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PUHE YLEIS VENÄLÄISEN ERIKOISKOMISSION * 
TYÖNTEKIJÄIN KOKOUS- 

JA KONSERTTITILAISUUDESSA 
MARRASKUUN 7 pnä 1918

( S u o s i o n o s o i t u s t e n  m y r s k y . )  Toverit, juhlies- 
samme vallankumouksemme vuosipäivää haluan puhua eri- 
koiskomissioiden vaikeasta toiminnasta.

Ei se ole mitään ihmeellistä, että kuulemme, paitsi vihol
listemme, myös useasti ystäviemmekin moittivan Tshekan 
toimintaa. Olemme ottaneet täyttääksemme vaikean tehtä
vän. Otettuamme käsiimme maan hallinnan jouduimme tie
tysti tekemään lukuisia virheitä, ja on luonnollista, että 
erikoiskomissioiden virheet pistävät silmään eniten. Poro
porvarillinen sivistyneistö takertuu näihin virheisiin halua
matta syventyä asian ytimeen. Minua kummastuttaa näissä 
hätähuudoissa Tshekan tekemistä virheistä se, ettei osata 
tarkastella kysymystä laajemmasta näkökulmasta. Meillä 
takerrutaan Tshekan erillisiin virheisiin, vaikerrellaan ja 
melutaan niistä.

Mutta me sanomme: otamme oppia virheistä. Kuten kai
killa aloilla, niin tälläkin alalla sanomme, että me opimme 
itsekritiikin avulla. Tässä ei tietenkään ole kysymys 
Tshekan työntekijäkunnan kokoonpanosta, vaan toiminnan 
luonteesta, koska siinä vaaditaan päättäväisyyttä, ripeyttä 
ja mikä tärkeintä — uskollisuutta. Kun katselen Tshekan 
toimintaa ja vertaan sitä moitteisiin, niin sanon: ne ovat 
poroporvarien puheita, joilla ei ole mitään arvoa. Ne muis
tuttavat minulle Kautskyn diktatuurisaarnaa, joka on 
samaa kuin porvariston tukeminen. Me sitä vastoin sanom
me kokemuksemme perusteella, että porvariston pakkoluo
vutus voidaan suorittaa vain ankaran taistelun — diktatuu
rin tietä.
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Marx on sanonut: kapitalismin ja kommunismin välillä 
on proletariaatin vallankumouksellisen diktatuurin kausi. 
Mitä enemmän proletariaatti painostaa porvaristoa, sitä 
raivokkaammaksi muodostuu porvariston vastarinta. Me 
tiedämme, kuinka Ranskassa kostettiin proletaareille 
vuonna 1848, ja kun meitä moititaan julmuudesta, meitä 
ihmetyttää se, miten ihmiset saattavat unohtaa marxilaisuu
den alkeet. Me emme ole unohtaneet lokakuussa puhjen
nutta junkkarikoululaisten67 kapinaa, emme saa unohtaa 
lukuisia valmisteilla olevia kapinahankkeita. Meidän on 
toisaalta opittava toimimaan ja toisaalta murrettava porva
riston vastarinta. Suomen valkokaarti ei „demokraattisuu- 
destaan” huolimatta häikäillyt ampua työläisiä. Joukkojen 
syvissä riveissä on lujittunut käsitys diktatuurin välttä
mättömyydestä, huolimatta sen rasittavuudesta ja vaikeu
desta. Vieraiden ainesten soluttautuminen Tshekaan on 
täysin ymmärrettävää. Me karistamme ne pois itsekritiikillä. 
Meille on tärkeää, että Tshekat toteuttavat välittömästi pro
letariaatin diktatuuria, ja siinä suhteessa niiden merkitys 
on arvaamattoman suuri. Joukkojen vapauttamiseen ei ole 
muuta tietä kuin riistäjien väkivaltainen lannistaminen. 
Juuri tätä tehtävää suorittavat Tshekat, ja siinä on niiden 
ansio proletariaatin edessä.
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