
TIE VAPAUTEEN

VOIKO TYÖVÄENLUOKKA OPPIA VIIME VUOSIEN VERIKASTEESTA TAI 
PÄÄSTÄÄKÖ SE SEN KERTAANTUMAAN?

K irj. T om  B jö rn

BO S me luomme vaikkapa vain lyhyitä katsauksia mailman työväenliikkeen kulkuun 
viimeiseltä seitsemän vuoden ajalta, niin opimme me sieltä näkemään ainakin seu- 

raavat totuudet: Ennen yleistä mailmansotaa oli poliittinen sosialismi se työväenliikkeen raamitettu 
liike, jolle niin sanottu työväki suurelta osalta an

toi tukensa ja  luottamuksensa. Poliittisena sosia
lismina kulki se toisen internationalen lipun alla.

S o sia lid em o k ra tia  o ikeaopp ista  u skon toa
Ken tahansa tämän liikkeen kantavuutta uskalsi vähänkään epäillä tai arvostella työväelle 

vieraaksi liikkeeksi, oli se ilkeintä lajia kerettiläinen, hajottaja, provokaattori ja paljon yhtä 
ala-arvoista kuonaa.Poliittinen sosialismi oli kaikkien kapitalististen 
maiden ainoana oikeaoppisena vallankumouksellisena työväenliikkeenä, joka keskittyi toiseen inter- 
natior, aleen.

Sen kestävyyttä työväenliikkeen lopullisena puolustajana voivat silloin tällöin epäillä jotku kauko
näköiset palkkatyöläiset, jotka poliittiset johtajat 
silloin leimasivat jo alussa mainitsemillani nimillä. 
Järjestyneistä työväenjärjestöistä olivat vain syn- dikalistiset työväenjärjestöt Europassa ja  Indust
ri alin en järjestö I. W. W. Amerikassa, jotka ma
terialistisen historiankäsityksen valossa tahtoivat osoittaa työläisille individualistisen politiikan lo
pullisen petollisuuden.

Omien aineellisten etujensa pakoittamana löivät 
kaiken mailman sosialistiset poliittiset johtajat syn- 
dikalisteja ja industrialisteja, ja näin onnistuivat 
kulettamaan mailman vähemmän ajattelevan työ
väenluokan. siihen kapitalistein ja  politikoitsijain 
kuoleman suohon, mikä alkoi yleiseuropalaisen so
dan nimellä 1914.

S osialism in pe to llisu us  p a lja s tu u
Tässä kapitalistein verihurmeen hyörinässä alkoi 

nyt poliittisille työväeniohtajille aueta ne kultaiset tilaisuudet, se on käydä itsekunldn kapitalis
tisten valtioiden puurokupeille, mihin heidän joh
tajien todellinen pyrkimys oli aina ollut työväen
luokan kustannuksella. Aika oli nyt tullut, että 
poliittiset työväenliikkeen johtajat, johtajat joita 
työväestö keskuudessaan oli hoitanut ja elättänyt, 
tämä johtajisto tuli nyt kapitalistiluokalle välttämättömäksi tarvekaluksi.

Tällöin ilmeni näillä poliittisilla sosialisteilla todella “Januspään” kaksi kasvoa, toinen tarpeen 
vaatiessa kapitalisteille pelättimeksi ja toinen köyhälistön viekottelemiseksi.

Tilanne kuitenkin kärjisty mistään kärjistyi sii
hen pisteeseen, että kankeimmallakin järkirus- tingilla varustettu työläinen alkoi tulla huomaa
maan että proletariaatti poliitillisten johtajainsa 
johdolla on menettänyt kaikki veriseen nahkaan asti.

Se liike, toinen poliittinen internationale, johon 
meidät työläiset oli opetettu uskomaan ja luottamaan kuin katoliset paavin pullaan, muodostui nyt 
itse köyhälistölle “bumerangiksi.”

Poliittinen sosialismi alkoi näyttää todellisen 
karvansa työläisille etenkin niissä maissa missä se pääsi varsinaiseksi, esim. Saksa.

Herra Noskelle aukeni nyt tilaisuus kävellä 
nilkkojaan myöten maansa työläisten veressä. Mutta näin revityllä nahalla lähtee sitä sentään hi
tainkin proletaari liikkeelle, työväki alkaa kadot
taa luottamuksensa entiseen pullaansa ~  toiseen intemationaleen sekä sosialidemokratiaan.

