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•«■ HMI&YHTEISKUNXAN elämässä on aikakausia, 53 jolloin vallankumous tulee pahoittavana tar- 
A .peeDisuutelia, jolloin se julistaa itsensä väli' 
Lämätty my y tenä, Uusia aatteita syntyy kaik
kialla. etsien ulospääsytietä vaikeuteen, löytääk
seen paikkansa käytännöllisessä elämässä. Kaik
ki jiu ainekset, jotka tahtovat säilyttää vanhan 
ia;',!esteltes n, ryhtyvät vastustamaan näiden, uu
sien Katteiden itujen kasvua; yrittävät tukehdut
taa ne ennakkoluulojen ja traditsionien ilmapii
rissä. Hyväksytyt mielipiteet valtion perua tus- 
1 a Is lv., yhteiskunnallisen tasapainon laeista, kan
salaisien politiilisistä ja taloudellisista suhteista, 
eivät voi kaemmln estää ankaraa arvostelua, 
mikä jokaisen tilaisuuden tullen pursuaa esiin 
vieras» u*onel3sa niin kuin kapaarteissakin, (filo
sofien kirjoituksissa niin kuin jokapäiväisissä 
keskusteluissakin. Politilllaet, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset laitokset luhistuvat; yhteiskun
tarakenne, ollen tullut kelpaamattomaksi, tuottaa 
häiriötä, vieläpä on esteenäkin niiden itujen kas- 
veroisella, jotka tulevat niisiä siemenistä, jolta 
sen hajoavien seinien sisälle on kylvetty.

Uuden elämän tarpeellisuus tulee ilmeiseksi. 
Vanhat moraalikäsitteet, joiden mukaisesti suu
rin osa ihmisistä elää jokapäiväistä elämäänsä, 
menettävät pätevyytensä, liika ennemmin näytti 
oikealta, tuutuu nyt huutavalta vääryydeltä. Ei

lisen päivän moraalisuus nähdään tämän päivän 
kapinoivana moraalittomuutena. Uusien aattei
den ja rauhojen traditsionien. välinen ristiriita 
leimahtaa ilmiliekkiin kalkissa yhteiskuntaluo
kissa, kaikissa mahdollisissa tilanteissa, perheen 
pyhätöissäkin. Poika taistelee isäänsä vastaan, 
hän huomaa nurinkuriseksi sen, mitä hänen 
Isänsä on aina pitänyt mitä luonnollislmpana; 
tytär kapinoi niitä prinsiippejä vastaan, mitä 
pitkäaikainen kokemus on (hänen äidilleen opetta
nut. Yleinen tyytymättömyys nousee niitä skan
daaleja vastaan, Jolta päivittäin puhkeaa esiin 
etuoikeutetun yläluokan keskuudesta, niitä ri
koksia vastaan, mitä tehdään "väkev&mmän oi
keuden” antaman lain nimessä näiden etuoikeuk
sien säilyttämiseksi.

■ Ne jotka ikävöivät oikeuden voittoa, no jotka 
tahtoisivat panna uudet aatteet käytäntöön, ovat 
pian pakoitetut huomaamaan, että heidän jalojen 
ihanteidensa toteutuminen, oikeuden tuntuiset ja 
luovat aatteensa, eivät voi toteutua tällaisille pe
rusteille rakentuvan yhteiskuntajärjestelmän 
vallitessa. He tulevat vakuutetuiksi vallanku- 
kuraouksellisen pyörremyrskyn tarpeellisuudesta, 
joka pyyhkäisee .pois kaiken tämän mädännätsyy- 
den, henkäyksellään virkistää veltostuneet sydä
met ja antaa ihmisille innostuksen henkeä, itse- 
lcleltäytymlstä Ja urhoollisuutta, Jota ilman yh-
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leiskun ta. uppoaa arvo ttun ifia  turm eluksen  läpi 
täydentänen h a jaan n ustilaan .

