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Kiitokset
Tutkimukseni kääntyessä lopuilleen tahdon kiittää saamastani
avusta, jota ilman en varmastikaan olisi saanut väitöskirjaani päätökseen. Aivan erityiset kiitokseni osoitan työni monivuotiselle ohjaajalle professori Yrjö Blomstedtille hänen kannustavasta suhtautumisestaan ja hänen usein huumorin ryydittämistä hyvistä neuvoistaan. Tutkimukseni toista tarkastajaa dosentti Pertti Luntista
kiitän niinikään myötämielisestä suhtautumisesta ja arvokkaista
huomautuksista. Professori Osmo Jussilan vuosien mittaan antama
tuki on merkinnyt tutkimuksilleni erittäin paljon.
Kuluneiden vuosien aikana olen saanut tärkeitä vihjeitä ja tukea
perin monilta niin minua vanhemmilta kuin myös oman ikäpolveni
tutkijoilta. Nimeltä haluaisin mainita eritoten VTT Martti Ahdin,
VTT Eino Ketolan, toimistopäällikkö Yrjö O. Kihlbergin, professori
Toivo J. Paloposken, professori Tuomo Polvisen ja dosentti Päivi
Setälän. Lausun parhaat kiitokseni heille samoin kuin myös kaikille
muille, joiden nimiä en voi tässä esittää mutta joiden antamaa apua
en ole unohtanut.
Olen suuressa kiitollisuudenvelassa myös kaikkien käyttämieni
arkistojen ja kirjastojen henkilökunnalle. Suomen Historiallista
Seuraa kiitän siitä, että se on hyväksynyt väitöskirjani julkaistavaksi
Historiallisia Tutkimuksia -sarjassaan ja seuran toiminnanjohtajaa
FM Rauno Endeniä hyvästä yhteistyöstä kirjan valmistustyössä. FK
Steven Duncan Huxley on — kuten aina — taitavasti kääntänyt
englanninkielisen tiivistelmän.
Työsuhteeni opetusministeriöön ja sittemmin Suomen Akatemiaan ovat luoneet taloudelliset edellytykset tutkimustyölleni,
minkä johdosta esitän niille vilpittömät kiitokseni. Parhaat kiitokse9

ni menevät myös E.J. Sariolan Säätiölle, Heikki ja Hilma Honkasen
Säätiölle, Suomalais-ruotsalaiselle Kulttuurirahastolle, Suomalaiselle Tiedeakatemialle ja Emil Aaltosen Säätiölle, jotka ovat apurahoin edistäneet työtäni samoin kuin myös Suomen ja Neuvostoliiton väliselle tieteellis-tekniselle yhteistyökomitealle, joka tarjosi
mahdollisuuden arkistotutkimuksiin Neuvostoliitossa.
Lopuksi haluan kiittää vaimoani ja vanhempiani heiltä saamastani korvaamattomasta tuesta.
Helsingissä, kesällä 1989
Antti Kujala
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Lukijalle
Venäjänkieliset nimet ja sanat on tässä teoksessa translitteroitu
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tavalliseksi kaavaksi kutsuman kansallisen järjestelmän mukaisesti. Päiväykset seuraavat
kaikki nykyistä ajanlaskua (gregoriaanista kalenteria eli uutta lukua), jota Suomessa käytettiin tutkimuksen alaisena aikana. Venäjän ja venäläisten viranomaisten Suomessa käyttämä vanha luku
(v.1.) eli juliaaninen kalenteri esiintyy vain eräissä lähdeviitteissä
olevissa päiväyksissä. Ne voi muuttaa uudeksi ajanlaskuksi lisäämällä niihin 13 päivää.
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Johdanto
Keskeiset tutkimuskysymykset
Tämä tutkimus käsittelee Venäjän vallankumouspuolueiden — sosiaalidemokraattien ja sosialistivallankumouksellisten — suhteita
Suomen radikaaleihin oppositioliikkeisiin vuosisatamme alussa.
Viimeksi mainittuihin luen ennen muuta 1) Venäjän hallitukseen
jyrkimmin asennoituvat perustuslailliset, 2) aktivistit ja 3) työväenliikkeen. Venäjän puolelta tarkastelun piirin nousevat ajoittain
myös eräät muut ryhmät, ei vähiten tärkeimmät vähemmistökansallisuuksien sosialistiset puolueet.
Väitöskirjani käsittämä periodi ulottuu 1890 -luvun loppupuolelta
vuoteen 1907 saakka. Ennen 1890 -luvun loppua venäläisten sosialistien ja suomalaisten välillä ei ollut juuri lainkaan yhteyksiä. Venäjän
ensimmäisen vallankumouksen päätyttyä tappioon 1907 nämä yhteydet vähenivät erittäin jyrkästi lähes vuosikymmenen ajaksi. Helmikuun manifesti (1899) ja ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan työn alkaminen muodostavat työni ajalliset rajapyykit. Ne lankeavat yksiin Venäjän vallankumousliikkeen 1890-luvun loppupuolelta ns. Stolypinin aikaan saakka ulottuvan ensimmäisen nousukauden kanssa.

Lähentyminen ja etääntyminen
Yhtenä tutkimuksen keskeisimmistä kysymyksistä on Suomen radikaalien liikkeiden lähentyminen Venäjän maanalaisiin vallankumouspuolueisiin nähden ja Suomen ja Venäjän poliittisen toimin13

nan samankaltaistuminen Suomen autonomian ja poliittisen vapauden vähenemisen funktiona.
Valtakunnanhallituksen Suomessa vuosina 1899-1905 toteuttama repressiivinen yhdenmukaistamispolitiikka synnytti maahan radikaaleja oppositiovoimia ja sai huomattavat osat niistä kiinnostumaan Venäjän vallankumous- ja oppositiopuolueista, joista suomalaiset olivat tähän saakka pysytelleet visusti loitolla erillisvaltioteoriansa mukaisesti. Tukea Venäjän hallitusta vastaan haettiin sen
sisäisiltä vastustajilta. Kun lähtötaso oli mahdollisimman alhainen,
varsinaista poliittista yhteistyötä syntyi vasta vuosina 1904-05. Sen
huomattavimpia ilmenemismuotoja olivat ulkomailla pidetyt vallankumous- ja oppositioliikkeiden konferenssit ja vuoteen 1905
sijoittuneet kapinavalmistelut. Kummissakin suomalaisilla oli huomattava osuus.
Tekninen yhteistyö (eritoten venäläisen maanalaisen kirjallisuuden salakuljetus Suomen kautta) alkoi jo 1890-luvun lopussa, mutta
sitä harjoittivat suomalaisten puolelta yksittäiset henkilöt eivätkä
järjestöt. Tekninen yhteistyö ei kuitenkaan ollut vailla poliittista
merkitystä, sillä se avasi tien poliittiseen yhteistoimintaan. Ennen
vuotta 1905 Suomesta oli venäläisille vallankumouksellisille eniten
hyötyä valtakunnan rajavalvonnan heikkona kohtana, jota kautta
kiellettyä kirjallisuutta voitiin tuoda maahan.
Kun Suomi oli vuoden 1905 lopussa saanut takaisin entisen poliittisen autonomiansa ja järjestelmä oli vapautunut ja kansanvaltaistumassa, maan radikaalit oppositioliikkeet alkoivat etääntyä Venäjän
vallankumouspuolueista. Näille syksyn 1905 poliittiset muutokset
toivat duumareformista huolimatta vähäisempiä mahdollisuuksia
julkiseen ja lailliseen toimintaan kuin niiden suomalaisille vastineille. Suomen poliittiset olot alkoivat kehittyä toiseen suuntaan kuin
Venäjän ja tämä oli omiaan heikentämään yhteistyösuhteita. Suoraviivaisin ja nopein tämä kehitys oli kagaalin kohdalla, sillä perustuslaillisesta puolueesta tuli kotimainen hallituspuolue. Puolueella ei
ollut enää mitään välitöntä syytä edistää Venäjän vallankumousta.
Etääntymistendenssi osoittautui voimakkaammaksi kuin venäläisten vallankumouksellisten ja suomalaisten valtavasti lisääntyneet kontaktit ja niiden lähentävä vaikutus. Venäjän vallankumouspuolueethan siirsivät vuoden 1905 lopusta alkaen suuren osan vallankumouksen valmistelujen kannalta tarpeellisia toimintamuoto14

Duuman jäsenen,
jonka Suomessa tapaamme, työnnämme heti takaisin

Venäjälle, me kaikkein uskollisimmat alamaiset, me
Suomen perustuslailliset.
Kurikka No 15 1907.
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jaan ja päämajansa Suomeen, jossa venäläiset vallankumoukselliset

nauttivat käytännössä turvapaikkaoikeutta. Etääntymistendenssi ei
luultavasti kuitenkaan olisi päässyt yhtä helposti voitolle, ellei Venäjän vallankumousliike olisi vuoden 1905 lopun jälkeen jäänyt yhä
selvemmin alakynteen taistelussaan hallituksen kanssa. Voimistunut valtakunnanhallitus pakotti vuoden 1907 lopulla Suomen viranomaiset rajoittamaan venäläisten vallankumouksellisten turvapaikkaoikeutta, mikä johti venäläisten kolonioiden tyhjenemiseen Viipurin läänissä.

Suomalaisten radikaalien tavoitteet
Suomen asema Venäjän vallankumouksessa maiden radikaalien
oppositioliikkeiden näkökulmasta on väitöskirjani varsinaisena aiheena. Käsittelen toisaalta näiden liikkeiden vallankumouskonseptiota ja toisaalta niiden Suomeen kohdistamaa suoranaista vallankumoustoimintaa.
Aatehistoriallisesti on olennaista tietää, miten Suomen radikaalit
perustuslailliset, aktivistit ja sosiaalidemokraatit modifioivat maassa
autonomian ajan lopulla yleisesti hyväksyttyä erillisvaltioteoriaa
siten, että he saattoivat ryhtyä yhteistyöhön Venäjän oppositio- ja
vallankumouspuolueiden kanssa.
Sääntönä oli tällöin, että suomalaisten radikaalien mielestä Venäjän vallankumousliikkeen tehtävänä Suomen suunnalla oli maan
omien autonomia- ja demokratiapyrkimysten edistäminen ja pelkästään se. Vain tällä ehdolla ja sikäli kuin autonomiaa ei saatettu
vaaraan, suomalaiset olivat valmiit auttamaan Venäjän vallankumouksellisia. Suomalaiset olivat siis varovaisia ja kansallisesti itsekkäitä yhteistyökumppaneita. He tahtoivat auttaa vaivihkaa selustasta, mutta eivät nostaa maataan Venäjän vallankumouksen eturintamaan. Tämä päti niin kagaaliin 1904-05 kuin sosiaalidemokraattisen puolueen SDP:n johtoon 1905-06.
Poikkeuksen sääntöön tekivät vuonna 1905 aktivistit, jotka hyväksyivät erillisvaltioteorian, mutta olivat tekemässä Suomesta
yhtä kapinan ja vallankumouksen puhkeamisalueista, joskin heidän
suunnitelmansa olivat osaksi jäsentymätöntä vallankumousromantiikkaa. Ns. laillisuuden palauttamisen jälkeen vallankumoukselli16

