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Kohtalomme on yhteinen. Lähden lei
riltä vasta kun muutkin, sillä en ole
muita kummempi: yksi vain heistä. El
lei taas silloin enää ole lähtijäksi, niin ei
haittaa. Vapauttakaa kaikki, niin va
paudun minäkin.
Päällikkö kutsui vartijan ja käski tä
män viedä uhittelijan takaisin vankeu
teensa.
— Niin nuori ja jo niin turmeltunut:
roistoja kaikki, niin nuoremmat kuin
vanhemmatkin, sakkaa. Hyi helvettiI
Tällaisia tulevan valkoisen ruusun ri
tarin johtopäätökset. Tuumi kuin Kian
to ja muu porvarillinen moska.
Mutta tyttönen palasi omainsa tykö,
jäi edelleenkin kärsimään nälkää, kur
juutta ja kuolenmankauhua, mutta loh
tunaan ääretön tyydytyksen tunne,
minkä ihminen kokee tietäessään me
nettelevänsä kunniallisesti, tietäessään
tekevänsä oikein ja nurisematta kärsi
essään yhteistä onnettomuutta,
Mutta hän ei olisi kyennyt tähän, el
lei hän olisi ollut suuri luonne, per
soonallisuus sellainen, joka lyö leiman
sa aikaan ja iankaikkisuuteen — työläisluonne.
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Sosialism i Serbiassa
Ennen tolaa.

Vallankumouksellisten tapahtumien
kehittymisen Serbiassa vetäessä yleistä
huomiota puoleensa, on paikallaan luo
da yleiskatsaus sikäläiseen sosialistiseen
liikkeeseen.
Sosialistiset aatteet olivat levinneet
Serbian kansan keskuuteen XlXmnen
vuosisadan toisesta puoliskosta alkaen,
mutta johtuen taloudellisista ja valtiol
lisista olosuhteista, joissa Serbian yh
teiskunta oli, sosialistinen liike kasvot
ja muuttui pikkuporvarilliseksi radi
kalismiksi. Ennen ja nykyään enimmän
tunnetut politiikot ja yhteiskunnalliset
toimihenkilöt, kuten esim. herrat Pas-

hits, pretitsh, Mileshevitsh, Predanovitsh y.m. nimittivät itseään aikanansa
sosialisteiksi ja vallankumouksellisiksi.
Myöhemmin heistä tuli Nikolai ll:n nöy
riä palvelijoita, mutta tällä hetkellä he
esiintyivät europalaisten ja amerikka
laisten taantumuksellisten ja vastaval
lankumouksellisten asiamiehinä. Mitä
taas niihin tulee, jotka jäivät uskolli
siksi omalle vallankumoukselliselle ja
tosisosialistiselle aatteellensa, niin he
viettivät suurimman osan elämäänsä
tyrmissä tai menehtyivät niissä.
Kiitos toiselta puolen tämän koke
muksen sekä toiselta puolen vallalle
päässeen kapitalismin kehityksen, ny
kyinen työväenliike Serbiassa on van
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kalla perustalla, ja luonteeltaan selvästi
luokkaluontoinen.
Ensimaiset ammatilliset järjestöt oli
perustettu Serbiaan vuonna 1901.
Mutta omata omaa julkista poliittista
puoluetta ei meidän köyhälistömme voi
nut, koska sen ajan rajattoman itseval
tiuden ja taantumuksellisuuden sortojärjestelmä ei tätä lainkaan sallinut.
Katkoakseen nämä kahleet, oli meidän
työväenluokkamme pakoitettu käymään
taistelua salaisesti työväenyhdistyksissä,
hyväntekeväisyys-, taiteellisissa ja lau
luseuroissa; maanalaisesti kaikkia kei
noja käyttäen, julkaisivat työläiset ai
kakauslehtiä ja lentokirjasia, toimeen
panivat salaisia ja yöllisiä istuntoja ja
kokouksia pimeissä ja kosteissa kella
rikerroksissa. Sanalla sanoen, kävivät
taisteluaan erikoisen vaikeissa olosuh
teissa.