K uum eisen rikastum ishalun  Ja m ielettöm än 
keino ttelun  a ikakausina , kriisien  Ja äkk inäisten  
teollisuusroiuahd uksien a ikakausina . Jolloin toiset 
teo llisuudet rom ah tavat, to isten  noustessa, Jol
loin jä ttilä ism äise t T ilikaudet k asa taan  ■ muuta
m assa vuodessa ja  y h tä  nopeasti m enetetään, tu- 
ip-t> tod is te ttua , e ttä  ne  ta loudellise t la itokset, 
jo ideu  teh tävänä  on tuo tannon  ja  jaon  kootro i- 
Ijim inen, eivät voi läheskään  ta r jo ta  yh teiskun
nalle sitä  hyvinvointia , m itä  niiden luu llaan  siilo 
takaavan ; ne jo h ta v a t selvästi päinvastaisiin  tu 
loksiin. Jä rje s ty k sen  s ija s ta  ne tuovat kaaok
sen; hyvinvoinnin s ija s ta  köyhyyttä  ja  epävar
m u u tta ; h-ovlnnon s ija s ta  so taa , r iis tä jä in  k es
key tym ätön tä 30taa työ lä isiä  vastaan ; riis tä jä in  
ja  työläisten om assa keskuudessa käy tävää sotaa. 
Ihm is ylite is k u n ta  nähdään  jak au tu v an  enem pi ja  
enem pi kah teen  vastakkaiseen , toisilleen v iham ie
liseen leiriin  ja  sam alla  k e rta a  jakau tuvan  tuh an 
siin  pienem piin ryhm iin, jo tk a  käyvät arm o ton ta  
so taa  toisiaan v astaan . V äsyneenä näih in  so
tiin , uupuneena s iitä  k u rju u d es ta  m itä ne tuo t
ta ja t ,  yh te iskunta  syöksyy etsim ään u u tta  jä r 
je ttöm inä; se vaatii ään ek k äästi yksityisom istus- 
oi k uuden, tuo tannon  j a  Jakosysteerain Ja kalk 
kien  s iitä  joh tuv ien  taho adonisten  suhteiden  uu
delleen Järjestäm istä .

Hallituskoneisto, jolle on uskottu vallitsevan 
yhteiskuntajärjestelmän voimassa -pitäminen, jat
kaa toimiutaanea, mutta jokaisessa käänteessä 
sun kuluneet hammasrattaat luiskahtavat ja se 
pysähtyy. Sen työskentely tulee yhä vaikeam
maksi ja siitä johtuva tyytymättömyys kasvaa 
jatkuvasti. Jokainen päivä nostattaa uusia vaa
timuksiin 'IReformeeratkaa sitä”, '•'rdformeeirat- 
kaa tätä", kuullaan joka puolelta. "Sota, raha
asi at, Koiueusiaitos, ja .poliisilaitos, kaikki täytyy 
uudelleen muodostaa, uudelleen järjestää,. perus
taa uudelle pohjatta/' ovat xeformoeraajnln vaa
tun uksina.. .Kalkki kuitenkin tietävät, ottä on
n.akdovcnta korjata, uudelleen muodostaa mi
tään koska kaikki on pantu kokoon vastakkai
sista aineksista; kaikki täytyy tehdä heti perin
pohjaisesti li udulleen. Kuinka voidaan yhteis
kuntaa korjata, joka on jaettu kahteen avot- 
i.ii-sti toisUIt.en vihamieliseen leiriin? Tyydyttä
mällä tyytymättömät tulisi luoneeksi uusia tyy
tymättömiä.
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Kykenemättömänä ymmärtämään reformeja, 
koska ne olisivat ainoastaan tien avaamista val
lankumoukselle, ja ollen samaan aikaau Uinu 
raihnas taistellakseen suoraan niitä vaataau, hal
litsevat laitokset asettavat itsensä puolitiehen, 
joka ei tyydytä ketään, vaan synnyttää yhä uutta 
tyytymättömyyttä. Keskinkertaiset ihmiset, ot
taessaan tällaisena ylimenokausina valtiolaivan 
ohjaamisen käsiinsä, ajat te lavat ainoastaan yhtä 
asiaa; turvata Itsensä tulossa olevien mellakoi
den varatta. Joka puolelta hyökättäessä he puo
lustavat itseään kömpelösti he välttelevät, teke
vät hairahduksia hairahduksien jälkeenkin, kat
kaisten lopulta viimeisenkin pelastusköyden; he 
hukuttavat hallituksensa entisetkin saavutukset 
oman kykenemättömyytensä aikaan saamaan se
kamelskaan.