suus karisi vähitellen aktivisteista.
Toinen poikkeus, vuosien 1906-08 entisten punakaartilaisten
maanalainen äärimmäisyyssiipi hylkäsi Suomen erillisvaltioaseman
ja kansalliset tavoitteet ja pyrki toimimaan ehdoitta Venäjän vallankumousliikkeen suomalaisena osana. Mikäli tämä liike ei olisi nujertunut kotimaassaan, Suomen työväenliikkeen kahtia jakautuminen
olisi kenties ollut ennen pitkää edessä. Punakaartilaisten väkivaltainen toiminta (ryöstöt) oli Viaporin kapinan (1906) tappion ja Venäjän vallankumousliikkeen alamäen synnyttämä epätoivoinen reaktio, jolla oli vastineensa Venäjällä ja sen reuna-alueilla.
Suhtautuminen Venäjän hallitukseen ja vallankumousliikkeeseen oli yksi niistä tärkeimmistä kysymyksistä, jotka synnyttivät
erimielisyyksiä ja suuntajakoja Suomen radikaalisiin oppositioliikkeisiin. Yhteistyöajatuksen kannattaminen ajoi aktivistit eroon perustuslaillisesta puolueesta. Syksyn 1905 poliittisten muutosten jälkeen aktivistit luopuivat vallankumouksellisuudestaan Suomen sisäiseen poliittiseen järjestykseen nähden. Puolueen oli vaikea määrittää paikkansa ns. laillisten olojen vallitessa. Syntyi kiistaa ylipäätään koko puolueen tarpeellisuudesta. Aktivistipuolue, joka ei milloinkaan ollut kasvanut todelliseksi joukkoliikkeeksi, kuihtui jokseenkin merkityksettömäksi kuppikunnaksi.
Erimielisyydet perustuslaillisten kanssa harjoitettavan maanalaisen vastarinnan ja parlamentaarisen yhteistyön hyödyllisyydestä
puolueen autonomia- ja äänioikeustavoitteiden kannalta sekä taistelutavat jakoivat 1904-05 Suomen työväenliikkeen peräti viiteen eri
suuntaukseen, joista neljä keskittyi omalle valta-alueelleen ja viides
edusti ruotsalaista kielivähemmistöä. Suuntajako oli siis myös paikallinen. Menettelytapoja koskevat erot jättivät varjoonsa sen seikan, että puolueessa vallitsi ohjelmallisista tavoitteista ja työväen
omasta isänmaallisuudesta varsin suuri yksimielisyys.
Venäjän vallankumousliikkeeltä omaksuttu vaatimus kansalliskokouksesta — työväenliike vaati Suomelle luonnollisesti omaa
kansalliskokousta maan poliittista järjestelmää kansanvaltaistamaan — monimutkaisti vielä osaltaan puolueen suuntajakoa vuonna 1905. Tämä vaatimus suuntautui niin Venäjän hallitusta kuin
Suomen säätyvaltiopäiviäkin vastaan. Kansalliskokous oli joko tulevaisuuden visio, painostuskeino tai vallankumouksen välikappale.
Työväenliike antoi kansalliskokoukselle sitä keskeisemmän osan
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maan olojen uudistamisessa, mitä edullisempi poliittinen tilanne
sen itsensä kannalta oli.
Ns. työläisaktivismi sikisi sosiaalidemokraattien kagaalin kanssa
harjoittamasta passiivisesta vastarinnasta. Aktivistipuolue ja osaksi
myös perustuslaillinen kagaali ohjasivat työläisaktivistien maanalaista hallituksenvastaista toimintaa, mutta suhtautumisessaan perustuslaillisten kanssa harjoitettavaan parlamentaariseen yhteistyöhön työläisaktivistit olivat sosiaalidemokraattien jyrkin siipi.
Aloittamalla passiivisen vastarinnan Suomen perinteellinen poliittinen eliitti horjutti laajojen kansanjoukkojen auktoriteettiuskoa
ja raivasi tahtomattaan tietä sosialismin leviämiselle. Suomalaisen
yhteiskunnan agraarivaltaisuus ja työväenluokan pienuus olisivat
toisissa oloissa varmaan jarruttaneet työväenliikkeen kasvua, mutta
Bobrikovin kauden tapahtumien johdosta sosiaalidemokratia juurtui maaseudulle ja nousi todella merkittäväksi joukkoliikkeeksi
aikaisemmin kuin yhteiskunnallisesti kehittyneemmässä Ruotsissa.
Suurlakon alkupuolella Helsingin sosiaalidemokraatit yrittivät tasapainoilla vallankumouksellisen kansalliskokouksen ja kenraalikuvernöörin neuvottelupöydän välillä onnistumatta tässä mitenkään erityisesti. Perustuslaillisille he esittivät vaatimuksekseen
kaikki tai ei mitään. Kun perustuslailliset onnistuivat tekemään
kompromissin kenraalikuvernöörin kanssa, Helsingin sosiaalidemokraatit menivät Tampereen punaisen julistuksen taakse, mutta
kenraalikuvernöörin käsissä oleva pakkovalta sai heidät lopulta perääntymään avoimen vallankumouksen tieltä. Sosiaalidemokraattien harjoittama taktinen hermosota, jonka perustuslailliset käsittivät itselleen vaarallisemmaksi kuin oli laita, tulehdutti heidän keskinäisiä suhteitaan. Maanalaisella rintamalla niin aktivistit kuin
Helsingin sosiaalidemokraatitkin yrittivät varustautua kenraalikuvernööriä vastaan, mutta terve järki neuvoi olemaan haastamatta
ylivoimaista vihollista taisteluun. Aktivistien ja sosiaalidemokraattien välit huononivat suurlakon loppupuolella maanalaisissa asioissa kriisin partaalle.
Suurlakon jälkeen SDP:n radikaali siipi koostui entisistä työläisaktivisteista ja puolueeseen tulvineista uusista jäsenistä, jotka usein
liittyivät punakaarteihin. Usko joukkovoiman kaikkivoipaisuuteen
täytti viimeksi mainittujen ajatusmaailman. Bobrikov oli opettanut
18

puolueen ja työväenyhdistysten vanhemman johtajakaartin varovaisuuteen, mutta uusi jäsenistö oli jäänyt tätä läksyä vaille. Tämä
siipi pyrki ylittämään ne rajat, joita puoluejohto asetti vallankumoustoiminnalle.
Osa radikaaleista voimista pysyi Viaporin kapinaa seuranneessa
tilanteessa uskollisena puolueelle, joka joutui olosuhteiden pakosta
luopumaan kaikesta vallankumouksellisesta toiminnasta ja pani
Venäjän vallankumouksen sijasta toiveensa eduskuntatyöhön. Toinen osa — lakkautettujen punakaartien toimintaa jatkaneet ryhmät
— yritti uida vastavirtaan ja joutui lopulta vastatusten ei vain muun
yhteiskunnan vaan myös SDP:n kanssa. Puolueen vasemmiston,
keskustan ja oikeiston väliset konstellaatiot olivat vuosina 1906-07
ylipäätään jatkuvan muutoksen kourissa.
Revisionistisista opeista saaduilla vaikutteilla oli SDP:n suuntataisteluissa sekundaarinen merkitys siitä huolimatta, että niihin
ajoittain vedottiin. Suomen työväenliikkeen suuntataistelut koskivat valtiollisesti alistetun kansan tapoja puolustaa ja laajentaa kansanvaltaansa ja erityisasemaansa eivätkä suhtautumista yhteiskunnalliseen vallankumoukseen, joka ei suomalaisten sosiaalidemokraattien mielestä ollut heidän maassaan ajankohtainen kysymys.
Revisionismin merkitystä Suomen vanhan työväenliikkeen suuntakiistoissa vuosisadan alussa on eräissä tutkimuksissa liioiteltu.

Venäläisten vallankumouksellisten
Suomi-konseptio
Venäläisillä vallankumouksellisilla kotimaansa oloista oleva kuva
määräsi heidän Suomi-konseptionsa. Kun Venäjä oli varsin pitkälle
poliisivaltio (lievä poliisivaltio), jossa ei ollut poliittisia vapauksia
eikä kansanedustuslaitosta (ennen vuotta 1906), venäläiset korostivat näiden olemassaolon merkitystä Suomea tarkastellessaan. Venäläiset oppositiomiehet joutuivat näin latenttiin ja joskus avoimeenkin ristiriitaan suomalaisten sosiaalidemokraattien kanssa, joiden mielestä vain yläluokalla oli Suomessa poliittisia vapauksia ja
oikeuksia. Venäjän oppositioliikkeet hyväksyivät lähes poikkeuksetta suomalaisten erillisvaltiodoktriinin. Juuri tämän vuoksi radi19

kaalit suomalaiset pitivät heitä liittolaisinaan. Venäläisille vallankumouksellisille Viipurin länsipuolella sijaitseva Suomi edusti vierasta kulttuuria ja länsimaisuutta — se oli melkeinpä ulkomaa.
Aivan vuosisadan alussa venäläisten vallankumouksellisten oli
hyväksyttävä Suomen perustuslaillinen oppositio reunamaan hallituksenvastaista toimintaa johtavaksi keskukseksi, kun vallankumouksellisten aatemaailmaa lähempänä olevaa vaihtoehtoa ei Suomessa kerta kaikkiaan ollut. Venäjän sosialistien suhtautuminen
Suomen perustuslaillisiin oli samalla kertaa myönteinen ja varautunut. Venäläisten vallankumouksellisten oli vaikea uskoa, että porvarillisista voimista olisi tekemään vastarintaa hallitukselle, mutta
toisaalta venäläiset antoivat auliisti tunnustusta perustuslaillisten
tosiasiallisesta toiminnasta.
Venäjän vallankumouspuolueiden ja Suomen perustuslaillisten
poliittinen yhteistyö oli poikkeuksellisten olojen tuote ja siksi pitemmän päälle kestämättömällä pohjalla. Aktivistipuolueen synnyttyä ja SDP:n siirryttyä enemmän hallituksenvastaisille linjoille
Venäjän vallankumouspuolueet hakeutuivat yhteistyöhön niiden
kanssa ja käänsivät selkänsä perustuslaillisille. Kuitenkin vielä
vuonna 1905 bolgevikit saivat huomattavaa apua perustuslaillisen
kagaalin johdolta.
Venäläisten Suomi-konseption yhtenä aspektina oli vielä maanalaiseen konspiratiiviseen toimintaan kotimaassaan tottuneiden
puoluetyöntekijöiden suomalaisten työväenjärjestöjen arkista aherrusta kohtaan tuntema halveksunta. Venäläiset eivät ymmärtäneet
sitä, että suomalaiset sosiaalidemokraatit pysyttelivät sivussa vallankumoustoiminnasta suojellakseen lehtiään ja julkisia järjestöjään.