Tämä taistelu kehittyi maaliskuun 23
p:nä vuonna 1903 suureksi vallanku
moukselliseksi mielenosoitukseksi. Bel
gradin kaduilla vuoti veri. Serbian köy
hälistö menetti paljon ihmishenkiä,
mutta itsevaltius sai siveellisesti sur
mansa. Kaksi kuukautta tämän jälkeen,
toukokuun 29 p:nä 1903, meidän por
varistomme ja sotrlassakki, hyväkseen
käyttäen tätä Serbian köyhälistön voit
toa, surmasi viimeisen obrenovitshin
haliitsijasuvun jäsenen ja otti vallan kä.
siinsä. Köyhälistö käytti tätä tapausta
hyödyksensä pannakseen alulle poliit
tiset ja taloudelliset järjestönsä. Kaut
ta maan perustettiin puoluejärjestöjä
ja ammattiliittoja. Heinäkuun 20 p:ksi
1903 kutsuttiin Belgradiin koolle en
simmäinen puolueen ja yhdistyneiden
ammatillisten liittojen kokous. Koko
us päätti perustaa Serbian sosialidemo
kraattisen puolueen ja Yleisen Työn
Liiton (Konfederatsionin).
Asettuen luokkataistelun kannalle ja
kieltäytyen kaikista sovitteluista ja liit
toutumista porvarillisten puolueiden
kanssa, huolimatta niiden demokraatti
sesta kaunistelusta, sosialistinen puolue
ja ammatilliset järjestöt aina yhteises
ti kävivät taistelua työväen luokan etu
jen nimessä.
Tämä yhteys oli siihen
määrin luja, että Yleinen Työn Liitto
lähetti jäseniänsä edustajinaan paäkomiteaan (ja päin vastoin).
Johtuen
liikkeemme puhtaasta iuokkaluonteesta

m

ja katsoen toimintamme täydelliseen
yhtenäisyyteen taloudellisten ja poliit
tisten kysymysten alalla sekä riippuen
meidän vähälukuisen proletariaattimme
sosialistisesta valistuksesta, onnistui
Serbian työväenluokan kymmenvuoti
sen taistelun jälkeen temmata porvaris
toltaan suuria myönnytyksiä. Vuonna
1911 meidän hallitsevat luokkamme oli
vat pakotetut julkaisemaan lain, jonka
mukaan työpäivän pituus rajoitettiin
kymmentuntiseksi. Tulee huomauttaa,
että siihen asti tavallinen työpäivä oli
yleensä 1 2 — 15-tuntinen, mutta monis
sa tapauksissa 16— 18-tuntinen, vieläpä
pitempikin. Tämä laki turvaa poikke
uksetta kaikille työläisille 36— tuntisen
viikkolevo , kieltää yötyön kaikilta nai
silta ja sellaisilta miehiltä, jotka eivät
ole saavuttaneet I 8 :sta ikävuotta, sekä
saattaa voimaan koko joukon muita
samantapaisia uudistuksia.
Ottaen huomioon, että Serbian te
ollisuuden kehitys oli vielä alkuperäi
sellä asteella ja että työväen luokalla
oli kaikkiaan kaksi edustajaa porvaril
lisen parlamentin l 6 6 :n jäsenen jou
kossa, muistaen että suurteollisissa ja
kulttuurin suhteen kehittyneissä mais
sa, joissa työväenluokalla porvarilli
sessa parlamentissa on ollut yli sata edustajaa, yhteiskunnallinen lainsäädäntö
on jäänyt huomattavasti jälkeen “raaka
laisen" Serbian lainsäädännöstä, — ei
voi olla tunnustamatta tätä uudistusta
huomattavaksi saavutukseksi. Kuiten
kaan ei tämä ollut meidän porvaristom
me ansiota tai tulosta sen kaukonäköi
syydestä. Se ei halunnut edes kuulla
kaan työväen luokalle tehtävistä myön
nytyksistä.
Se vastusti viime hetkeen
asti. ■ Vuodelta 1905 lähtien vuoteen
1911 asti se toi parlamenttiin useita
laki ehdot uksia, heittääksensä sumua työ
väenluokan silmiin.
Mutta nämä eh
dotukset olivat vain irvikuvia yhteis
kunnallisesta lainsäädännöstä. Jokaiseen
eri tapaukseen vastasi Serbian proletari
aatti aina yhtä tarmokkaammalla taiste
lulla ja voimaperäisemmäilä hyökkäyk
sellä.
Se ei juoksennellut parlament
tiin anelemaan porvaristolta. Se pakot
ti porvariston astumaan kadutte ja otta
maan vastaan taisteluhaasteen viime
mainitulle vaarallisemmalla pohjalla:
kapitalistinen luokka tunnusti itsensä
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voitetuksi ja oli pakoitettu tekemään
myönnytyksiä.
