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V IIM E IN E N

T A IS T O

Kkj. M ORRIS M1LLQU/T
Oli syy sk. 3 päivä 1910, viimei laulun juhlalliset säveleet. Se ei
sen kansainvälisen sosialistikon- enää ollut mikään tavallinen laulu,
gressin viimeinen päivä. Yhdek- se oli pyhä vala, jonka kaikkien
sänsataa edustajaa, jotka kahdes maitten sosialistit loistavin silmin
takymmenestäneljästä eri maasta ja hehkuvin kasvoin antoivat toi
olivat saapuneet Kööpenhaminaan, silleen syvän vakaumuksen säve
olivat seitsemän päivän aikana lissä. Ja kun he tulivat laulun lopkeskustelleet kansainvälisen sosia pusäkeisiin, joihin keskittyykin
listisen toiminnan järjestämisestä koko laulun sisältö, kun lie lauloi
ja vakuuttaneet toisilleen uskolli vat
suutta kansainvälistä yhteistun
Cest la lutte finale, el deinain
notta kohtaan. Heidän työnsä oli L’ Internationale sera le genre
nyt päättynyt. Oli jo sovittu seu lunnain. (Tää on viimeinen taisto
raa van kongressin ajasta ja pai ja huomispäivänä on kansainväli
kasta. Huomattavimpien kansa!- nen järjestömme edustava koko ih
lisuusryhmien edustajat olivat lau miskuntaa.)
suneet jäähyväissanansa. Puheen
niin kohosivat säveleet uskon
johtaja löi nuijalla pöytään, — nollisen innon ja ihastuksen kor
kahdeksas kansainvälinen sosialis- keuksiin.
Toivoa ja päättäväisyyttä uhku
tikongressi oli päättynyt.
Edustajat ja vieraat nousivat is vat sanat uudistettiin yhä uudes
tuimiltaan. Ranskan edustajisto taan ja uudestaan, ihailtavan lau
alotti Interiiationalen ensitnäisen lun innostuttavat säkeet kaikuivat
värssyn ja kaikkien muitten mait väsymättä, tehden lumoavan vai
ten edustajat omasta alotteesta yh kutuksen laulajiin tuona juhlalli
tyivät tuohon Europan köyhälis sena hetkenä. Työn miehet ja vai
tön innostuttavaan taistelulauluun. keitten taistelujen/ miehet, joiden
Tuhansista kurkuista yhä kasva kasvoihin kärsimykset ja huolet
valla voimalla ja innostuksella kai olivat kyntäneet syviä vakoja, oli
kuivat mahtavan vallankumous vat kuin muuttuneet toisiksi ihmi
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siksi mahtavasti kaikuvan kuoron
julistaessa kansainvälisen köyhä
listön uskoa, toivoa, antautumusta
ja taisteluintoa. Pystyssäpäin he
seisoivat siinä. He olivat kuin ruu
miillistunut uhka viholliselle kapi
talistiselle maailmalle.
* * *
“Tää on viimeinen taisto”. Sen
jälkeen olen usein ajatellut, eikö
tuossa muistettavassa kansainväli
sen järjestömme joutsenlaulussa
sittenkin ollut surullisten aavistus
ten sivukaikua. Tietysti silloin ei
kukaan tietänyt, että Wienissä pi
dettäväksi aijottu kansainvälinen
kongressi ei tulisikaan kokoontu
maan, että juhlallisesti annettu
kansainvälisen solidarisunden va
la ei tulisi täytetyksi ja että Europan sosialistien ja työläisten seuraava yhtecntulo tapahtuisi mur
haavassa taistelussa sodan taiste
lutantereilla, Kuitenkin luulen, et
tä myöhemmin puhjenneen sodan
ja joukkomurhien haamu täytti
huolella monen edustajan sydä
men. Monta vuotta oli Europan
taivaalle kerääntynyt uhkaavia sotapilviä. Yhä laajemmaksi kas
vava hillittömän kapitalistisen kil
pailun piiri, mieletön taistelu uusi
en kauppamarkki noitten, uusien
tuotantolähteitten ja rahansijoituspaikkojen puolesta, li ikein ies-diploniaatien vaaralliset vehkeilyt,
suurvaltojen kuumeentapaiset va
rustelut maalla ja merellä, hyökkä
ys- ja puolustusliittojen muodostu
minen, — kaikki nämä selvästi uh
kasivat katkeran leppymättömällä
ja ennen kuulumattoman valtaval
la sodalla. Juuripa kongressin
päättyessä alkoivat pukeutua mää
rättyyn muotoon ne tapahtumat,
jotka johtivat Balkanin ja Italian
sotiin ja Marokko-selkkaukseen.
Sodan vaara oli se peikko, joka
uhkasi sosialistista Internationalea
ei ainoastaan Kööpenhaminassa,