Kansallisuuskysymys
Suomen asema Venäjän vallankumouksessa liittyi läheisesti kansallisen itsemääräämisoikeuden kysymykseen. Suomalaisten pyrkimykset täydelliseen valtiolliseen itsenäisyyteen olivat koko tarkastelun alaisena periodina melko poikkeuksellinen ilmiö. Ne rajoittuivat eräisiin yksittäisiin perustuslaillisiin vuosina 1903-05 ja aktivistipuolueeseen 1907. Sitä paitsi Norjan esimerkki kiinnosti 1905 eräi20

tä sosiaalidemokraatteja ja aktivisteja johtamatta kuitenkaan linjantarkistuksiin.
Valtavirtauksena Suomen radikaalisissa liikkeissä oli kansallisen
itsemääräämisoikeuden toteuttaminen yhteistyössä Venäjän oppositiovoimien kanssa. Täydellinen separatismi oli ristiriidassa lähentymisen kanssa eikä siksi soveltunut poliittiseksi ohjelmaksi. Tämä
koski erityisesti aktivisteja ennen vuotta 1907.
Aktivistien päätyminen täydellisen suvereniteetin kannalle tämän vuoden alussa johtui paljolti siitä, että he olivat menettäneet
toivonsa Venäjän vallankumouksen voiton suhteen. Muutos heijasti
enemmän aktivistipuolueen merkityksettömyyttä kuin viitoitti tietä
1917 toteutettuun itsenäisyyteen. Sosiaalidemokraatit ja perustuslailliset lähtivät yleensä siitä, että oli realistista odottaa Suomen jäävän jonkinlaiseen valtioyhteyteen myös perustuslaillisen tai vallankumouksen jälkeisen Venäjän kanssa.
Niin Venäjän sosialistivallankumoukselliset kuin sosiaalidemokraatitkin pyrkivät kansallisuusohjelmallaan eliminoimaan kansalliset erimielisyydet ja edistämään näin itsevaltiuden vastaista vallankumousta ja sosialismin puolesta käytävää taistelua. Kansallisen
itsemääräämisoikeuden periaate oli tiiviisti sidoksissa sosialismin
etuihin.
Sosialistivallankumoukselliset olivat sosiaalidemokraatteja
enemmän valtakunnan desentralisaation kannalla suosien federalismia. Sosialistivallankumouksellisten enemmän tai vähemmän virallisen doktriinin mukaan kansallisen itsemääräämisen toteuttamisen konkreettisista muodoista päättäminen tuli uskoa yksin vähemmistökansallisuudelle. Käytännössä puolue oli tässä kysymyksessä
yhtä epäyhtenäinen kuin lähes kaikessa muussakin. Osa sosialistivallankumouksellisista ei hyväksynyt vähemmistökansallisuuksien
separatismia eivätkä puolueen käytännön politiikassaan toteuttamat ratkaisut vastanneet aina edellä mainittua doktriinia. Sosialistivallankumoukselliset tahtoivat, että valtakunnan eri kansallisuuksien sosialistiset puolueet järjestäisivät keskinäiset suhteensa federalismin pohjalta.
Venäjän sosiaalidemokraatit kannattivat kansallista itsemääräämisoikeutta yleisenä periaatteena, mutta tällä tunnustuksellaan he
pyrkivät liittämään eri kansallisuudet ja niiden puolueet mahdollisimman tiiviiseen yhteisrintamaan. Sosiaalidemokraatit puolsivat
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sekä valtiollista että järjestöllistä sentralismia. Viimeksi mainittu
periaate, joka tähtäsi yhden valtakunnallisen, keskitetysti johdetun
sosiaalidemokraattisen puolueen luomiseen, oli heille selvästi ensisijainen ensiksi mainittuun nähden.
Kun Venäjän vallankumouspuolueet olivat täysin sivussa valtiollisen vallan käytöstä, niiden kansallisuuspoliittiset doktriinit olivat
tähän aikaan pääasiassa vallankumoustaistelussa tarvittavan joukkokannatuksen ja liittolaisten hankkimiseen tähtääviä agitatorisia
ohjelmia, joiden soveltaminen käytäntöön ja soveltuvuus eivät olleet lainkaan ajankohtaisia. Venäjän valtakunnan sosialististen puolueiden kansallisuusohjelmilla oli välitöntä käytännöllistä merkitystä lähinnä vain näiden puolueiden keskinäisissä suhteissa ja näiden ohjelmien todellinen painopiste sijoittuikin tänne eikä kansallisuuksien välisiin suhteisiin.
Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen kannattama
järjestöllinen ja valtiollinen sentralismi osoittautui tekijäksi, joka
haittasi suuresti puolueen suhteita valtakunnan vähemmistökansallisuuksien ei-sosiaalidemokraattisiin sosialistisiin ja vallankumouspuolueisiin, näillä kun oli yleensä omia kansallisia pyrkimyksiä (itsenäisyys, autonomia, liittovaltio, järjestöllinen itsenäisyys). Nämä
puolueet pitivät sosialistivallankumouksellisten desentralistista
kansallisuuspolitiikkaa paljon parempana vaihtoehtona. Niiden
mielestä sosiaalidemokraattien sentralismi teki tyhjäksi näiden ohjelmassa esiintyvän kansallisen itsemääräämisoikeuden periaatteen.
Vuoden 1917 tapahtumien perusteella suomalaisille on syntynyt
se käsitys, että bolsevikkien suhtautuminen vähemmistökansallisuuksien parissa ilmenevään separatismiin ja niiden erillispyrkimyksiin oli myötämielisempää kuin heidän pääkilpailijoidensa sosialistivallankumouksellisten. Historiassa mikään ei kuitenkaan ole
pysyvää. Vuosisadan alussa asiain tila oli juuri päinvastainen kuin
vallankumousvuonna 1917.
Kuitenkin myös sosialistivallankumouksellisten suhteissa kaikkein separatistisimpiin liikkeisiin oli vuosisadan alussa ystävällismielisyyden kuoren alla kitkaa. Sosialistivallankumouksellisilla oli
pohjimmiltaan sama yleisvaltakunnallisen näkökulma kuin sosiaalidemokraattisella työväenpuolueella eikä tämä näkökulma soveltunut aina yhteen vähemmistökansallisuuksien partikularististen pyr22

kimysten kanssa. Etenkin Puolan sosialistisen puolueen vuosisadan
alussa elättelemä toive Venäjän valtakunnan pirstoutumisesta ja
reuna-aluiden irrottautumisesta aiheutti ongelmia puolueiden keskinäisissä suhteissa.
Kaikkein myötämielisimmin vähemmistökansallisuuksien pyrkimyksiin suhtautuivat eräät venäläiset pienryhmät, jotka yrittivät
kompensoida puuttuvan poliittisen ja järjestöllisen ominaispainonsa
keräämällä itselleen sympatioita vähemmistökansallisuuksien järjestöiltä. Kansallisuuspoliittinen sallivuus ei kuitenkaan tuonut
näille pienryhmille niiden kaipaamaa voimanlisää.
Venäjän ensimmäisen vallankumouksen vaikutuksesta tärkeimmät vähemmistökansallisuuksien parissa toimivat sosiaalidemokraattiset puolueet luopuivat järjestöllisestä itsenäisyydestään ja liittyivät Venäjän sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen. Suomalaiset sosiaalidemokraatit eivät kuitenkaan noudattaneet puolalaisten, juutalaisten ja latvialaisten puoluetovereidensa esimerkkiä.
Bolsevistinen keskuskomitea esitti suomalaisille puolueiden yhteen
sulauttamista marraskuussa 1905. Lenin oli lausunut saman mielipiteen yksityisesti jo kahta vuotta aikaisemmin.
Suomalaisista radikaalisista voimista aktivistit kannattivat lähes
varauksettomasti sosialistivallankumouksellisten kansallisuuspolitiikkaa ja suhtautuivat Venäjän sosiaalidemokraattien sentralismiin
yhtä kielteisesti kuin kaikki muutkin sosialistivallankumouksellisten liittolaispuolueet. Suomalaiset sosiaalidemokraatit eivät hyväksyneet venäläisen veljespuolueensa järjestöllistä sentralismia, mutta
pidättyivät arvostelemasta suurta liittolaistaan tämän johdosta.
Koska suomalaiset perustuslailliset ja aktivistit olivat paljon vähemmän separatisteja kuin pääosa Puolan oppositioliikkeistä, Venäjän vallankumouspuolueiden oli yleensä helpompi lähestyä ensiksi mainittuja. Paljolti tästä syystä eräät suomalaiset nousivat valtakunnan oppositiovoimien yhteistyöhankkeiden johtoon vuosina
1904-05. Toisaalta esimerkiksi Leninin oli helppo antaa yleinen
kannatuksensa suomalaisten autonomiataistelulle, kun taas sekaantumalla Puolan kysymykseen venäläiset joutuivat vain sanaharkkaan puolalaisten tovereidensa kanssa, joista osa oli kiihkeitä nationalisteja ja osa taas vannoutuneita antinationalisteja.
Bolsevikkien ja mensevikkien erimielisyydet eivät pitkään ulottuneet kansallisuuskysymykseen, vaan kumpikin suuntaus piti
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kiinni yhtenäisen Iskran kaudella syntyneestä doktriinista. Ero kilpailevaan puolueeseen sosialistivallankumouksellisiin oli mahdollisimman selkeä.
Venäjän ensimmäisen vallankumouksen laskukaudella ja sen jälkeen suurten visioiden osoittauduttua katteettomiksi kysymys kansallisuuspoliittisten ohjelmien soveltuvuudesta Venäjällä tosiasiallisesti vallitseviin oloihin nousi etualalle ja tämä alkoi muuttaa käsityksiä ja hämärtää puoluerajoja. Vuonna 1906 mensevikit luopuivat
Puolan kohdalta osaksi iskralaisen ohjelman yleispiirteisyydestä ja
asettivat konkreettiseksi tavoitteekseen Puolan oman perustavan
kokouksen, mikä merkitsi separatistisen ratkaisun pois sulkemista.
Tärkeä kysymys monikansallisella Venäjällä oli, miten turvattaisiin sellaisten kansallisuuksien itsemääräämisoikeus, joilla ei ollut
omaa muiden kansallisuuksien asuma-alueista selvästi erottuvaa
territoriota. Itävallassa oli tähän keksitty ratkaisuksi ekstraterritoriaalinen kansallinen autonomia.
Mensevikit ja sosialistivallankumoukselliset ryhtyivät orientoitumaan tämän ratkaisun suuntaan, ensiksi mainitut 1912 ja viimeksi
mainitut jo 1907. Sitä vastoin Lenin pysyttäytyi entisissä lähtökohdissa, jotka tähtäsivät enemmän vallankumouksen edistämiseen
kuin konkreettisten ja sovellutuskelpoisten ratkaisujen esittämiseen. 1910-luvun alussa käydyn keskustelun vuoksi myös Lenin
joutui muotoilemaan uudelleen käsityksiään ja loi vasta nyt itselleen todella omintakeisen, muiden teoreetikkojen opeista poikkeavan kansallisuuspoliittisen doktriinin. Hän ryhtyi aikaisempaa
enemmän rohkaisemaan kansallisia erillispyrkimyksiä vallankumousta palvelevina tekijöinä.