Tällaiset aikakaudet vaativat vallankumousta- 
Se tulee yhteiskunnalliseksi välttämättömyydeksi: 
tilanne itsestääu on vallankumouksellinen.

Tutkiessamme suurien ihistorijoitsiatmme kir
joituksia suurien vallankumoustilanteiden syn
nystä ja kehittymisestä, me tavallisesti löy
dämme otsikon, “Vallankumouksen syy", ja sen 
alla voimakkaan kuvauksen vallan kumous tapah- 
tumien aattona vallinneesta tilanteesta. Kuvauk
sen kansan kurjuudesta, yleisestä epävarmuudes
ta, hallituksen rasittavista toimenpiteistä, jul
keiksi käyneistä skandalelsta, Jotka nousevat yli-, 
leisku nnallisen inärtännäisyydeu keskeltä, uusi3ta 
aatteista jotka työn täytyvät pinnalle ja vanhan 
hallitusmuodon kannattajain tehottomasta taiste
lusta ni'tä vastaan, —- mitään ei ole jätetty huo
mioon ottamatta. Tarkastelemalla näitä kuvauk
sia tulee vakuutetuksi, että vallankumous o!I 
välttämätön, että mitään muuta ulospääsytietä ei 
ollut kuin kapinan tie.

Ottakaamme esimerkiksi tilanne v. 1739 edel
liseltä ajalta sellaisena kuin hlstorijoitsijat sen 
kuvaavat. Voidaan melkein kuulla, miten talo li
poiksi;, väestö syyttää hallitusta suolaverosta, ve
rokymmenyksistä ja feodallherrain verotuksista. 
Voidaan melkein kuulla, miten he sydämen sy
vyydessään vannovat leppymätontä vihaa fejodall 
herroja, munkkia, monopollnomistäjia ja oikeu
denpalvelijoita kohtaan. Voidaan melkein nähdä, 
miten kansalaiset itkevät menetettyjä kunnallisia 
vapauksiaan ja syöksevät kirouksia kuninkaalle. 
Ihmiset arvostelevat kuningatarta; ministeriä to n 
toimenpiteet nostattavat heidät kapinaan; ha jät-
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kuvasti syyttävät, että verot ovat sietämättömän 
korkeat ja kaikki maksut rajattomat, että sato 
on kuono ja talvi on ankara, että elintarpeet ovat 
liian kalliita ja monopolin omistajat liian ahnei
ta, että kylän lakimies ahnehtii talonpojan sadon 
ja kylän konstaapeli yrittää viedä kuninkaan yk
sinvaltaista osaa. Vieläpä he syyttävät siitäkin, 
että postilaitoskin (on huonosti Järjestetty ja sen 
työläiset ovat laiskoja. Lyhyesti sanottuna mi
kään ei toimi kunnollisesti, Jokainen tekee syy
töksiä. "ile ei voi pitemmälle-Jatkua, se tulee 
loppumaan turmioon," kuuluu kaikkialta huutoja.