vaan usean edellisenkin kongressin
aikana. Imperialismia, militaris
mia ja sotaa koskevat probleemit
olivat saaneet tärkeän sijan kaikis
sa sosialistien kokouksissa ja eten
kin Europan sosialistien neuvotte
luissa. Yhä uudestaan ja uudes
taan olivat sosialistit voimakkaasti
protesteeranneet hallituksiensa so
taa provoseeraavaa politiikkaa
vastaan ja varoittaneet kansalaisi
aan uhkaavasta maailman onnetto
muudesta. He olivat ruoskineet
sodan epäinhimillisyyttä mitä voimakkaimmilla sanoilla ja velvoit
taneet itseään ylläpitämään rauhaa
kaikilla heidän hallussaan olevilla
keinoilla.
ja kuitenkaan, nyt kun jälleen
ajattelen noita sotavastaisia lau
suntoja ja niiden johdosta tapah
tuneita keskusteluja, en voi vapau
tua siitä ajatuksesta, että noita juli st uksiamme ympäröi epäilyksien
ja pahojen aavistuksien pilvi. So
sialistinen Internationale ei kos
kaan sanonut, että se tulisi estä
mään maailman sodan tahi voisi
estää sen.
Sisminiässään Europan sosialis
tit pelkäsivät, että piakkoin tapah
tuvassa yhteentörmäyksessä, joka
laskee valloilleen niin monellaisia
voimia, vanha järjestelmä osottautuisi voimakkaammaksi ja vastus
tuskyky isemtnäksi kuin nuori köy
hälistön vallankumous. Minusta
tuntuu, että tämä paha aavistus
antoi surunvoittoisen vivahdukset»
taisteluhaluiselle tunnelmalle, joka
vallitsi silloin kun viime sosialistikongressissa lauloimme: "Tää on
viimeinen taisto ja huomispäivänä
on Internationale edustava koko
ihmiskuntaa."
* * *
Ja sitten tuli romahdus. Juuri
kun sosialistit valmistautuivat ko
koontumaan kansainväliseen kon
ferenssiin takoakseen vielä yhden
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renkaan ihmiskunnan yhteishen
gen ja rauhan ketjuun, juuri silloin
kuului Europassa uhkaavan sodanvaaran jyrinä, se kasvoi yhä
äänckkäämmäksi ja uhkaa vam
maksi, kunnes ilma kajahti miljoo
nien tykkien helvetillisestä mete
listä. Oli niin kauvan kasattu pe
lon, vihan ja taistelun aineksia, et
tä niiden raivotta ret lopultakin
pääsivät irti ja vastustamattomal
la, luonnonvoimaisella voimalla
ajoivat edessään ihmisia ja kansa
kuntia. Päivän kuluessa menetti
vät miljoonat ihmiset järkensä,
heidät valtasi villi käsittämätön
kauhu ja he tappoivat ja hävittivät
toisiaan. Kaikki henkiset, siveel
liset ja älyn voimat alistuivat
useitten eläimellisen väkivallan al
le, — ja aseet löivät maahan sosia
listisen Internationale».
Monelle meistä, sivultakatsojista, jotka olimme vuosi vuodelta
taistelleet ihmiskunnan ihmist vt ta
utisen puolesta, monelle meistä,
jotka henkeä pidättäen olimme tar
kanneet jokaista yhteiskunnallisen
edistyksen ilmiötä, näytti ensi het
kellä europa laisen sivistyksen ro
mahtaminen valtavalle, parantu
mattomalle onnettomuudelle, kaik
kien toiveitten ja kaipausten lo
puksi.
Mutta nyt kun sota pysähtymät