Ilm esty y  u u d e t jo h ta ja t  ty ö lä isiä  ' ‘p e lastam aan ”
Etteivät työläiset lähtisi vallan omintakeiseen 

hommaan, sillä tässä on pian se vaara, että he 
myös alkavat silloin luottaa vain itseensä luok
kana, täytyy johtajiston lähteä heitä taasen pe
lastamaan.Saksa, tuo vanha politikoitsijain kehto, se ehti 
ensinnä taasen tässäkin näyttää täydellisemmän 
perikuvan. Ebert ja Noske olivat nyt joutuneet asemaan jossa johtaja joutuu näyttämään kenen 
asialla politiikka on silloin kuin taloudellinen mah
ti on puhtaasti kapitalisteilla.Tällöin syntyy työläisiä johtamaan ja rauhoitta
maan niin sanottu itsenäinen sosialistipuolue. Se 
aluksi on epäröivänä ollakko poliittinen vai suoran 
toiminnan puolue, mutta kun massojen kiihottu
nut mielentila on ehtinyt hieman laskea korkeimmalta jännityksen puntarilta, niin itsenäinen puo- 
sensä samaan haureuteen parlamenttivuoteella.

Tälle itsenäisten poliittisten vallihautalinjalle 
pysähtyi ja rauhottui Saksan työläisistä suurin 
osa, vaikkakin alunpitäen noske] ai sen sosialide
mokratian raakuus uhkasi nämä työläiset kulet- taa pitemmälle omintakeisempaan toimintaan.

Mutta ellei työläiset olisi Saksassa pysähtyneet 
vielä tälle itsenäiselle vallihautalinjalle, niin uutis
ten mukaan ilmestyi sanotussa maassa useampia 
peli i tti isä kommunisti puolueita.Näissä eri nimillä ja “etiketeillä" valmistetuis
sa poliittisten johtajien vallihautalinjoissa kai suu
relta osalta Saksan työväki makaa langenneena. 
Työläiset kukistivat junkka«keisarin mutta jätti
vät teollisen vallankumouksen suorittamatta, Stin- 
nesit nylkee työväen työn tulokset ja työväen
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nimellä kulkevat monet eri nimiset poliittiset 
puolueet irstailevat paarlamentin haureusvuoteessa.
O vatko  m ailm an pa lk k a ty ö lä ise t op p in ee t m itä än  

k a tk e r i l ta  k o k em u k silta an ?
Edellä kerrottu nyt sentään on jo suurelle o- salle työläisiä selviönä. Pääkysymys jota tässä 

tarkoitan esiintuoda onkin siinä, että oppiko työ
väenluokka näistä poliitikoitsijain verisistä kor- 
pireissuista vai päästääkö se sen kertaantumaan.

Kuten olemme olleet tilaisuudessa näkemään ja seuraamaan niin sanottujen poliittisen uskon
puhdistuksen suorittaneiden politikoitsijain (millä 
eri nimellä he minäkin vuonna ja kuukautena 
kulkene vatkaan) tuomiot toisesta intemationales- 
ta, sosialidemokratiasta, noskelalsuudesta j.n.e. 
niin voimme näistä sanoa ainakin yhden totuuden ja se on, että määräämätön on sen paperin 
ja painomusteen haaskaus jolla he ovat tuomin
neet tosin nyt jälestä päin toisen international en, sosialidemokratian, Nosken sekä kaikkien maiden 
ne sosialistit jotka ovat päässeet tahtonsa tai

unelmansa päämäärään, se on politiikan ylemmille puurovadeille.
P o litik o itiija in  to is ten sa  tu o m itsem inen  yksilö lli

syydelle p e ru s tu v a a

Tutustukaamme nyt lähemmin näihin uskon
puhdistuksen tehneiden johtajien tuomioihin, en
tistä niin absoluuttisen erehtymätöntä pullaansa, 
toista kansainvälistä, sekä entisiä erehtymättömiä 
johtajatovereitaan kohtaan.