Mutta tämän rauhallisen väittelyn Ja kapinan 
välillä on leveä ja pohjaton kuilu, kuilu, j/ika ih
miskunnan suurimman osan keskuudessa on har
kinnan ja toiminnan välillä, ajatuksen, halun ja 
toiniintainnostuk3en välillä. Kuinka tämä kuilu 
on silloitsttu? Kuinka so on mahdollista, e uh 
miehet, jotka vielä eilen piippujaan imeskeilen 
äänettöminä valittivat kohtaloansa, jo se uraa vana 
hetkenä nöyrästi tervehtivät (paikallista sotilas- 
osastoa sekä poliisia, jota he vastikään olivat 
herjanneet, —  ja kuinka oli mahdollista, että 
nämä samat miehet muutama -päivä myöhemmin 
olivat kykeneviä sieppaamaan viikatteena^ ja sei
päänsä ja hyökkäämään aatelismiehen linnaan, jo
ka vieiä eilen oli niin pelättävä? Mikä ihme oli 
nämä miehet, Joiden vaimot aivan oikeutetusti 
kutsuivat heitä pelkureiksi, -muuttanut yhdessä 
päivässä uihollisiksi, jotka kiväärin ja kanuunan 
kuuiain läpi marssivat oikeuksiaan voittamaan? 
Kuinka oli mahdollista, että samat sanat jotka 
niin usein ennen lausuttuina ovat häipyneet tai
vaan tuuliin nilu kuin tyhjä kellojen kaiku, oli
vat nyt muuttuneet toiminnaksi?

Vastaus on helppo.
Toiminta, jatkuva toiminta, lakkaamatta uu

distettuna tekee tämän muutoksen mahdolliseksi. 
Rohkeus, innostus ja uhrautumishalu, ovat yhtä 
tarttuvia kuin pelkuruus ja nöyryyskin.

Mitkä muodot iulee tämä toiminta ottamaan? 
Kalkki muodot, — Todellakin mitä moninaisim
mat muodot, riippuen ympäristöstä ja toiminnan 
luonteesta. Joskus se voi olla traagillinen, jos
kus huumorinen, mutta aina uhmaava; Joskus 
kollektiivinen, toisinaan puhtaasti individualis
tinen, Tällöin ei jätetä käyttämättä -mitään kei
noja, mitä vaan käytettävissä on, tarkoituksella 
pitää kapinau henki elävänä ja lietsoa tyytymät- 
mömyytlä ja vihaa riistäjiä vastaan, asettaa hal
litus naurunalaiseen asemaan ja osoittaa sen

heikkoudet —  mutta ennen kaikkea ja aina, he
rättää rohkeutta ja lietsoa kapinan henkeä.

Vallankumouksellisen tilanteen kehittyessä, 
ennen kun kapinan henki on kyllin riittävästi 
pohjajoukoissa herätetty ilmaisemaan itsensä 
kiihkeinä mielenosoituksina eli kapinallisina nou
suina, se on toiminta jonka avulla vähemmistö 
onnistuu herättämään itsenäisyyden ja rohkeuden 
hengen, jota ilman vallankumous ei voi tulla.

Rohkeat miehet, tyytymättömiä sanoihin, mut
ta aina on keinoja joilla muuttaa no toiminnaksi, 
—- vilpittömät miehet, joille ajatus Ja teko on 
sama, Joille vankila, kartoitus ja kuolema ovat 
mieluisampia kuin periaatteiden vastainen elämä,

■ pelkäämättömät sielut, jotka tietävät että on 
tarpeellista uskaltaa jos aikoo menestyä, —  nämä 
ovat niitä yksinäisiä vartiosotilaita, jotka käyvät 
taisteluun kauan ennen kun pohjajoukot on tar
peeksi herätetty avoimesti nostamaan kapinan 
lippua ja marssimaan, aseet kädessä, oikeuksiaan 
väli aittamaan.

Keskellä tyytymättömyyttä, pahetta, teoreettisia 
keskusteluja, yksityisten tai joukkojen äkkiarvaa- 

- matta toimeenpantuja kapinoita, symbolisoi val
litseva henki. On mahdollista, että alussa joukot 
jäävät välinpitämättömiksi samalla alkaa kun 
ihailevat yksityisen tai joukon alkuunpanoni la
keutta, joukot ensin alussa seuraavat niitä, jotka 
ovat varovaisia ja huolellisia, jotka ovat heti val
miit selittämään sen tai tämän toimenpiteen 
“mielettömyydeksi’’ ja osoittamaan että "*nuo 
hullut, nuo fanatiikot saattavat vaaranalaiseksi 
kaiken."