Nämä myönnytykset
vakuuttivat työväenluokkaamme siitä,
että luokkataistelu ja vallankumouksel
linen menettelytapa on paras ja ainoa
tie proletariaatin vapautuksen saavutta
miseksi. Sen lisäksi me emme tietä
neet mitään vaarallisista taudeista, joita
kutsutaan keltaisiksi ammattiliitoiksi ja
reformistisiksi sosialistipuolueiksi; jos
niitä ilmaantuikin, niin ne eivät voi
neet pitkää aikaa aiheuttaa meille va
hinkoa. Niin pian kun ne vaan koetti
vat ottaa työväenliikettä käsiinsä, mei
dän proletariaattimme viipymättä jatarmokkaasti kävi vastustamaan.
Siellä,
missä niitä tästä huolimatta kuitenkin
ilmaantui, toimitettiin viivyttelemättä
juurtajaksainen leikkaus muiden elimis
tön osien pelastamiseksi. Yksityiset
henkilöt tai kokonaisia ryhmiä suljet
tiin pois puolueesta ja heitettiin työ
väenliikkeen ulkopuolelle.
Täten reformistit sekä kokoomushal
lituksen ja kompromissien kannattajat
aina palasivat takaisin sinne, mistä ne
■ oli meille lähetettykin! porvariston ri
veihin. Monet heistä tulivat ministereik
si. Alutta proletariaatti moisissa “ pelas
tajissa” menetti vain huonot neuvonan
tajat: niiden menetys oli proletariaatil
le puhdasta voittoa.
Totta on, että me, puolustaessamme
tällaista näkökantaa, olimme yksinäm
me toisessa internationalessa. Meidän
vastustajamme kerskaillen osoittivat
meille muita “viisaita ja selvänäkölsiä”
sosialistisia puolueita. He nimittivät
meitä lahkolaisiksi ja yltiöpäiksi. Mut
ta me emme poikenneet tieltämme. Mei
dän käsityksemme marxilaisuudesta ja
taistelusta köyhälistön vapauttamiseksi
ei sallinut toisin menetellä. Tässä ti
lassa meidät sitten yllätti Balkanin so
ta, ja sen jäiestä sitten kauhea maailmanonnettomuus, joka tuhosi miljoo
nia ihmishenkiä Ja miljaardien edestä
kansallisvarallisuutta.
P ro le ta ria a tti ja lo ta .

Kun saaliinhimoinen Itävalta-Unka
rin imperialismi vuonna 19 1 S anasta
malla liitti valtioonsa serbialaisten asu
man Bosnian Ja Herzegovinan, niin
Serbian nuori Ja kiihkoisa porvaristo

käytti tilaisuutta hyväkseen pukeakseen
omat kapitalistiset ahnehtimishalunsa
kansalliseen vaippaan. Se julisti isän
maan ja kansan olevan vaarassa. Kaikki
armeijaa varten I Kaikki sotaan varustau
tumisen hyväksiI Kaikki kansalliselle
puolustukselle! Niin se julisti.
Serbian proletariaatti vastasi: Alas
kansojenvälinen sota! Eläköön työläis
ten kansainvälinen solidaarisuus!
Onnettomuudeksi eivät Itävallan Ja
Unkarin sosialistiset puolueet täyttäneet
samaan aikaan omaa velvollisuuttaan.
Tämän kautta jäi Serbian proletariaatin
ääni huutavan ääneksi korvessa. Mutta
tästä huolimatta me emme luopuneet
toiminnastamme.
Vuonna 1909 meidän puolueemme a.
lotteesta kokoontui Belgradissa ensim
mäinen Balkanin kansojen välinen sosialistikonferensst, Balkanin kansojen
yhdistämisekesi ja
menestyksellistä
taistelua varten imperialistisia sotia
vastaan konferenssi esiintyi vaati
muksin
luoda Balkanin Federatiivi
nen Tasavalta. Vuonna 1910 Köpenhaminan kansainvälisessä sostaiistikongressissa me esitimme itävalta:s-u nkap
iaisten toverien käyttäytymisestä aiheu
tuneen vastalauseemme: ikävä kyllä, et
tei tämä vastalause voinut pidättää mui
ta sosialistisia puolueita astumasta val
heen tielle.