Riippuuko heidän tuomioiden antonsa miten 
materialistisella, se tahtoo sanoa syiden ja seu
rausten laiden katsomuksen pohjalla. Ne tonni- 
määrät paperia ja painomustetta jota nämä us
konpuhdistuksen tehneet politikoitsijat ovat haas
kanneet äskeisestä pullastaan ja entisiä toverei
taan kohtaan ovat aivan poikkeuksetta liikkuneet 
individualistisella pohjalla.

Heidän selityksistään toisen intemationalen pe
tollisuuden suhteen ei ole voinut päästä loogilli- 
sesti muuhun paitsi seuraavantapaiseen tulokseen:

TyÖläistoverit: E lkää tavotelko kuuta ja  tähtiä , vaan JÄRJESTYKÄÄ!
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Toisen international e n. vaikutusvaltaiset johtajat 

olivat, ymmärrettävästi oman vapaan tahtonsa va
linnasta kääntyneet tai tulleet niin pahoiksi ja 
turmeltuneiksi, että tahtoivat tämän pahentuneen luontonsa orjina pettää mailman köyhälistö liik
keen. Ebert, Nosket sekä se heidän ennen niin 
luotettu toverilaumansa, kaikissa maissa jotka oli
vat nyt vivunneet valtiollisille puurokupeille, ovat 
oman vapaan tahtonsa valinnasta syntyneet tai ainakin muuttuneet niin pahoiksi, että tahtovat 
itsekukin oman maansa työläiset hukuttaa veri- 
virtoihin.Mikä kohtalon iva, että kaikki poliittiset sosialistit itsekussakin maassa olivat näin pahen
tuneita sen jälestä kuin olivat päässeet esivaltansa puurokupille.

Ollaksemme johdonmukaisia näille poliittisen uskonpuhdistuksen suorittaneille johtajille, tulisi 
meidän panna käsi sydämelle ja itkeä sitä mail
man työväenluokan kovaa kohtaloa, kuin sille 
ei sattunut edes yhtään minkään maan esivallan “jopeihin” näitä poliittisen uskonpuhdistuksen 
suorittaneita, silloin olisi nähtävästi työväenliike 
pitänyt vanhan hurskautensa, ja säästynyt niistä murheellisista “kaaoksista,” ja periaatep uimista. 
“Kaukainen ranta” ei vaan häämöttäisi vaan olisi 
se täysi todellisuus. ■

Näin lapsellisissa pintailmiöissä " on todellakin noiden uuspolitikoitsijain selitykset pohjimmaltaan 
liikkuneet sosialidemokratian arvostelussa.
K u n  as io ita  ta rk a s te ta a n  m a teria lis tise ssa  valossa

Onko meidän todellakin ajateltava heidän kans
saan niin, että mailman proletariaatin kärsimykset 
tulivat sodan aikana täyttymään vaan sen ta
kia, että toisen Internationale n sekä eri maiden 
johtavimpiin asemiin työväenliikkeessä oli sattu
nut vain turmeltuneet ja petolliset sielut — jos näin on asia, niin silloin kai poliittisessa työväen
liikkeessä on välttämätöntä ensi tilassa laittaa 
jonkinlainen puhdasoppisuudelle perustuva tunne- 
koulu.

Mutta asian todellinen pohja ei lepääkään niin 
paljoa jonkun persoonan hyvä- tai pahatahtoisuu- den pohjalla. Se lepää vain perusteeltaan talou
dellisten etuky synty sten konkreettisella pilarilla, 
luutta samaten kuin entiset sosailidemokraatiset 
johtajat salasivat soialidemokraatisen liikkeen in
dividualistisen luonteen, niin tahtovat tehdä edel
leenkin nämä uuspolitikoitsijat, ja kuten sosiali
demokraatit niin uuspolitikoitsijatkin aivan samoista syistä.

Kuten ennemmin mainitsin, on sen paperin ja 
painomusteen määrä luettava tonneissa, jolla jiä- 
mä uuspolitikoitsijat ovat hyökänneet toista kan
sainvälistä sekä entisiä erehtymättömiä tovereitaan sosialidemokraatteja vastaan.
Mutta huolimatta sen laajakantoisen hyökkäyksen 
paljosta määrästä, on tämä hyökkäys aina ylei
semmin kohdistunut joihinkin toisen intematio-