Vallankumouksen luonne
Puhuttaessa Venäjän vallankumouksesta on selvitettävä, tarkoitettiinko sillä itsevaltiuden vastaista, ns. porvarillista tai porvarillisdemokraattista kumousta vai yhteiskunnallista (sosialistista tai proletaarista) revoluutiota. Venäjän mensevikeille edessä oleva mullistus oli yksiselitteisesti ensiksi mainittu. Suomalaiset sosiaalidemokraatit ja aktivistitkin, joista suurin osa ei ollut edes sosialisteja, olivat
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samaa mieltä. Venäjän bolsevikkien mielestä itsevaltiuden tilalle
astuvan järjestelmän tuli mikäli mahdollista sisältää myös sosialistisen vallankumouksen suuntaan viitoittavia elementtejä. Suomalaisista sosiaalidemokraateista vain Aukusti Rissanen esitti 1906 tämän
Kautskyn ja Leninin käsityksen.
Entisten punakaartilaisten maanalaisten ryhmien vuonna 1907
tavoittelema muutos oli luonteeltaan lähinnä yhteiskunnallinen
vallankumous, mutta heidän konseptionsa olivat hämärää ja jäsentymätöntä toiminnan filosofiaa. Tämän liikkeen olemassolo ilmensi
sitä seikkaa, ettei kehitys suostunut kulkemaan sen kaavan mukaisesti, mitä SDP:n teoriat edellyttivät. Venäjän vallankumousliike ja
SDP:n oma radikaali agitaatio puhalsivat liekkiin myös sosiaalisia
ristiriitoja. Osa työväestöstä tunsi sellaista kaunaa omistavia luokkia
kohtaan, ettei puolueen autonomian ja kansanvallan puolesta esittämä taistelutunnus riitänyt sille.
Sosialistivallankumoukselliset olivat vallankumouksen luonteesta samalla kannalla kuin bolsevikit, jos kohta puolueet olivat keskenään huomattavan erimielisiä sosialistisista elementeistä.
Kysymys sosialistisista elementeistä sivusi myös kansallista itsemääräämisoikeutta. Bolsevikit tahtoivat ulottaa (esi)sosialistiset elementtinsä myös Puolaan ja Suomeen, sosialistivallankumoukselliset olivat valmiit jättämään autonomiset reuna-alueet niiden ulkopuolelle. Suomi ja Puola olisivat saaneet säilyttää maan yksityisomaisuuden.

Vallankumous Suomessa
Suomen aseman Venäjän vallankumouksessa määräsi se seikka,
missä laajuudessa luoteinen reuna-alue osallistui yleiseen kumoustoimintaan ja itse lopulliseen voimainkoetukseen hallituksen kanssa, olipa kyseessä sitten yleisvaltakunnallinen kansannousu, rajoitetun alueen sotilaskapina tai jotakin siltä väliltä. Venäjän vallankumouspuolueille Suomi oli vallankumouksen selusta- ja tukialuetta
vuoden 1905 loppuun saakka. Seuraavan vuoden alusta lähtien bolsevikit tekivät Suomesta sotilaskapinan valmistelujen kannalta keskeisen alueen. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että vuodenvaihteen kapinoiden epäonnistuttua Venäjällä viranomaiset pyrkivät
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estämään kaiken puoluetyön ja sotilasagitaation ja vangitsivat armotta niiden tekijät, kun taas Suomen poliisi ummisti silmänsä
venäläisen sotaväen parissa harjoitettavalta agitaatiolta.
Sosialistivallankumouksellisten sotilastyö alkoi Suomessa vasta
kesällä 1906. Kuitenkin puolue teki heti tuolloin Suomesta ja Itämeren alueesta sotilaskapinan puhkeamisalueen. Bolsevikkien kapinaaikataulu oli hieman verkkaisempi kuin sosialistivallankumouksellisten, mutta kapinavalmistelujen käynnistyttyä varuskunnissa bolsevikit eivät voineet enää hypätä syrjään, vaan heidän oli seurattava
sosialistivallankumouksellisia tuleen.
Loppujen lopuksi Viaporin vallankumoukselliset sotilaat aloittivat kapinansa linnoituksessaan vielä aikaisemmin kuin yksikään
vallankumousjärjestö oli suunnitellut. Kärsimättömyydellään sotilaat turmelivat jo alun perin vaatimattomat mahdollisuutensa kuten
niin monessa muussakin yksittäisessä sotilasmetelissä. Kirjallisuudessa sitkeästi eläneet väitteet siitä, että venäläiset viranomaiset
provosoivat tahallaan kapinan alkamaan ennenaikaisesti, eivät pidä
paikkaansa.
Sosialistivallankumoukselliset tahtoivat pitää vallankumouksen
alkuvaiheissaan sotilaskapinana ja neuvoivat Suomen aktivisteja ja
punakaartilaisia pysymään sivussa siitä. Bolsevikit sitä vastoin pyrkivät saamaan aktivistit, SDP:n ja koko maan liittymään taisteluun,
mutta huonolla menestyksellä.
Viaporin kapina kukistui kestettyään vajaat kolme vuorokautta.
Myös Kronstadtin kapina ja Pietarin ja Moskovan yleislakkopyrkimykset päättyivät epäonnistumiseen. On luultavaa, ettei yritys olisi
menestynyt juuri lainkaan paremmin, vaikka se olisi tehty bolsevikkien esittämän hieman hitaamman aikataulun mukaan. Viaporin
sotilaskapina elokuun alussa 1906 jäi ainoaksi Suomen maaperällä
tehdyksi vallankumousyritykseksi vuosien 1905-07 aikana.

Kansallinen etu ja yleinen vallankumous
Suomen aktivistien ja sosiaalidemokraattien vastustajansa Venäjän
hallituksen ja liittolaistensa vallankumouspuolueiden suhteen
osoittama poliittinen varovaisuus ja itsekkyys eivät ole selitettävissä
yksin nationalistisilla näkökannoilla, vaan ne perustuivat myös sii26