tä ja he ik kenemättä kulkee hirvit
tävää tietänsä, alamme ajatella sen
syvempää, todellisempaa merkitys
tä. Näin suunnattoman väkival
lan ilmiö ei mitenkään ole voinut
kohdata ihmiskuntaa vain sattu
man kautta. Se ei mitenkään voi
päättyä tuottamatta vallankumo
uksellisia seurauksia. Mitä sitten
merkitsee eurapata itien murhenäy
telmä ihmiskunnan edi styk sei le ?
Me olemme jo kauan puhuneet
niin kutsutun kapitalistisen sivis
tyksen lähenevästä romahdukses
ta. Eikö ole mahdollista, että tä
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mä yleinen kuoleman ja hävityk
sen irstailu on sen pikaisen lopun
edeltäjä? Kapitalismi on kauan
pysynyt pystyssä vain sorron ja
väkivallan kautta. Eikö ole jär
jellistä ja asianmukaista, että se
löytäisi perikatonsa väkivaltatekojensa keskeltä?
Sodan alkuperä on epäilemättä
kapitalistinen, mutta kapitalistit
eivät ole tieten tahtoen mananneet
sotaa esille. Pikemmin se syntyi
kapitalismin sokean vaikutuksen
kautta, niin kuin usea muukin ka
pitalistisen järjestelmän ilmiö so
keasti ja vastustamattomasti joh
tuu itse kapitalistisen riiston luon
teesta. Niinpä sotakin voi syöstä
sokean kapitalismin sen omaan pe
rikatoon. Eihän ole yksikään his
torian tapahtuma niin selvästi kuin
tämä mielettömin ja rikoksellasin
kaikista sodista, osoittanut, kuinka
pysy maton, epävarma, mieletön ja
epäinhimillinen on kapitalistinen
sivistys. Vähitellen alkavat työ
läiset, sekä juoksuhaudoissa että
muualla olevat työläiset, tunnustaa
ja ymmärtää tämän. Vielä he tais
televat ja tappavat sekä haavottavat toisiaan ratkaistakseen herrojensa riitoja, mutta heidän mieles
sään alkaa jo häämöttää kauhun
syitten ymmärtäminen. Kapinat
sotaa vastaan kasvavat yhä valta
vammiksi sitä mukaa kuin sotaa
jatkuu ja kylmä ajatteleminen as
tuu sodan luoman aivojen häm
mennyksen tilalle. Sodan loppu
tulee näkemään henkisen ja talou
dellisen vararikon tehneen kapita
listi luokan ja kapinallisen työväen
luokan ja silloin ehkä on edessäm
me kauvan viivytetyn tilinteon, ka
pitalistisen inielettömyysjärjestelmän loppu.
Europan kauheitte» taistelu
kenttien keskeltä, tykkien jyrinäs
tä ruudin savun pilvistä, haavotettujen valilushuutojen ja kuole

238

SÄKENIÄ

vien hätähuutojen kaikuessa. —
keskeltä tätä kauhun ja kuoleman
onnettomuutta on ehkä syntyvä
uusi maailma. Kamala Europan
sota on ehkä oleva se veren ja tm
Ien kiirastuli, jonka läpi ihmiskun
ta on kulkeva parempaan sivistyk
seen, — veljesrakkauden, ihmisyy
den ja rauhan maailmaan.
»

Innostava kansainvälisen sosia
lismin hymni ehkä sittenkin on
osottautuva
profctalliseksi,
—
C’est la lutte finale, et demaiu I,’
Internationale sera le geure humain, — Tää on viimeinen taisto
ja huomispäivänä on Internationa
le edustava koko ihmiskuntaa!

-

M aailm an puli».
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