Kun vuonna 1912 Serbia ja toiset
Balkanin kansat julistivat sodan Tur
kille “ viisi vuosisataa turkkilaisen sortoikeen alaisina olleiden maa nmiesten
sä vapauttamiseksi” , niin meidän puolu
eemme pysyi uskollisena sosialistisille
ja kansainvälisille katsomuksilleen. Se
koko tarmollaan esiintyi vastustamaan
Sotaa ja äänesti sotavarojen myöntämis
tä vastaan huolimatta vapautuksellisesta
luonteesta, jota hallitsevat luokat pyr
kivät sodalle antamaan.
Se julisti ää
neen ja alleviivasi luokkataistelun ja
sosialistisen vallankumouksen välttä
mättömyyttä ainoana keinona sorrettu
jen luokkien vapauttamiseksi ja samal
la myöskin orjuutettujen kansojenkin.
Me ilmoitimme vastalauseen jakoa vas
taan ja uudelleen esitimme ehdotuk
semme Balkanin valtioiden yhdistämi
sestä Federatiiviseksi Tasavallaksi. Mei
dän kantamme, toveri Laprshevitshin
muodostelmana, — että Balkanin por
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varisto käy sotaa vain anastaakseen uu
sia alueita ja markkinapaikkoja, mut
ta ei kansojen vapautusta saavuttaak
seen, että se riitaantuu saaliin jaossa
sekä syöksee kansat päistikkää veljesmurhaiseen teurastukseen, kohta osottautui todeksi.
Sitten kun Turkis
ta saadun voiton jälkeen kristityt kan
sat olivat “ vapautetut” , niin kapitalis
tinen luokka ärsytti “vapautetut” tois
tensa kimppuun.
Kesäkuussa vuonna
1913, yhdeksän kuukautta vapautusso
dan julistamisen jälkeen, alkoi sota ei
listen liittolaisten kesken. . Tässä so
dassa tuli Serbialle hyökkäyksenalaiseksi joutuneen puolen osa. Bulgarian
armeija hyökkäsi yöllä ilman muodollis
ta sodanjulistusta Serbian armeijan
kimppuun.
Huolimatta sodan puolustuksellisesta
luonteesta, meidän puolueemme yhtä
kaikki tälläkin kertaa piti korkealla
proletaarisen solidaarisuuden vallanku
mouksellista lippua.
Vieläkin tarmok.
kaatumin kuin kahdessa edellisessä ta
pauksessa se kävi jyrkkää taistelua veljesmurhaista sotaa vastaan. Me erityi
sesti alleviivasimme sodan imperialistis
ta luonnetta ja vaadimme Balkanin Fe
deratiivisen Tasavallan muodostamista.
Yhteentörmäyksen kestäessä ja sen
jälkeen me keskeytymättä harjoitimme
vallankumouksellista ja sosialistista pro
pagandaa.
Meidän tunnuslauseemme
alkoivat saavuttaa menestystä kansan
Syvien rivien keskuudessa. Varoen So
sialistisen puolueen kasvun voimistu
mista ei Serbian hallitus rohjennut
määrätä edustuslaitoksen (skuptshinan)
vaaleja, vaikka sen tulopuolella oli kak
si voittoisaa sotaa. Se lykkäili vaaleja
toistaiseksi kokonaisen vuoden kulues
sa. Vihdoin viimein oli se pakotettu
päästämään hajalle itsensä häväisseen
eduskunnan ja määräämään uudet vaa
lit.
Tämä tapahtui kesäkuussa v. 1914.
Mutta ei ehtinyt alkaa vielä vaalikiihoitus, kun Itävalta-Unkari lähetti Ser
bialle heinäkuun 23 p:n kuuluisan uh
kavaatimuksensa.
Kun vuonna 1914 Serbia muodolli
sesti joutui hyökkäyksen alaiseksi, jol
loin lain mukaan olisi voitu puhua puolustussodasta, — jos tässä käsitteessä
yleensä on minkäänlaista ajatusta ka
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pitalistisen järjestelmän vallitessa, —
meidän puolueemme julisti sodan im
perialistista sotaa vastaan.