hen tosiasiaan, että autonomian ja poliittisten vapauksien olemassaolo ja niiden menettämisen mahdollisuus asettivat suomalaiset eri
asemaan kuin kaikki muut Venäjän valtakunnan asukkaat, joilla oli
vallankumoustaistelussa paljon vähemmän menetettävää.
Venäjän vallankumouspuolueet ymmärsivät usein tämän eroavuuden ja myös hyväksyivät sen — ainakin silloin, kuin saattoivat
itse käyttää Suomen erityisasemaa hyväkseen. Silloin kuin vallankumouksen etu näytti vaativan Suomen muuttamista taistelunäyttämöksi, kuten tapahtui Viaporin kapinassa, Venäjän vallankumouspuolueet eivät kantaneet huolta siitä, miten Suomen autonomian kävisi. Yleisvaltakunnallinen näkökulma ja partikularistinen
etu joutuivat taas kerran ristiriitaan.
Suomalaisten poliittinen varovaisuus johtui myös siitä tosiasiasta,
että Bobrikovin häikäilemättömyydestä huolimatta hallitus ei kohdellut juuri minkään alueen asukkaita niin lempeästi kuin suomalaisia. Suomi oli maa ilman vallankumouksellisia traditioita, huomattavine kansalaisvapauksineen se oli lähempänä Skandinaviaa ja
Länsi-Eurooppaa kuin Venäjää aina Bobrikovin aikaan saakka. Venäjällä oli takanaan 75 vuoden vallankumousperinne. Etumatkan
kiinni kurominen ei onnistunut kädenkäänteessä. Yksittäisistä poliittisista murhista huolimatta tuskin missään osassa valtakuntaa
verta vuoti niin vähän kuin Suomessa aina Viaporin kapinaan saakka. Suomi sai silloin vallankumouksellisen tulikasteensa ja poliittinen väkivalta lisääntyikin kuollakseen kuitenkin alkaneena taantumuskautena omaan mahdottomuuteensa.
SDP:n johtava ideologi Edvard Valpas asetti Suomen työväenliikkeen tavoitteeksi länsieurooppalaisen evolutionistisen tien, jolla
työväenliike parantaisi asemaansa toteuttamalla yhteiskunnallisia
uudistuksia ja kasvattamalla parlamentaarista ja joukkovoimaansa
ja valmistautuisi näin joskus tulevaisuudessa koittavaan yhteiskunnalliseen vallankumoukseen. Suomessa, missä työväenluokka oli
vielä pieni ja kehittymätön eikä sivistyneistön vallankumouksellisia
traditioita ollut lainkaan esiintynyt, ajatus yhteiskunnallisen vallankumouksen läheisyydestä tuntui perin vieraalta ainakin niistä, jotka
ymmärsivät yhtään sosialismin teorioista. Työväenliike toimisi järjestyneesti ja väkivallattomasti, mikäli sen vastustajat eivät salpaisi
siltä parlamentaaris-demokraattista tietä.
Yksin- ja virkavaltainen Venäjä maanalaisine ja väkivaltaisine
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vallankumousjärjestöineen edusti Valppaalle takapajuista, Suomessa jo voitettua kantaa, johon hän ei tuntenut lainkaan vetoa. Valppaan tavoin Suomen työväenliike haki teoreettiset esikuvansa Saksasta eikä Venäjältä. Rabulistisesta kielenkäytöstään huolimatta
Valpas edusti pohjimmiltaan varsin maltillista sosialismia. Rivijäsenet ottivat kuitenkin usein puolueen propagandan niin kirjaimellisesti, että se aiheutti puolueen johdolle ongelmia.
Myös SDP:n vasemmisto, ns. marraskuun sosialistit tai nuoret,
hyväksyi periaatteessa Valppaan esittämän suuntautumisen, jos
kohta nuoret eivät vieroksuneet Venäjän hallituksen vastaista väkivaltaa siinä määrin kuin Valpas. O.W. Kuusinen uskoi vuonna 1906,
ettei työväenliikkeen tarvitsisi turvautua aseisiin kotimaista porvaristoa vastaan.
Suomalaiset sosiaalidemokraatit ja aktivistit varjelivat järjestöllistä itsenäisyyttään venäläisiin veljespuolueisiinsa nähden. Periaatteessa maanalaisena puolueena pysyneiden aktivistien kanssakäyminen sosialistivallankumouksellisten kanssa oli tiivimpää kuin
SDP:n puoluesuhteet Venäjän sosiaalidemokraatteihin. Viimeksi
mainitut yhteydethän pantiin alulle vasta syksyn 1905 suurlakon
jälkeen.
Suomessa maan vanhaa yhtenäistä työväenliikettä on yleensä
pidetty kansainvälisesti katsoen suhteellisen radikaalina puolueena,
epäilemättä vuoden 1918 tapahtumien perusteella. Venäjän valtakunnassa ei kuitenkaan ollut yhtään toista poliittisesti niin maltillista sosialistista puoluetta kuin SDP. Tässä ei ole mitään ihmettelemistä, sillä SDP oli Venäjän valtakunnan ainoa laillisesti toimiva
sosialistinen puolue. Yksikään toinen veljespuolue ei eristäytynyt
samassa määrin muusta vallankumousliikkeestä.
Suomen työväenliike oli ideologialtaan ja ohjelmaltaan kansainvälinen. Käytännön tasolla tällä ei ollut kovinkaan suurta merkitystä. SDP:n ideologia ja ohjelma eivät olleet mitenkään kansallismielisiä, mutta toiminnaltaan puolue oli varsin etnosentrinen. Sikäli
kuin puolueen heterogeenisessä kannattajakunnassa esiintyi mieltymystä niin kansallisia pyrkimyksiä kuin internationalismiakin
kohtaan, puolue pystyi nähtävästi varsin hyvin vastaamaan näihin
keskenään ristiriitaisiin odotuksiin. Ideologian tasolla voidaan tuskin puhua sosialismin suomalaisesta variantista, käytännön toiminnan kannalta sitäkin enemmän.
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SDP julisti vuoden 1905 lopussa Venäjän sosiaalidemokraattisen
työväenpuolueen venäläiseksi veljespuolueekseen, mutta varoi ottamasta kantaa sosialistivallankumouksellisia vastaan. Suomen sosiaalidemokraatit pitivät bolsevikkien ja methevikkien välistä suuntataistelua vahingollisena ja kiusallisena ilmiönä eivätkä yleensä
sekaantuneet siihen. Suomalaiset kohtelivat kuitenkin enemmistöasemassa kulloinkin olevaa suuntausta puolueen päälinjana. Voitettuaan 40 % paikoista yksikamarisen eduskunnan ensimmäisissä vaaleissa suomalaiset sosiaalidemokraatit käänsivät entistäkin enemmän selkänsä maan alla toimiville venäläisille puoluetovereilleen
— tasapuolisesti kummallekin fraktiolle.
Venäjän-poliittisesti radikaalien perustuslaillisten parissa vuosina
1902, 1904 ja 1905 ilmenneet aktivistiset tendenssit (suunnitelmat
Venäjän hallituksen vastaisista salaisista aseellisista järjestöistä,
suuntautuminen ulkovaltoihin) loppuivat puolueen noustessa syksyllä 1905 kotimaiseksi hallituspuolueeksi. Perustuslaillisten nyt
perustamien suojeluskaartien tarkoituksena oli torjua sisäiset ja Venäjän vallankumouksen tuottamat häiriöt ja turvata näin ns. lailliset
olot ja puolueen hallitusvalta. Suojeluskaartit suuntautuivat siis
suurelta osin sosiaalidemokraattien radikaaleja pyrkimyksiä vastaan. Perustuslailliset kuvittelivat, että työväenliike olisi helposti
säikyteltävissä perääntymään vaatimuksistaan, kun hampaisiin
saakka aseistautunut suojeluskunta vain marssitettaisiin näkösälle.
Yleensäkin Suomeen perustettin vapaaehtoisia järjestyksenpitojoukkoja sen vuoksi, että venäläistetyn poliisin väistyttyä syksyllä
1905 maa jäi ilman järjestysvaltaa, jolla olisi ollut riittävästi auktoriteettia ja voimaa. Venäläiseltä sotaväeltä ei puuttunut kumpaakaan,
mutta sen avuksi kutsuminen oli suomalaisille sisäpoliittisesti hankalaa.
Aktivistipuolueen johdolle Voima-liitto oli yksinomaan Venäjän
hallituksen — ei työväenliikkeen — vastainen järjestö. Silti aktivistit olivat kaartirintamalla oikeistolaisempia kuin itse puoluetoiminnassa. Aktivistien yhteydet SDP:n radikaaleihin virtauksiin olivat
maanalaisissa asioissa sangen läheiset vielä keväällä ja syksyllä
1906. Perustuslailliset ja aktivistien oikealta siiveltä lohjenneet tahot
(Zilliacus) yrittivät turhaan antaa Voima-liitolle samanlaisia sisäisiä
tehtäviä kuin suojeluskaarteille ja tehdä niistä perustuslaillisen senaatin apuvoiman.
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Viaporin sotilaskapina sopi SDP:n johdon ja aktivistien varovaisen Venäjän-politiikan kanssa mahdollisimman huonosti yhteen ja
ne pysyttelivät kapinasta erossa. Venäjän vallankumoustaistelu kärjisti kuitenkin myös Suomen sisäisiä ristiriitoja. Hakaniemen mellakka ja tulitaistelu koettin Suomessa perustuslaillisten ja työväenliikkeen välisenä sisäisenä yhteenottona, vaikka pohjimmiltaan oli
kysymys perustuslaillisen suojeluskaartin ja vallankumouksellisten
matruusien välisestä kahakasta.
Ensi alkuun sisäistä taistelua hillitsevät tekijät osoittautuivat sitä
lietsovia tekijöitä voimakkaammiksi. Kukaan ei Suomessa ollut valmistautunut sisällissodan mahdollisuuteen. Yleensäkin kaikki ns.
luokkakonfliktit olivat tähän saakka sujuneet varsin maltillisessa
hengessä. Pitemmän päälle Hakaniemen mellakka suhteellisesta
vähäpätöisyydestään huolimatta kuitenkin kärjisti työväenliikkeen
ja porvarillisen yhteiskunnan välisiä suhteita enemmän kuin kenties mikään toinen yksittäinen tapahtuma. Ensimmäisenä merkkinä
uudesta suhtautumisesta olivat entisten punakaartilaisten tekemät
ryöstöt ja väkivallanteot, jotka suuntautuivat pääasiassa oman maan
porvarillisia voimia vastaan. Kansallinen yhteisrintama oli Hakaniemen mellakan todellinen häviäjä ja uhri.
Vuoden 1907 jälkeen Suomessa vallitsi tilanne, missä parlamentaariselle ja muulle lailliselle poliittiselle toiminnalle oli riittävästi
sijaa, mutta missä Venäjän hallitus kykeni painostamaan Suomen
viranomaiset tukahduttamaan kaiken maanalaisen toiminnan.
Nämä olot suosivat salahankkeita ja vallankumoustoimintaa vähemmän kuin toisaalta 1905-06 vallinnut poliittinen vapaus ja toisaalta Venäjällä vallitseva poliisivaltiokomento, joka siellä synnytti
ja piti yllä maanalaisia järjestöjä ja jonka tuominen Suomeen Bobrikovin aikana oli johtanut aivan samaan lopputulokseen. Venäjän
vallankumouspuolueilta oli turha odottaa apua ahdinkoon, sillä ne
oli lyöty maan rakoon. Suomalaisten vuosina 1907-14 yhdenmukaistamispolitiikkaa kohtaan harjoittama vastarinta oli siksi vielä
valtiopäiväkeskeisempää, rauhanomaisempaa ja vähemmän herooista kuin Bobrikovin aikainen vastustus oli ollut.
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Aikaisempien tutkimuksien
tehtävänasetteluun aiheuttamat muutokset
Edellä olen esittänyt kaikki tämän tutkimuksen kannalta keskeiset
kysymykset. Kun osaa näistä kysymyksistä kuitenkin on jo käsitelty
varsin perusteellisesti toisten tutkijoiden teoksissa', olen voinut
käyttää hyväkseni niissä esitettyjä valmiita tutkimustuloksia.
Osmo Jussila ja Robert Schweitzer ovat selvittäneet suomalaisten
erillisvaltiodoktriinia. Sen paikkansapitävyydestähän myös Suomen ja Venäjän radikaalit voimat olivat vakuuttuneita. Tuomo Polvinen on laatinut seikkaperäisen esityksen kenraalikuvernööri N.I.
Bobrikovin politiikasta, joka loi edellytykset Venäjän vallankumouspuolueiden ja suomalaisten lähentymiselle ja yhteistyölle.
Jussila on tutkinut venäläisten ja suomalaisten viranomaisten suhtautumista Suomen oppositio- ja vallankumousliikkeisiin. Mitä näihin taustakysymyksiin tulee, viittaan niistä mainituissa tutkimuksissa annettuihin selvityksiin.
Esittämäni laaja kysymyksenasettelu menee äsken nimettyihin
tutkimuksiin verrattuna vielä paljon enemmän päällekkäin William
R. Copelandin väitöskirjan (1973) kanssa, joka käsittelee Suomen
opposition ja Venäjän maanalaisten oppositioliikkeiden suhteita
vuosina 1899-1903. Tämän teoksen ansiosta minun ei tarvitse kirjoittaa Suomen perustuslaillisen opposition synnystä ja kehityksestä eikä sen yhteyksistä Venäjän vallankumouksellisiin vuoden 1904
alkuun saakka.
Ennen tätä väitöskirjaa olen julkaissut useampia tutkimuksia puheena olevasta aihepiiristä: 1) John Graftonin jutusta 1905 (1980), 2)
suomalaisten punakaartilaisten terroristisista järjestöistä 1906-08
(1981), 3) Suomessa 1899-1905 oleskelleiden venäläisten vallankumouksellisten toimintamuodoista (1984), 4) kansallisesta ja kansainvälisestä Suomen työväenliikkeessä 1899-1907 (1985), 5) Venäjän
sosialistivallankumouksellisten puolueesta ja Suomen aktivismin
synnystä 1898-1905 (1987) ja 6) suomalaisten perustuslaillisten