nalen persooniin, knin todelliseen tosen kansain
välisen ja sosialidemokraatisen liikkeen pettävyy- 
den perussyyhyn.Jos me hiemankaan tahdomme tutkia poliitti
sen sosialismin vararikkoa ja petollisuutta Euro- 
passa ja yleensä, niin olemme me individualisteja 
se liitäessä mm e, että se vei työväenluokan petokseen joidenkin huonomoraalisten tai petollisten 
johtajain takia. Myönnettäköön, että johtajien 
petollisuudella oli osansa, mutta on ymmärrettä
vä että johtajat olivat vain johtajia ja ensi kädessä politikoitsijoita jotka tunsivat ja tahtoivat 
tietoisesti edustaa oman luokkansa näkökantoja 
ja menestystä.Työväenluokan, se tahtoo sanoa, palkkaproleta- 
riaatin tila ja mailmankatsomus oli heille vie
rasta.

Näin ollen toisen internationalen sekä eri mai
den poliittiset työväen johtajat eivät olleet syn
tyneet tai muuttuneet turmeltuneiksi luonteiksi 
sen enempää eli vähempää kuin politikoitsija voi 
yleensä turmeltumatoin olla, pettääkseen tässä 
vississä hetkessä ja aikana mailman työväenluokan. 
Ei!

M u lta  h e  to im iv a t v a in  p u h ta a s ti  sen  lu o k an  
e tu a  silm ällä  p itä en  jo lla  o liv a t y h te isk u n n a n  voi- 
m a p a tte r i t ,  teo llisu u d en  n y ö rit k ä sissään . Toimies
saan näin, toimivat he myös oman politikoitsija- luokkansa positiiviseksi puoleksi.

Tässä osa totuutta poliittisen työväenliikkeen 
vararikkoon, mutta se ei ole vielä koko totuus.

Sosialidemokratian vararikon perinomaisimpana 
syynä oli ehdottomasti siinä, että se oli indivi
dualistista, yksilöllistä liikettä. Sen toiminan päämäärä tarkoitti vain joukkojen liikehtimistä niin 
pitkälle, että sen johtajat, “kastit,” olivat pääs
seet valtiovallan peräsimeen, josta he tulevat sit
ten auttajansa työväenluokan muka palkitsemaan.

Pääasiallisesti pyrki sosialidemokratia valtioval
lan peräkamariin äänestämällä, mutta jos työ
väenluokka kukisti vallassa olevan valtiomahdin 
suoran toiminnan avulla (Saksa) niin hyvä niin
kin, politikoitseville sosialidemokrateille kuuluu se sen jälkeen perintönä.
T yöläiset tu le v a t p e te ty ik s i a in a  n iin  k a u v an  ku in  

h e  lu o tta v a t po litik o it sijo ih in
Me siis näemme, että sosialidemokratia oli vain 

niin pitkälle joukkotahdon ilmaisua, kuin johtajat oli saatu ylimmille valtion virkaistuimille. 
Sen jälkeen alkaa yksinkertaisesti johtajadiktatuu- 
ri ja sitä poliittiset sosialistit ovat osanneet kyllin 
kernaasti käyttää. Tosin sosialidemokratiassa ta
kavuosina oli määrittely, että johtajan tai valitun 
edustajan olisi sopimuksen mukaan tullut totella 
valitsijainsa määräyksiä, mutta tämmöiset mää
rittelyt lepäävät vain jonkin oikeudentunnon poh
jalla ja tunteen pohjalle määritellyt tai nojaavat 
liikkeet ovat näyttäytyneet kortti linnoituksiksi. Ne 
pi enemmänkin puhalluksen vaikutuksesta autta
mattomasti sortuvat.
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Ajatte)evalle työläiselle ei mielestäni pitäisi olla ollenkaan vaikea huomata, että poliittisen sosia

lismin sortumiseen työväenliikkeenä oli syynä sen liikkeen yksilöllinen johtajista riippuminen. Se 
perimmältään ei siis ollutkaan proletariaatin jouk- 
kotahdon ilmaisua, mutta se oli yksilöjohtajiston 
diktatuuria joukkojen yli.