Se ääneen
selitti, ettei serbialaisten ja itävaltaunkarilaisten proletaarien kesken ole o.
le massa mitään yhteentörmäyksen ai
hetta, että vastuu tästä kauheasta ve
renvuodatuksesta on kannettava porva
riston. Me vähääkään epäilemättä sa
noimme Serbian porvariston toimivan
tsaarismin ja länsimaisten pankkiirien
asiamiesten osassa. Me vetosimme kan
sainvälisen ploretariaatin solidaarisuu
teen. Mutta tässäkin tapauksessa mei
dän äänemme jäi melkein yksinäiseksi
toisessa Internationalessa. Saksalaiset
ja itävalta-unkarilaiset sosialidemokraa
tit, joitten hallitukset välittömästi
sytyttivät maailmansodan, belgialaiset,
ranskalaiset ja englantilaiset sosialistit,
joitten hallitsevat luokat olennaisesti olivat yhtä vastuunalaisia imperialisti
sesta sodasta kuin keskusvallatkin, eh
dottivat proletariaatille käytäväksi so
taa "yhteisen isänmaan” - puolustami
seksi. Me olimme siis ainoa sosialisti
nen puolue sotivassa maassa — lu
kuunottamatta venäläisiä tovereita — ,
joka esiintyi imperialistista sotaa vas
taan vuonna 1914.
On tarpeetonta viitata niihin anka
riin vainoamisiin, joitten alaisiksi me
jouduimme hallitsevien luokkien puolel
ta. Sodan alussa meidän järjestöiltämme
riistettiin toimintamahdollisuus, ja mei
dän lehdistöämme järjestelmällisesti tukahutettiin.
Yhtäkaikki me europalaisen sodan viidentoista ensimäisen kuu
kauden kuluessa kävimme erittäin tar
mokasta taistelua porvaristoamme ja
sopimusvaltain
porvaristoa vastaan.
Vuoden 1915 lopulla purkautui kauhea
Serbian suuronnettomuus ja tapahtui
Serbian miehittäminen saksalaisilla, itä
valta-un kari! ai silla ja bulgarialaisilla so
tajoukoilla. Tämä miehitys jatkui kol
men vuoden ajan. Serbian kansan kär
simät menetykset kohoavat yli kaiken
sen, mitä historia tähän asti on tunte
nut. Enimmän nämä kohtasivat työvä
enluokkaamme. Y h t ä k a i k k i p u o 
l u e e m m e ei p o i k e n n u t ot 
t a ma l t a a n tieltä.
Ikävä kyllä, kolmen mieli itysvuoden
kuluessa se ei voinut ilmaista suurta
kaan toimeliaisuutta sen vuoksi, että
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meidän proletariaattimme rippeet oli
vat hajoitetut kaikille Europan eri kul
mille, osa siitä oli miehitetyssä Serbias
sa, toinen osa Bulgariassa, Itävalta-Un
karissa ja Saksassa sotavankeina tai kar
kotettuina: osa taisteli Salonikin rin
tamalla: osa vihdoin oleskeli eri liittolais- tai puolueettomissa maissa pako
laisina.
Mistään puolueemme joukkoesiinty
misestä ei siten voinut olla edes puhet
takaan. Ainoastaan yksityiset henkilöt
saattoivat korottaa äänensä Serbian pro
letariaatin nimessä, ja tällä äänellä oli
merkitystä vain siinä tapauksessa, että
se vastasi puolueemme ja työväenluok
kamme ajatuskantaa.
Tältä näkökan
nalta tulee arvioida
tovereittemme
Kantslerovitshin ja Popovitsh-vainajan
käytöstä.
Kun tov. Kantslerovitsh esiintyi Kienthalin kongressissa Serbian
proletariaatin nimessä, oli hän oikeas
sa, sillä hänen käytöksensä oli silloin so
pusoinnussa meidän proletariaattimme
mielialan kanssa.
Mutta kun toverit
Kantslerovitsh
ja Pop ovitsh-vain aja
matkustivat Tukholmaan ja esittivät
Hollantilais-Skandinavialaiselle Komite
alle oman ohjelmansa, niin ei heillä ol
lut oikeutta puhua puolueemme ja työ
väenluokkamme nimissä, siitä yksinker
taisesta syystä, ettei kumpikaan ensin
kään olleet niitten näkökannalla, joit
ten edustajiksi he tekeytyivät. Ja kun
minä hyvin tuntien proletariaattimme,
ilmoitin tästä ensiksi Sveitsissä ja sit
ten Venäjällä, oli tovereita, jotka epäi
livät sanojeni todenperäisyyttä. Mut
ta eipä kauan tarvinnut odottaa
niille vahvistusta. Niin pian kuin puo
lueemme sai tilaisuuden esiintyä koko
naisena, niin teki se tämän ja puhkesi
sanoiksi, joita toivoi ja voi odottaa.
S erb ia n p ro le ta ria a tti ja aoaialU tin eil
valla n k u m o u s.