1

Väitöskirjan lopussa on yksityiskohtaisempi katsaus aikaisempaan tutkimukseen.
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yhteyksistä ulkovaltoihin 1904-05 (1988).2
7) Vuonna 1987 ilmestyneeseen Lenin ja Suomi -teokseen (sen I
osaan) olen kirjoittanut kolme lukua, jotka käsittelevät Leninin ja
bolsevikkien suhteita suomalaisiin 1898-1907.3 8) Vuoden 1988
lopussa julkaisin tutkimuksen Venäjän valtakunnan vallankumouspuolueiden Pariisin ja Geneven konferensseista 1904-05.4
Sekä käsillä oleva väitöskirjani että Lenin ja Suomi -teoksen kolme lukua perustuvat vuonna 1985 laatimaani painamattomaan lisensiaatintyöhön Lenin, bolgevikit ja Suomi 1890-luvun lopusta
vuoteen 1907.5
Lisensiaatintyössäni käsittelin Leniniä ja bolsevikkeja Venäjän
vallankumousliikkeen osana ja vertailin kautta linjan Venäjän sosiaalidemokraatteja sosialistivallankumouksellisiin saadakseni rekonstruoiduksi bolsevikkien todellisen merkityksen ja vaikutuksen
Suomen muodostamassa toimintakentässä. Lenin ja bolsevikithan
eivät olleet muihin Venäjän vallankumouspuolueisiin verrattuna
The Russian revolutionary movement and the Finnish opposition, 1905,
The John Grafton affair and the plans for an uprising in St Petersburg,
Scandinavian Journal of History 5 1980, s. 257-275. Suomalaiset vallankumousjärjestöt ja poliittinen rikollisuus 1906-1908, Historiallinen Aikakauskirja 1981, s. 106-124. Suomessa oleskelevat venäläiset vallankumoukselliset ja heidän vaikutuksensa 1890-luvun lopusta vuoteen 1905,
teoksessa: Venäläiset Suomessa 1809-1917, Historiallinen Arkisto 83
(Helsinki 1984), s. 311-326. Kansallinen ja kansainvälinen Suomen työväenliikkeessä 1899-1907, Historiallinen Aikakauskirja 1985, s. 179-187.
Venäjän sosialistivallankumouksellinen puolue ja Suomen aktivismin
synty, Historiallinen Aikakauskirja 1987 (= Kujala 1987b), s. 83-95. Japanin, Englannin ja Ruotsin yhteydet Suomen perustuslailliseen oppositioon
Venäjän-Japanin sodan aikana, Historiallinen Aikakauskirja 1988 (= Kujala 1988a), s. 3-23.
3 Venäjä keisarivallan loppuaikoina, teoksessa: Lenin ja Suomi, I (Helsinki
1987), s. 18-38. Lenin, Venäjän vallankumousliike ja Suomi 1898-1905,
mt., s. 39-109. Suomi vallankumouksen punaisena selustana 1905-1907,
mt., s. 110-224. Näiden kolmen luvun viitteet sivuilla 324-366. (= Kujala
1987a).
4 March separately — strike together, The Paris and Geneva conferences
held by the Russian and minority nationalities' revolutionary and opposition parties, 1904-1905, in: Akashi Motojirö, Rakka Ryusui, Colonel Akashi's report on his secret cooperation with the Russian revolutionary parties during the Russo-Japanese war, eds. Olavi K. Fält and Antti Kujala,
Studia Historica 31 (Helsinki 1988) (= Kujala 1988b), s. 85-167.
Lenin, bolsevikit ja Suomi 1890-luvun lopusta vuoteen 1907, Helsingin
yliopisto, Suomen ja Skandinavian historian lis.tutk. 1985.
2
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1

mitenkään erikoisasemassa ennen vuotta 1917, eivät enempää tosiasiallisesti kuin Suomessa autonomian ajan lopussa vallinneiden
käsitystenkään mukaan.
Lenin ja Suomi -teoksen toinen luku (vuodet 1898-1905) on
lähes identtinen lisensiaatintyöni vastaavan osan kanssa ja sisältää
siten mainitun kokonaisvaltaisen näkökulman. Sitä vastoin teoksen
kolmannesta luvusta (1905-07) jouduin tilaongelmien vuoksi karsimaan runsaasti asioita, jotka olivat mukana painamattomassa lisensiaatintyössäni. Lenin ja Suomi -teoksen kolmas luku painottuu
Leninin henkilökohtaiseen vaikutukseen Suomessa ja Venäjällä samoin kuin hänen vaiheisiinsa 1905-07. Venäjän vallankumouspuolueiden doktriinit ja toiminta Suomeen nähden ja niiden suhteet
Suomen sosiaalidemokraatteihin ja aktivisteihin eli Viaporin kapinaan huipentunut kehitys ovat painetussa Lenin ja Suomi -teoksessa suurelta osin yleisten pääpiirteiden varassa.
Väitöskirjani sisältää lisensiaatintyöstäni vuosien 1905-07 osalta
pääasiassa sen, mikä jäi Lenin ja Suomi -teoksesta pois eli edellisen
kappaleen lopussa mainitun asiakokonaisuuden. Suomi Venäjän
ensimmäisessä vallankumouksessa 1905-07 muodostaa väitöskirjani keskeisimmän osan. Väitöskirjan alkuun olen laatinut laajahkon katsauksen Venäjän vallankumouspuolueiden suhtautumisesta
kansallisuuskysymykseen ja Suomen kysymykseen 1898-1905.
Sellaista en ole aikaisemmin esittänyt missään eikä kukaan toinenkaan tutkija ole laatinut vastaavaa katsausta.
Sitä vastoin Venäjän vallankumouspuolueiden ja Suomen oppositiovoimien suhteiden synnystä 1898-1905 olen kirjoittanut seikkaperäisesti Lenin ja Suomi -teoksen toisessa luvussa ja vielä erikseen useammissa muissa yllä nimetyissä painetuissa tutkimuksissani. Katson tarpeettomaksi ryhtyä nyt toistamaan aiemmin esittämääni yksityiskohtaista historiallista kertomusta ja argumentointia
ja tyydyn esittämään yhteenvedon muodossa aikaisemmat tutkimustulokseni.
Väitöskirjassani yritän siis käsitellä koko suomalais-venäläisten
vallankumoussuhteiden laajaa kysymysvyyhteä, mutta poraudun
syvemmälle etupäässä vain niihin prosesseihin, joista olen aikaisemmin kirjoittanut painetussa sanassa vain ohimennen tai en lainkaan.6

2 Vallankumous ja kansallinen .. .
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Toivon, että johdannossa esittämäni synteesi auttaa lukijaa löytämään myöhemmin väitöskirjassa esiintyvistä asioista niiden keskeiset puolet samoin kuin näkemään asioiden kokonaisyhteyden.

6

Haluaisin vielä mainita painamattoman pro gradu -työni, jota käytän
hyväkseni tässä väitöskirjassa esittäessäni Suomen työväenliikkeen suuntajaon alkujuuria, nehän sijoittuvat tärkeältä osin passiivista ja aktiivista
vastarintaa koskeviin linjaerimielisyyksiin. Työn nimi on: Suomen työväenliikkeen poliittisen linjan kehitys ensimmäisellä sortokaudella, erityisesti vuosina 1903-1904, Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian
historian pro gradu -tutk. 1978. Toivon voivani joskus palata Suomen työväenliikkeen ja venäläisen hallitusvallan välillä 1899-1905 vallinneisiin
perin monitahoisiin suhteisiin.
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Venäjän vallankumousliike,
kansallisuuskysymys ja
Suomen kysymys
Suomen autonomiataistelu
Venäjän vallankumouspuolueiden ja ryhmien suhtautuminen Suomen autonomiataisteluun ja valtakunnan kansallisuuskysymykseen ilmenee parhaiten näiden ryhmien Länsi-Euroopassa painamista maanalaisista lehdistä, sillä Venäjän sensuuri ei voinut pienimmässäkään määrin vaikuttaa niiden sisältöön. Jokaista kirjoitusta ei tietenkään voida pitää lehden ja sitä julkaisevan ryhmän virallisena kantana. Lehden toimitttajien laatimat kirjoitukset ovat tässä
suhteessa edustavampia kuin toimituksen ulkopuoliset kannanotot.
Lisävalaistusta puolueiden ja ryhmien suhtautumistavasta antavat niiden edustajakokousten pöytäkirjat, venäläisten vallankumouksellisten länsieurooppalaisissa lehdissä julkaisemat kirjoitukset ja heidän yksityiskirjeensä. Mahdollisuudet levittää avoimesti
vallankumouksellisia aatteita Venäjällä painettavassa sanassa olivat
melko vähäiset. Sanoma oli tuolloin viisainta tuoda esiin jonkun
vähemmän poliittisen aiheen tai otsikon alla ja käyttää sensuurin
harhauttamiseksi Aisopoksen kieltä.' Venäjällä painetut kirjat ja jul -

1

Hyvä esimerkki sensuurin harhauttamisesta viattomalla otsikolla on: G.V.
Plehanov, Monistisen historiankäsityksen kehityksestä (Moskova 1972):
Plehanov julkaisi tämän kirjan ensimmäisen painoksen N. Beltovin salanimellä 1895 Pietarissa. Aleksandra Kollontai käytti taas Aisopoksen kieltä
tuodakseen esiin vallankumoukselliset johtopäätöksensä teoksessaan Suomen työväenkysymyksestä (ks. viite 33).
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kaisut eivät siksi ole erityisen antoisa lähde tutkittaessa vallankumouspuolueiden doktriinia.
Aatehistoriallinen tarkasteluni perustuu seuraaviin vallankumouspuolueiden äänenkannattajiin ja lehtiin:
1. Ns. Lontoon populistit (Venäjän vapaan lehdistön säätiö Lontoossa) (yksi sosialistivallankumouksellisten puoluetta edeltäneistä
populistisista ryhmistä)
Letutsije listki (1893-99)
2. Sosialistivallankumouksellisten puolue
Revoljutsionnaja Rossija (1900-05) ja Vestnik russkoi revoljutsii
(1901-05)
3. Sosiaalidemokraatit / Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue
3.1. Venäläisten sosiaalidemokraattien liitto / Työn vapautuksen
ryhmä
Rabotnik (1896-99) ja Listok "Rabotnika" (1896-98)
3.2. Ns. Rabotseje delon suuntaus (Venäläisten sosiaalidemokraattien liitto)
Rabotseje delo (1899-1902) ja Listok "Rabotsago dela" (1900-01)
(tämä suuntaus toimitti myös Listok "Rabotnika" -lehden No 9-10
1898)
3.3. Iskran suuntaus
Iskra (1900-03)
3.3.1 Mengevikit
Iskra (1903-05)
3.3.2 Bolgevikit
Vperjod ja Proletari (1905)
3.4. 2iznin ryhmä
2izn ja Listki "2izni" (1902)
3.5. Svobodan ryhmä (sosialistivallankumouksellisten ja sosiaalidemokraattien välimaastoon sijoittuva ryhmä)
Svoboda (1901-02)2