Mutta miksi eivät nykyiset poliittisen uskon
puhdistuksen suorittaneet paljosta sanahelinästään 
huolimatta milloinkaan ole lähteneet selittämään tuota sosialidemokratian petoksen pohjimmaista 
syytä? Yksinkertaisesti siitä syystä, ettei kukaan 
koskaan ole vielä vihannut omaa lihaansa.Jos olette hiukankaan syventyneet uuspolitikoit- 
sijain toiminnan menetelmiin, niin huomaatte, 
että he kaikessa liikkeessään pyrkivät vielä tiu
kempaan johtajadiktatuuriin kuin sosialidemokra
tia milloinkaan on julkisesti pyrkinyt. Muistelkaa 
Am. Yh. Kom. puolueen sääntöjä, allianssin ly
hyitä sääntöjä, näiltä perintönä on ne nyt henki- 
mailmassa olevalla vastaperustetulla "workers’ party 11a.”

Tämän kirjoittaja on ollut jossain määrin ti
laisuudessa tehdä kysymyksen näille poliittisen 
uskonpuhdistuksen seuraajille, että mikä takaa 
teille nämä uudemmat johtajat rehellisemmiksi entisiä koska kerran uudemmassa poliittisessa

liikkeessä ei ole minään tekijänä henkilön yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema, ei siis ote» 
ta huomioon materialistisia tekijöitä. Näin ollen 
luotetaan uudestaan tunteisiin ja se sama petok
sen syy, individualismi, joka sosialidemokratiassa petti työläiset, tuo sama petoksen syy on kätket
tynä poliittisen uskonpuhdistuksen suorittaneiden 
kaikessa liikkeessä.

He ovat neuvottomia, eivätkä voi antaa suoraa 
ja rehellistä, ei edes peitettyä vastausta. Ainoa 
mikä heitä tukee on näiden uuspolitikoitsijain 
fraasit. Mutta ken omaa vähänkään tietoa elämän todellisuudesta, hän tietää, että tätä yhteis
kuntaa ei suinkaan runnata, eikä mullisteta fraaseilla.

Köyhälistön historiallinen tehtävä on toteuttaa 
ihmiskunnalle taloudellinen vapaus. Sillä on työ 
edessä jota on toteltava, jollei, niin seuraus on 
uusi pettymys ja verinen päätös. Tuottajat järjes
tykööt tuotannon pohjalle ja eroittakoot itsestään 
ne pyrkimykset, jotka eivät perusta vapauden 
pyrkimystä tälle pohjalle.

Kajoista ei voi erehtyä. Luokkakuilu kulkee sy
vänä ja huimaavana punasen köyhälistön välillä toisella puolen ja kapitalistien sekä politikoitsijain 
toisella.

POLIITTINEN DIKTATUURI
fCirj M atti K oskinen

K aalisopat, k a sa rm it, 
A rv o n im et, lu u tn a n tit ,  
M uistu i m ieleen lu ikeille , 
K u u lu  so tah e rro ille .

S ie llä  p o rh o t, p a la ts it , 
P o liittise t k a sa rm it.
S ie llä  d ik ta tu u r ia ,
S aa  o r ja in  r in n a t  kuu lia .

L au k it lu ikk i lau m oineen , 
M issä v o tk a  v irta ile e .
S iell’ p o litiik kaa , S o n jia , 
P a ljo n  m u ita  hounia.

P o liittis ta  m oj ak kaa ,
M eille m yösk in  ta r jo ta a n . 
V a a n  soppa h a isee  v anh a lle , 
E i k e lp aa  e n ä ä  o rjille .

D ik ta tu u r i  p o rra sp u u ,
T u rh a a  om pi ka ik k i m uu.

S illä  y li k ö n tä tä ä n , 
M u rro sa jan  su u ren  tä ä n .

P ö tk ö n  vetoon  h a a lita a n , 
M usiko ita  M oskovaan. 
P a ik k aa  sie llä  n ä y te tä ä n . 
M ihin  v iiva v ed e tään .

H o te llit j a  h e r r a t  sie ll’
E iv ä t o le  ee ssä  v ie l'.
H e  saa  ju o d a , m ässä tä ,
J a  p o litiik k aa  m ä ä rä tä .

O rja in  k a u laan  län k iä , 
L a it ta a  m o n ta  Jeffiä.
Jo s  s a ttu u  o lk aan  län k ip u u , 
N iin d ik ta tu u r i  u u d istu u .

T eh ta issa  o n  te r ro r i  
V a lk k ’ on  m aassa  kom m uni. 
S iellä  o r ja t  vä risee ,
K u n  d ik ta tu u r i  puhelee.
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