I
Tällä hetkellä herää kysymys, onko
Serbian sosialistisen puolueen tahi oi
keammin sanoen Serbian proletariaatin
katsantokanta muuttunut Serbian kan
san yhdistymisen jälkeen’ Tähän ky
symykseen minä, pelkäämättä tulevani
kumotuksi, voin vastata: ei.
Jos kerta työväenluokkamme on
muuttumattomasti ollut proletariaatin

kansainvälisen luokkataistelun katsan
tokannalla jo siihen aikaan, jolloin mil
tei kaikki suuret ja pienet sosialisti
set puolueet asettuivat kansallisen puo
lustuksen ja porvariston kanssa solmit
tavien liittojen pohjalle, jolloin ei ollut
Zimmerwald:a ei Kienthalia, ei Venäjän,
ei Saksan, ei Itävalta-Unkarin vallan
kumousta ja jolloin voitiin puhua sosia
lististen tasavaltojen ja proletariaatin
diktatuurin perustamisesta vain kaukai.
sinä haavekuvina, — niin voisiko Ser
bian työväenluokka toimia toisin tällä
hetkellä, jolloin vielä niin kaukainen
ihanteemme on muuttunut käsin tun
tuvaksi todellisuudeksi?
Ei, meidän puolueemme ei ole voinut
muuttua eikä olekaan muuttanut kat
santokantaansa.
Tässäpä muutamia tätä todistavia to
siasioita. Ensinnäkin, Serbian sosialisti- ’
nen puolue kuuluu niitten harvojen
puolueiden joukkoon, jotka eivät ai
noastaan koskaan olleet tuomitsematta
bolshevismia ja proletaarista vallanku
mousta Venäjällä, vaan vieläpä terveh
tivät sitä ilman minkäänlaisia rajoituk
sia.
Vuoden 1919 alussa ehotettiin mei
dän puolueellemme että se ottaisi osaa
yhdistetyn serbiaiaisten, kroaattilaisten
ja slovakkien kuningaskunnan muodos
tamiseen. Se kieltäytyi. Vieläpä enem
mänkin. Kun yksi kroattitäisen sosia
listisen puolueen jäsenistä astui halli
tukseen, niin Serbian sosialistinen puo
lue tuomitsi tämän askeleen ja ilmoitti,
että sen silmissä sosialistinen ministe
ri porvarillisessa hallituksessa on rin
nastettava kapitalistisen ministerin ve
roiseksi ja että se tulee taistelemaan
häntä vastaan aivan samoin kuin kaik
kia muitakin porvarillisia ministereitä
vastaan.
Kun bulgarialaiset ja itävalta-unkarilaiset sotajoukot ryhtyivät vuoden t9 iS
lopulla Serbian alueen tyhjennykseen,
niin meidän työläisemme alkoivat jär
jestellä neuvostoja. “ Vapahtajan” , s.o.
li ittolais valtojen sotajoukkojen saavut
tua meneteltiin näitten neuvostojen
kanssa julmasti. Serbialaisten ja liitto
laisten värvätyt sotilaat suorittivat tais
telussaan bolshevismia
vastaan mitä
kauheimpia rikoksia. Saatujen tieto
jen mukaan jokainen, vallankumoukset-
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lisistä ja bolshevistisista mielipiteistä epäilty ammuttiin paikalle tahi luovutet
tiin surullisen kuuluisain komitadshien
huostaan,, jotka panivat tuomion täy
täntöön.
Mutta tukahutettuaan neuvostot ja
surmattuaan vallankumouksellisia eivät
liittolaiset eikä Serbian hallitus vähen
täneet kurjuutta, nälkää ja yleistä tyyty
mättömyyttä. Päin vastoin, kaikki tämä
kasvaa päivä päivältä.
Meidän puolueemme ei ottanut osaa
Bernin konferenssiin. Keltaisen lnternationaalen kokoukseen, eikä sen kiel
täytyminen osanotosta siihen ollut sat
tumaa: jos kerta liittolaisten edustajat
saattoivat matkustaa tähän konferens
siin, niin myöskin liittolaisten vasallivaltojen edustajat voivat silloin ottaa
siihen osaa.