2

Venäjän vallankumousliikkeen suuntauksista vuosisadan vaihteessa ks.
Kujala 1987a, s. 24-37 ja siinä viitteissä mainittu kirjallisuus, erityisesti:
J.L.H. Keep, The rise of Social Democracy in Russia, repr. (with corrections) (Oxford 1966). Dietrich Geyer, Lenin in der russischen Sozialdemokratie, Die Arbeiterbewegung im Zarenreich als Organisationsproblem der
revolutionären Intelligenz 1890-1903, Beiträge zur Geschichte Osteuro-
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Venäjän vallankumouspuolueiden maanalaiset äänenkannattajat
hyväksyivät täysin sen suomalaisen perustuslaillisen tulkinnan3,
että toisin kuin itsevaltaisesti hallitulla Venäjällä, Suomella oli oma
perustuslaillinen valtiosääntönsä, jota keisarit olivat sitoutuneet
noudattamaan. Antamalla helmikuun manifestin (1899) ja muut
Bobrikovin aikaiset ns. laittomat määräyksensä Nikolai II oli syönyt
omat ja edeltäjiensä lupaukset, minkä vuoksi hän ei ollut mitään
muuta kuin valapatto hallitsija. Repressiivisestä, aasialaisesta perusluonteestaan johtuen yksinvaltainen hallitus ei maanalaisten lehtien mielestä voinut olla polkematta alamaistensa oikeuksia, vaikka
nämä eivät olisi antaneet tähän vähäisintäkään aihetta kuten suomalaiset eivät olleet. Suomen kysymys kelpasi vallankumouspuolueille hallituksen vastaisen propagandan tekemiseen siinä, missä
ylioppilasmielenosoitus tai lakkotaistelu Venäjällä.4
Venäläisten vallankumouksellisten ja suomalaisten välinen yhteisymmärrys meni Suomen asemaa koskevan valtio-opillisen tul-

pas 3 (Köln 1962). Allan K. Wildman, The making of a workers' revolution,
Russian Social Democracy, 1891-1903 (Chicago 1967). Alexandre Spiridovitch, Histoire du terrorisme nisse 1886-1917 (Paris 1930). Manfred
Hildermeier, Die Sozialrevolutionäre Partei Russlands, Agrarsozialismus
und Modernisierung im Zarenreich (1900-1914), Beiträge zur Geschichte
Osteuropas 11 (Köln 1978). Christopher Rice, Russian workers and the
Socialist Revolutionary Party through the revolution of 1905-07 (Basingstoke 1988). — Joidenkin mainittujen lehtien vuosikerrat HYK:n slaavilaisessa kirjastossa ovat epätäydelliset. Letutsije listki -lehden olen lukenut
Kansainvälisessä sosiaalihistorian laitoksessa Amsterdamissa. Huomattavimmat tarkastelustani puuttuvat lehdet ovat populistinen Nakanune,
sosiaalidemokraattinen Rabotsaja mysl ja iskralainen Zarja, joita ei ole
HYK:ssa.
3 Suomalaisen perustuslaillisen valtiodoktriinin synnystä ks. Osmo Jussila,
Maakunnasta valtioksi, Suomen valtion synty (Porvoo 1987). Robert
Schweitzer, Autonomie und Autokratie, Die Stellung des Grossfurstentums Finnland im rusnischen Reich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1863-1899), Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur
Osteuropas 19 (Giessen 1978).
4 Coup d'état v Finljandii, Letutsije listki No 45 15.4.1899 (v.1.), s. 8-9. B.
Kritsevski, Novoje prestuplenije samoderzavija, Rabotseje delo No 2-3
1899, otd. I s. 1-13. Razgrom Finljandii, Revoljutsionnaja Rossija No 1
1900, s. 28-34. V.I. Lenin, Teokset, 5 (Petroskoi 1954), s. 296-300.
Nimim. L., Finljandskija sobytija, Vestnik russkoi revoljutsii No 2 1902,
otd. II s. 15-32. V. Pogorelova, Finljandskija dela, Zizn No 2 1902, s. 2853.
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kinnan osalta sangen pitkälle. Tämä ei kuitenkaan saanut suomalaisia oitis liittymään valtakunnan oppositiovoimiin, kuten venäläiset toivoivat. Konservatiiviset suomalaiset perustuslailliset johtivat
näet Suomen valtiollisesta erityisasemasta poliittisen menettelytapaohjeen, jonka mukaan suomalaisten sekaantuminen Venäjän sisäpolitiikkaan oli ristiriidassa erillisvaltioaseman kanssa ja vaaraksi
ja vahingoksi sille. Suomalaisten eristäytyminen valtakunnanhallituksen vastustajista ei kuitenkaan johtunut yksin erillisvaltiodoktriinista, vaan myös suomalaisten monarkistisesta lojalismista ja
konservatiivisuudesta.5
Venäjän vallankumouspuolueet pyrkivät nostattamaan valtakunnan kaikki mahdolliset tyytymättömät ja sorronalaiset elementit —
niin yhteiskunnalliset kuin kansallisetkin liikkeet — yhteiseen taisteluun hallitusta vastaaan eivätkä voineet hyväksyä suomalaisten
lojalismia, eristäytymistä ja heidän halukkuuttaan tavoitella kompromissia hallituksen kanssa. Venäläisten vallankumouksellisten
mielestä Suomen perustuslait ja autonomia olivat tuhon omat. Adressit, propagandakampanjat ja passiivinen vastarinta eivät saisi hallitusta luopumaan aikeistaan hävittää reunamaan erityisasema.
Suomen pienen kansan kapina Venäjän hallitusta vastaan ei taas
ollut ajateltavissakaan.
Venäjän vallankumouspuolueiden mielestä suomalaisilla ei ollut
muuta mahdollisuutta kuin luopua varovaisuudestaan ja ennakkoluuloistaan ja liittyä yhteiseen illegaaliseen vallankumoustaisteluun
valtakunnan muiden muutosvoimien rinnalle. Vallankumousliikkeen eteneminen ja voitto oli Suomen ainoa toivo.6
Monet vallankumouspuolueiden lehdet debytoivat Suomen ky-

Suomen konservatiivisten perustuslaillisten poliittisesta linjasta ks. Kujala
1987a, s. 40-41, 58-60 ja passim. — Suomen perustuslaillisesta oppositiosta ja sen suhtautumisesta Venäjän oppositiopuolueisiin 1899-1903 ks.
myös William R. Copeland, The uneasy alliance, Collaboration between
the Finnish opposition and the Russian underground, 1899-1904, Annales Academiae Scientiarum Fennicae ser. B 179 (Helsinki 1973).
6
Otvet tsarja na petitsiju finljandskago seima, Listok "Rabotsago dela" No 3
1900, s. 6-7. Novoje nasilije v Finljandii, Rev. Rossija No 13 1902, s. 8-9.
Revoljutsionnoje dvizenije v Finljandii, Rev. Rossija No 48 15.6.1904 (v.1.),
s. 23-24. Sotsialisty-revoljutsionery i nesotsialistitseskaja demokratija,
Rev. Rossija No 56 5.12.1904 (v.1.), s. 6. Ks. myös viitteessä 4 mainitut kirjoitukset.
5
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symyksessä julkaisemalla siitä kokonaisvaltaisen poliittis-teoreettisen katsauksen. B.N. Kritsevski Rabotäeje delossa No 2-3 1899,
Revoljutsionnaja Rossija No 1 1900, Vestnik russkoi revoljutsii No 2
1902 ja Vera Kellgren-Pogorelova 2iznissä No 2 1902 olivat täysin
yhtä mieltä peruslähtökohdista, Suomen aseman perustuslaillisesta
tulkinnasta ja yhteisen vallankumoustaistelun välttämättömyydestä.7
Vallankumouspuolueiden mielestä heidän hallituksensa Suomen
politiikka osoitti itsevaltaisen järjestelmän jälkeenjääneisyyden ja
mädännäisyyden. V.M. Täernov toi Revoljutsionnaja Rossijassa helmikuussa 1903 havainnollisella tavalla esiin sen, mitä venäläiset vallankumoukselliset tarkoittivat puhumalla Bobrikovin suomalaisiin
virkoihin istuttamista venäläisistä "taskentilaisina":
"Mitrofan kelpaa kaikkeen, sillä hän on valmis kaikkeen. Hän on
siviilioikeuden asiantuntija — sillä hän on lainannut rahaa maksamatta sitä takaisin. Hän on perillä rikosoikeudesta, sillä hän on jakanut iskuja ja saanut selkäänsä. Hän on hallinnon spesialisti, sillä hän
tuntee sellaisia haukkumasanoja, jotka voivat hetkessä nujertaa
ihmisen. Hän on talousmies, sillä kaikki kapakat ovat olleet todistamassa hänen finanssioperaatioitaan."8
Venäläiset vallankumoukselliset olivat täysin yksimielisiä siitä,
ettei heidän hallituksensa Suomen politiikka ansainnut vähäisintäkään ymmärtämystä tai myötätuntoa.
Venäjän sosialistiset ryhmät suhtautuivat pohjimmiltaan enemmän tai vähemmän ennakkoluuloisesti Suomen porvarilliseen oppositioon. Bobrikovin tultua nimitetyksi virkaansa ja asevelvollisuuskiistan kärjistyessä Letutäije listki maalasi vuoden 1898 lopussa
Suomen tulevaisuuden synkin värein: maan valtiopäiviltä, porvaristolta ja älymystöltä ei kannattanut odottaa vakavasti otettavaa vastarintaa. Kirjoituksessa tuotiin erittäin havainnollisesti esiin, mitä
vikaa suomalaisissa nähtiin:
"Jostakin kummasta lyhytnäköisyydestä johtuen suomalaiset näkevät Venäjällä vain yksin tsaarin ja kuvittelevat, että heidän täytyy

7

8

Ks. viite 4.
(V.M. Tsernov,) Natsionalnoje porabostäenije i revoljutsionnyi sotsializm,
Rev. Rossija No 18 1.2.1903 (v.1.), s. 1-4. Tsernov ilmoitti ottaneensa yllä
esitetyn sitaatin kirjailija M. Je. Saltykov-Stäedriniltä.
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Senaatintorin kutsuntamellakka 18.4.1902.
Valok. E. Rundman.

olla tekemisissä vain hänen kanssaan. Venäjän yhteiskuntaa he
eivät tunne eivätkä arvosta ja kaikkea radikaalia he pelkäävät ja
karttavat."9
Tuomion langetti suuntaus, joka epädogmaattisuudessaan haki
Venäjän sosialistisessa leirissä vertaistaan.
Suomen oppositio tuotti kuitenkin yllätyksen epäilijöilleen ryhtymällä vastustamaan hallitusta ja Bobrikovia. Venäjän vallankumouspuolueet asettuivat heti varauksettomasti Suomen opposition
puolelle hallitusta vastaan. Kirjoittaessaan suomalaisten vastarinnasta vallankumouspuolueiden äänenkannattajat joutuivat tunnustamaan sen tosiasian, että passiivinen, laillinen vastarinta oli Suomessa etusijalla. Suurin osa äänenkannattajien Suomea koskevista
jutuista käsitteli tätä vastarinnan muotoa.1°
9 Letutsije listki No 44 19.11.1898 (v.1), s. 6-7.
10 Suomalaisten vastarinnasta esim. Copeland 1973.
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Vallitseva tilanne ei täysin miellyttänyt venäläisiä vallankumouksellisia. Siksi he kiinnittivät vuoden 1902 kutsuntamellakoihin paljon huomiota ja odottivat niiden olevan ensimmäinen oire
siitä, että Suomen opposition menettelytavat olivat muuttumassa
vallankumouksellisiksi.11 Nämä toiveet olivat ennenaikaisia. Todellisuudessa katumielenosoitukset yleistyivät ja terrorismi levisi Suomeen vasta 1904-05.
Niin sosialistivallankumouksellisten Revoljutsionnaja Rossija
kuin mensevikkien Iskrakin pitivät kenraalikuvernööri Bobrikovin
murhaa (16.6.1904) osoituksena siitä, että Suomen autonomiataistelu oli suuntautumassa vallankumouksellisille urille, siitä huolimatta
että Eugen Schauman oli keisarille osoittamassaan kirjeessä ilmoittautunut tämän lojaaliseksi alamaiseksi. Revoljutsionnaja Rossijan
mielestä Suomen tapahtumat osoittivat, miten terrorismi kaikkialla
edisti vallankumoustaistelua.
Schaumanin teko oli Iskran mukaan Suomessa tarkoituksenmukainen, mutta Venäjän työväenluokalle lehti suositteli terrorismin
vastaiselle linjalleen uskollisena joukkotoimintaa, ei poliittisia murhia lamaannuttavine vaikutuksineen. "Ei pidä ihmetellä sitä, että
terroriteot ovat alkaneet Suomessa, vaan sitä, että niitä ei siellä ole
tähän saakka ollut", Iskra luonnehti reunamaan tilannetta. Kirjoittajan oli turvauduttava dialektiikan kaikkiin hienouksiin perustellakseen, miksi terrorismi sopi Suomeen mutta ei Venäjälle.12
Venäjän vallankumouspuolueet toivat ilmi sympatiansa Suomen
perustuslaillista oppositiota kohtaan. Maanalaiset lehdet myönsivät
välistä, että porvarillisuudestaan huolimatta perustuslailliset olivat
autonomiataistelun johdossa, ei suinkaan työväenliike.13 Lehtien
mielestä perustuslaillisten yhteiskunnallinen konservatismi kuiten-