'Nämä viisaat ja varovaiset ihmiset ovat laske
neet huolellisesti ja varovaisesti, että heidän puo
lueensa, ajaen 1 asiaansa 'hitaasti ja varovasti, voi 
sadassa vuodessa, kahdessa sadassa vuodessa -— 
tai ehkä kolmessa sadassa vuodessa onnistua 
voittamaan, koko maailman. Mutta nyt tulee odot
tamattomat häiriöt! Odottamatonta on tietysti 
kaikki, mitä he eivät ole osanneet odottaa —  nämä 
viisaat ja varovaiset!

Kenelle hyvänsä on vähänkään historian tunte
musta ja keskinkertaisen selvä pää, tietää sangen 
hyvin, että teoreettinen vallankumouspropaganda 
ilmaisee Itsensä toimintana jo paljon ennemmin 
kuu nämä teoreetikot ovat oivaltaneet, että toi
minnan hetki on tullut. Siitä huolimatta nämä 
varovaiset teoreetikot ovat kiukkuisia näille 
"mielettömille’’, he julistavat ne pannaan, Ihe ki
roavat heidät. Mutta kaikesta huolimatta “rc:e-
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leU-ömät'*. voittava kansaa suosion puolelleen, 
pohjajoukot salaisesti aploteeraavat heidän roh
keudelleen ja ttie löytävät seuraajia. Uranaukai
sijoina heistä osa joutuu täyttämään vankilat Ja 
vankisiirtolat, toiset jatkavat heidän työtänsä; 
laittomat protestit, kapinat ja kosto yhä kasvaa.

Välinpitämättömyys tästä eteenpäin on mah
dottomuus. Nekin jotka alussa eivät edes kysy
neet, että mitä nämä “mielettömät" haluavat, 
ovat pahoitetut ajattelemaan heistä, keskustele
maan heidän aatteistaan, asettua heidän puoles
taan tai heitä vastaan. .Toimenpiteiden kautta, 
jotka vetävät puoleensa yleisen huomion, uusi 
aate vähitellen raivaa tiensä ihmisten mieliin ja 
käännyttää heidät. Tksi tällainen teko voi muu
tamassa päivässä tehdä enemmän propagandaa 
kuin tuhannet lentolehdet tai kirjaset.

Tärkein kaikista on se, että herättää kapinan 
hengen — se levittää rohkeutta. Vanha järjestel
mä jota tukee poliisi, virkamiehistö, santarmit ja 
sotilaat, näyttää järkkymättömältä kuin vanha 
Bastillen linnoitus, joka myöskin näytti voitta
mattomalta aseettoman, joukon silmissä, joka ko
koontui sen korkeiden ja kanuunoilla varustettu
jen, muurien juurelle. Mutta pian kuitenkin kävi 
Ilmeiseksi, että .vallassaolevalla järjestelmällä ei 
ollutkaan sitä voimaa, mitä sillä oli luultu olevan. 
Tksi rohkea teko oli riittävä muutamassa päiväs
sä kukistamaan koko hallituskoneistoa, panemaan 
jättiläisen vapisemaan; toinen kapina kuohutti 
koko maakunnan täydelliseen meteliin, Ja armei
ja, tähän asti niin vaikuttava, peräytyi pienen 
seipäillä Ja kivillä varustetun talonpoikaisjoukon 
edessä. Ihmiset huomaavat että jättiläinen el 
olekaan niin hirmuisen voimakas kuin he ovat 
ajatelleet sen olevan; he alkavat hämärästi kasit- 
tää, että muutama voimakas yritys olisi riittävä 
kukistamaan sen. Heidän sydämissään syntyy 
toivo, mikä tekee vallankumoukset.