Mutta meidän toverim
me eivät matkustaneet sinne, tahtoen
mielenosoituksellisesti alleviivata omaa
erimielisyyttään niitten kanssa, jotka
kavalsivat proletariaatin ja sosialismin
edut. Syy, minkä vuoksi he kieltäy
tyivät matkustamasta Berniin, käy ilmi
toveriemme Paptshevitshin ja Filippovitshin puolueemme nimessä ensimäisen Kommunistisen Kongressin Toi
mistolle lähettämästä kirjeestä. Tässä
kirjeessä toverimme ääneen ilmoittivat
soi idari Suudestaan Venäjän sankarilli
sen proletariaatin ja kansainvälisen val
lankumouksellisen proletariaatin kans
sa. Muun muassa kirjoittivat he seu
raavaa: “ Viimeiseen sosiali patrioottien
kutsuun lähettää edustajia Berniin mei
dän puolueemme vastasi kieltäen, sillä
me emme halua omata mitään yhteis
tä sosialismin kavaltajien kanssa....
Serbian sosialidemokraattinen puolue
sekä Bosnian ja Herzegovinan sosiali
demokraattiset puolueet ovat kommu
nistisella katsantokannalla. Parhain osa
Kroaattian, Slavonian ja Slovakian työ
läisistä yhdessä kanssamme on vakuu
tettu, että tie sosialismiin kulkee pro
letariaatin diktatuurin kautta ja että
tämän diktatuurin muoto ilmenee neu
vostojen vallassa’*.
Eikö tämä tiedoksianto ilmaise sel
vyyttä ja varmuutta?
Vihdoin, miltei
joka päivä sanomalehdissä julkaistut
sähkösanomat, todistavat, ettei meidän
puolueemme ole muuttanut suhtautu
mistaan, Ja että se päinvastoin on ryh
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tynyt viimeiseen ratkaisevaan taiste
luun köyhälistön vapauttamiseksi ja
kommunismin toteuttamiseksi.
Tässä muutamia näistä sähkösano
mista:
“ Belgradissa maaliskuun 2 6 p:nä v.
1919 pidetty Serbian työläisten kokous
innokkaasti tervehtii madjarilaisen pro
letariaatin diktatuuria ja ilmottaa omas
ta valmiudestaan kaikin voimin tukea
unkarilaisia veljiään maailman vallan
kumouksen lopulliseen voittoon viemi
seksi,"
Ja tämä solidaarisuus osoittaikse koh
ta, sillä Tukholmasta huhtikuun 5 p.:nä
lähetetty sähkösanoma tiedottaa:
"Vienistä ilmoitetaan Serbian kunin
kaallisen hallituksen kääntyneen liitto
laisten puoleen pyytäen aseellisen avun
antamista Unkarin vallankumouksen ku
kistamiseksi. Työväen järjestöt vastasi
vat tähän julistamalla lakon Belgradissa
ja muissa kaupungeissa” .
Muutaman päivän kuluttua langaton
lennätin ilmoitti Budapestista:
“Serbiasta saatujen tietojen mukaan
lähenee siellä proletarinen vallankumo
us. Miehitetyssä Unkarin osissa Sijait
seva Serbian armeija kademielin katsoo
veljiinsä, vapaisiin unkarilaisiin proletaareihin, jotka ovat puolueettomuus
linjan toisella puolen.
Vanhan puo
lueettomuuslinjan vyöhykkeessä serbia
laiset luopuivat aseistansa ja veljeilivät
toveriemme kanssa. Tänään kello 4:n
aikaan päivällä ranskalaiset sotilaat läk
sivät Szegedinistä sekä valtasivat Uu
den Szegedinin ja serbialaisten sotilait
ten selän takana olevan sillan. Tukahuttaakseen syntyvää kapinaa on ser
bialainen sotilasjohto vangituttanut
serbialaisia tovereita, joilla tavattiin
kommunistisia julistuksia. Kasarmit ovat muutetut tyrmiksi ja ovat ylen
täynnä pidätettyjä.”
Kahden päivän perästä, huhtikuun 14
p:nä lennätin Lyonista tiedotti:
“ Muutamien Serbian ministerien eron johdosta on Pretitsh puuhassa muo
dostaa uuden ministeristön. Uudessa
hallituksessa tulevat edustetuiksi kaik
ki puolueet sosialistista lukuunottamat
ta."
Ylläsanotusla
näkyy, että Serbian
köyhälistö ja sen poliittinen edustaja,
sosialistinen puolue niin hyvin entisyy
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dessä kuin nykyisyydessäkin, aina ovat
pitäneet korkealla kansainvälisen työ
väenluokan vapautuksen punalippua.