2izn No 2 1902, s. 53 (Pogorelova). Revoljutsionnoje krestsenije Finljandii,
Rev. Rossija No 7 1902, s. 17. (V.M. Smirnov,) (Poslednija) sobytija v Finljandii, Iskra No 22 1902, s. 5 & No 26 15.10.1902 (v.1.), s. 6.
12 Revoljutsionnoje dvizenije v Finljandii, Rev. Rossija No 48 15.6.1904 (v.1.),
s. 23-24. Monarhist v roli terrorista, Iskra No 68 25.6.1904 (v.1.), s. 1.
13 (V.M. Tsernov,) Nasa programma, Vestnik russkoi revoljutsii No 1, 2. izd.
1902, s. 9. (V.M. Smirnov,) Sobytija v Finljandii, Iskra No 34 15.2.1903
(v.1.), s. 5. Myös Elna Malin (= Aleksandra Kollontai), Die Arbeiterbewegung in Finnland und die russische Reglerung, Die Neue Zeit 22 190304, 1. Bd., s. 755.
11
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kin vaaransi kansallisen taistelun laajapohjaisuuden ja antoi sijaa
Venäjän hallituksen hajota ja hallitse -politiikalle, kuten Puolassa
vuoden 1863 kapinan jälkeen.14 Venäläiset vallankumoukselliset
muistuttivat suomalaisia perustuslaillisia tästä uhkasta myös yksityisesti.15
Sosiaalidemokraattinen Listok "Rabotsago dela" (No 3 1900) ja
sosialistivallankumouksellisten Vestnik russkoi revoljutsii (No 2
1902) väittivät suoraan, ettei porvarillisesta oppositiosta maltillisine
menettelytapoineen ja lojalismeineen ollut Suomen pelastajaksi,
vaan tämä asema kuului laajoille kansanjoukoille. Tähän mielipiteeseen näytti olevan perusteita, kun Suomen työväenpuolue oli järjestäytynyt (1899) ja sosialistinen työväenliike oli juurtumassa Suomenkin maaperälle.16
Suomen työväenliike ei kuitenkaan täyttänyt siihen asetettuja toiveita. Venäläiset vallankumoukselliset joutuivat yllätyksekseen näkemään, että järjestäydyttyään heidän suomalaiset toverinsa eivät
oitis ryhtyneetkään taistelemaan hallitusta vastaan vaan karttoivat
yhteistyötä venäläisten veljiensä kanssa. Viimeistään vuoden 1903
ns. soppakomiteakokeilun myötä kävi selväksi, että Suomen työväenjärjestöt pitivät laillisia toimintaoikeuksiaan suuremmassa arvossa kuin internationalistisia velvoitteitaan.17
Ju.O. Martov (oikealta nimeltään Ju.O. Cederbaum — puoluenimeltään L. Martov) kirjoitti Bobrikovin Helsingin työttömille antaman hätäavun johdosta huhtikuussa 1903 Iskraan pääkirjoituksen,
jossa hän leimasi hallituksen politiikan bonapartismiksi eli pyrki14

Nimim. L., Finljandskija sobytija, Vestnik russkoi revoljutsii No 2 1902,
otd. II s. 27. Ks. myös Letutsije listki No 46 10.8.1899 (v.1.), s. 12. Die Neue
Zeit 22 1903-04, 1. Bd., s. 755-756 (Kollontai).
15
V. Kellgren(-Pogorelova) J.N. Reuterille 26.7.1902. P. Kropotkin Reuterille 8.12.1899. J.N. Reuters brevsamling X, Abo Akademis Bibliotek
(AAB).
16 Listok "Rabotsago dela" No 3 1900, s. 6-7. Vestnik russkoi revoljutsii No
2 1902, otd. II s. 30-32. Ks. myös Vestnik russkoi revoljutsii No 1, 2. izd.
1902, s. 9 (Tsernov).
17 Suomen työväenliikkeen suhtautumisesta venäläiseen hallitusvaltaan ennen vuotta 1904 ks. Kujala 1987a, s. 44, 46-47, 65-66, 73. Kujala 1985, s.
182-184. Kujala pro gradu 1978, passim, erit. s. 133-161 (soppakomiteasta s. 148-161). Osa Suomen sosialisteista osallistui yksityishenkilöinä
passiiviseen vastarintaan, mutta heidän venäläiset aateveljensä eivät olleet riittävästi tai lainkaan selvillä tästä.
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mykseksi kalastella kansanjoukkojen tukea yksinvaltiuden puolelle
omistavia luokkia vastaan. Venäjällä bonapartismi kulki zubatovilaisuuden nimellä työväenyhdistyksiä ja lakkoja järjestelleen salaisen poliisin päällikön S.V. Zubatovin mukaan. Martov julisti, että
osa Suomen työväestöä oli menetellyt kerrassaan arvottomalla ja
poliittisesti vaarallisella tavalla. Hän ei kuitenkaan ryhtynyt tuomitsemaan Suomen työväenliikettä in corpore, vaan uskoi, että Suomen proletariaatin etujoukot olivat asiasta hänen kanssaan samaa
mieltä.'$
Kun Suomen työväenliike ei astunutkaan sille ajateltuun ruotuun
vaan jopa alentui kuhertelemaan hallituksen kanssa, vallankumouspuolueiden äänenkannattajat lakkasivat kirjoittamasta mokomasta häpeäpilkusta. Zubatovilainen työväenliike osoittautui eräissä Venäjän kaupungeissa varsin vaaralliseksi kilpailijaksi.19 Vallankumouksellisten mielestä ei ollut mitään syytä mainostaa, että myös
osa Suomen työväkeä tunsi viehtymystä tähän suuntaan.
Vaikeneminen ei kuitenkaan ollut täydellistä, vaan joskus vallankumouspuolueiden lehdissä (Revoljutsionnaja Rossijassa ja mengevikkien Iskrassa vuoden 1904 jälkipuoliskolla ja bolsevikkien Vperjodissa keväällä 1905 — V.M. Smirnov lienee kirjoittanut Iskran ja
Vperjodin kirjoitukset) arvosteltiin Suomen työväenjärjestöjen hallitusta kohtaan harjoittamaa diplomatiaa ja lepytyspolitiikkaa.
Vperjodin mielestä "Suomen sosiaalidemokratian laillinen asema ja
sen nauttimiensa oikeuksien menettämistä kohtaan tuntema pelko
saattavat sen usein asemaan, joka ei vastaa puolueen historiallisia
tehtäviä ja arvoa."20 Illegaalisuuteen tottuneiden venäläisten oli vaikea ymmärtää, miksi suomalaiset uhrasivat jopa periaatteensa säilyttääkseen lailliset toimintaoikeutensa.
Vuosina 1904-05 oli psykologisesti aikaisempaa helpompaa ar18

(Ju.O. Martov,) Russkije bonapartisty v Finljandii, Iskra No 37 1.4.1903
(v.1.), s.l. — Zubatovilaisuudesta Suomessa ks. Kujala pro gradu 1978, s.
216-222 (ja 148-161).
19
Zubatovilaisuudesta Venäjällä ks. Jeremiah Schneiderman, Sergei Zubatov and revolutionary Marxism, The struggle for the working class in
Tsarist Russia (Ithaca 1976).
20 Finljandskija dela, Rev. Rossija No 53 30.9.1904 (v.1.), s. 19-20. (V.M.
Smirnov,) Sobytija v Finljandii, Iskra No 69 10.7.1904 (v.1.), s.6. (V.M.
Smirnov,) Finljandija, Vperjod No 10 15.(2.)3.1905, s. 2-3. Smirnovin kirjeenvaihtajana toimimisesta jäljempänä.
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vostella avoimesti Suomen työväenliikkeen epäsuotavia puolia, sillä
näköpiirissä oli myös toivoa herättäviä ilmiöitä. Kesällä 1904 Suomen työväestö havahtui tähänastisesta valtiollisesta passiivisuudestaan ja alkoi osoittaa mieltään hallitusta vastaan.
Iskraan kirjoittaneen Smirnovin mielestä Suomen työväki oli
5.6.1904 järjestämillään hallituksen vastaisilla mielenilmauksilla
ikuisiksi ajoiksi puhdistautunut epäisänmaallisuuden häpeätahrasta, johon työväenjärjestöt ja -lehdet olivat välistä antaneet aihetta.
Iskra ja Revoljutsionnaja Rossija uskoivat, että Suomen työväestö
tulisi lopultakin lunastamaan paikkansa vallankumouksellisessa
yhteisrintamassa.21
Vaikka vallankumouspuolueiden lehdet olivat Suomen kysymykseen ja perustuslailliseen oppositioon suhtautumisessaan yllättävän yksituumaisia, kukin suuntaus kirjoitti Suomen radikaaleista
oppositiovoimista omalla, toisista suuntauksista erottuvalla tavallaan.
Rabotnik, Listok "Rabotnika" ja Rabotseje delo käsittelivät Suomen työväenliikettä myös työväenkysymyksen merkeissä kapitalistien vastaisena liikkeenä. Näiden lehtien profiili oli siis perinnäisessä länsieurooppalaisessa mielessä sosiaalidemokraattinen. Tämä näkökulma jäi Venäjällä itsevaltiuden vastaisen taistelun varjoon tai
oli oikeaoppisiksi marxilaisiksi julistautuneiden iskralaisten mielestä suorastaan revisionistinen. