
kumoamiseksi, joilta lepää luok
kien olemassaolo, siis sen täytyi
myös muodostaa välineen luokkaherruuden kukistamiseksi” .
Saatuaan käsiinsä valtiollisen
vallan työläiset eivät voineet jät
tää
koskemattomaksi
nykyistä
luokkajärjestelmää ja tapausten
kehitys johti heidät toimenpitei
siin. joiden kautta horjutettiin it
se luokkajärjestelmän perustaa.
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Kirkkojen omaisuuden takava
rikkoon ottaminen ja tehtaitten
luovuttaminen työväenjärjestöjen
hoidettavaksi olivat sellaisia toi
menpiteitä. Vaikka Kommuni ei
voinutkaan kam an pitää valtaa
käsissään, niin se kuitenkin osoit
ti, että työläiset, saatuaan valtiol
lisen vallan käsiinsä, itse tämän
asemansa kautta pakoittuvat toi
mimaan siihen suuntaan, että tuo
tannon välineet otetaan yhteiskun
nan haltuun.
Kommunin työläiset eivät voi
neet kauvan pitää valtaa käsis
sään, Työväenluokka oli silloin
vielä liian heikosti järjestynyt ja
siltä puuttui kokemusta yleisten
asioitten hoitamiseen.
Kotnnutni teki paljon erehdyksiä, eikä
voinutkaan olla niitä tekemättä
ja nämä erehdykset ratkaisivat
sen kohtalon. Myöskään ei tuo
tanto silloin vielä ollut kehittynyt
niin keskittyneeksi ja kehitty
neeksi, että se vaikeuksitta olisi
voinut siirtyä työväen hallitseman
yhteiskunnan hoidettavaksi. Kommunilla oli kuitenkin hämmäs
tyttävän paljon toimintakykyä ja
toimeenpanokykyä, joka ilmeni
kaikissa sen toimenpiteissä.
Nykyajan
työväenluokka on
monin verroin kypsyneempi ot
tamaan ja pitämään valtaa käsis
sään. Se tulee tässä suhteessa
yhä kykeneväni maksi päivä päi
vältä. Se on myös ainoa nyky
ajan luokka, jolla on taloudelli
sen kehityksen antamaa toivoa ja
innostusta yhteiskunnalliseen tais
teluun. Työväen luokan valtiollisesti ja taloudellisesti järjestynyt
armeija on kerran tekevä uuden
Kommunin,
täydellisemmän ja
pysyväisen — joka hävittää luok
kayhteiskunnan.
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