Olen vakuutettu, että vastaisuudessa
kin meidän proletariaatti mme kunniak
kaasti täyttää historiallisen osansa, jon
ka suorituksen sille ovat tehtäväksi an
taneet nykyiset ja tulevat tapahtumat.
Venäjän proletariaatti ja koko maail
man työväen luokka voivat varmasti
luottaa siihen, että Kansainvälistä Kom
munistista yhteiskuntajärjestystä pe
rustettaessa heillä Serbian proletariaa
tissa on altis ja uskollinen toveri. Valg^S>:

lankumoukselliset venäläiset toverit,
joiden yli-inhimilliset ponnistukset he
rättävät koko maailman työtätekevis
sä luokissa myötätuntoa, haltioitumista
ja solidarisuuden tuntoa, olkoot vakuu
tetut, että serbialaiset työläiset ja ta
lonpojat, poistamattomien esteitten vai
kutuksesta tällä hetkellä
riistettyinä
mahdollisuudesta ojentaa heille veljen
kättään, ennen pitkää tulevat heille avuksi, eikä missään tapauksessa vii
meisinä.
I l j a M i I k i t s h.

_g

Suomen sosialistien vaatimukset Venäjältä
vuotena 19 17
Historiallisen arvonsa vuoksi julkai
semme tässä asiakirjan, joka esittää ne
vaatimukset, mitä Sirola,
Kuusinen,
Gylling ja toiset silloin puolueohjaksissa olleet toverit esittivät vähimpinä
vaatimuksina Kerenskylle keväällä 1917
Tämän asiakirjan tarkoituksena oli tie
dustaa Kerenskyn mielipidettä Suomen
kohtalosta, ja kuuluu asiakirja kokonai
suudessaan seuraavasti:
“ Täydellisesti Teihin luottaen ja tie
täen Teidät Suomen kansan ystäväksi,
pyydämme täten yksityisesti kääntyä
Teidän puoleenne tiedustetulla: Pidät
tekö mahdollisena, että Venäjän ja Suo
men täysvaltaisten valtio-orgaanien vä
lillä nyt voitaisiin aikaansaada pysyvä
ja tyydyttävä sopimus Suomen ja Venä
jän välisestä valtio-oikeudellisesta suh
teesta.
“ Tämän kysymyksen esittäminen
Teille juuri nyt aiheutuu lähinnä siitä,
mitä Venäjän Väliaikaisen Hallituksen
lähettämä edustaja herra Rodit$hew
täällä käydessään tiedusteli meiltä suo
malaisilta sotaväkeä koskevassa kysy
myksessä, sekä siitä, mitä hän erään sa
nomalehdissä julkaistun
haastattelun
mukaan on lausunut Suomen jaVenäjän
välisen suhteen mahdollisesta järjestä
misestä.
“ Hra Roditshewin esittämästä kysy
myksestä saimme sen käsityksen, että

hallituksenne haluaisi jättää Suomen
puolustuksen ainakin pääasiassa meidän
suomalaisten omiin käsiin, mahdollisesti
katsoen, että verrattain heikonkin suo
malaisen puolustusväen olemassaolo ta
kaisi nyt sen, ettei Suomeen hyökätä.
“Tämän johdosta huomautettakoon,
ensiksikin, että kysymys suomalaisen
sotaväen aikaansaamisesta ei ole maas
samme ollut vielä lainkaan julkisen kes
kustelun alaisena. Ja mikäli arvaamme kansamme syvien rivien mielialaa,
olisi tällainen hanke sinänsä yleisem
min epäsuosittu kuin mieluinen. Kan
samme, joka on puolitoista vuosikym
mentä ollut asevelvollisuudesta vapaa,
pitänee nyt yleisemmin omaa sotilaslaitosta tarpeettomana ja raskaana rasi
tuksena.
Sitäpaitsi kansamme syvät
rivit saattavat pelätä, että Suomen so
taväestä voisi kenties tulla luokkataiste
lun välikappale heitä vastaan, taantu
muksellisten luokkien 'tueksi. Sen
vuoksi ei mielestämme lainkaan voisi
ottaa kysymykseen muuta kuin kenties
jonkinlaisen täysin
kansanvaltaisen
maanpuolustusväen, kansanmiliisin tois
taiseksi järjestämistä, joka sekin luon
nollisesti tulisi olemaan verrattain vä
hälukuinen; ja välttämättömänä ehtona
täytyisi myös olla, ettei sen lainkaan
tarvitsisi ottaa osaa sotatoimiin maan
ulkopuolella, vaan olisi olemassa yksin