Hallitus taistelee vastaan; se on villinä sorto- 
roi ravuri teissään. Mutta vaikka sorrettujen ener
gia nakki ennen -murrettu vainoamisella, niin 
kiihtyneenä aikana se tuottaa päinvastaisia tu
loksia. .St? kiihottaa uusia kaptnatekoja, yksityi
siä ja joukkojen toimeenpanemia; se ajaa kapi
noitsijat urhoollisuuteen; nämä teot uusiintuvat 
ja leviävät nopeasti, tulevat yleiseksi, kehittyvät 
ilmeisemmäksi. Vallankumouksellinen puolue 
voimistuu niiden elementtien siihen liittymisestä, 
jotka ensin ovat sille vihamielisiä tai välinpitä
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mättömiä sitä kohtaan. Yleinen rappeutuminen 
Taitaa hallituksen, hallitsevat luokat, etuoikeute
tut; toiset niistä vaativat äärimmäistä vartartu
taan asettumista; toiset ovat taipuvaisia teke
mään myönnytyksiä; muutamat taas menevät 
niinkin pitkälle, että ilmoittavat luopuvansa oi
keuksistaan, tarkoituksella sen kautta laimentaa 
kapinan hengen toivoen myöhemmin saavansa ti
laisuuden valtansa takaisin v 1 noutamiseen. Hal
lituksen ja etuoikeutetun luokan välinen yhtenäi
syys on täten rikkoutunut.

Hallitseva luokka voi myöskin yrittää löytää 
turvaa raakama laessa vastatoftninnasaa, mutta se 
on tällöin liian myöhäistä. Taistelu tulee ainoas
taan katkerammaksi, julmemmaksi Ja vallanku
mous, Joka on Juuri syntymäisillään, tulee verl- 
semmäksi. Toisessa tapauksessa, pienimmätkin 
hallitsevan luokan myönnytykset, joa ne tulevat 
liian myöhään, Jolloin taistelu on jo alkanut, ai
noastaan kiihottavat enempi vallankumouksellista 
henkeä. Tavallinen kansa, joka ennemmin olisi 
ollut tyytyväinen pienempiinkin myönnytyksiin, 
huomaa nyt, että vihollinen horjuu; he näkevät 
vtoiton mahdollisuudet, heidän rohkeutensa kas
vaa. Samat miehet, jotka ennen kurjuuden mar
jomina olivat tyytyväisiä salaisuudessa huokaile
maan, nostavat nyt päänsä ja marssivat ylpeästi 
parempaa tulevaisuutta valloittamaan.

Viimein vallankumous puhkeaa, hlrvlttävämpä- 
nä kuin mitä edelliset taistelut olivat katkeria.

Vallankumouksen ottama suunta epäilemättä 
riippuu niistä olosuhteista ja niiden asianhaarain 
yhteissummasta, jotka romahduksen tulon mää
rittelevät. Mutta sen suunta voidaan ennakolta 
arvostella sen perusteella, miten voimakasta edis
tysmielisten ryhmäin toiminta on ollut vallanku
mouksen valmistumtskautena.

Näitä asioita me opimme historiasta vallanku
mouksien edellisiltä aikakausilta. Vallankumo
uksellinen porvaristo ymmärsi tämän täydellisesti 
— se ei jättänyt mitään keinoa käyttämättä nos- 
tattaessaan kapinan henkeä yrityksessään tuhota 
monarkistista Järjestelmää. Ranskalainen talon
poikaista ymmärsi sen vaistomaisesti kun oli ky
symyksessä feodal Soikeuksien, poistaminen; Ja 
Kansainvälinen toimi samanmukalsesti yrittäes
sään herättää kapinan henkeä kaupunkilaistyö
läisten keskuudessa Ja ohjata sitä palkkatyöläis
ten luonnollista vihollisia, tuotannon ja raaka- 
aineiden monopoiiseeranjift vastaan.


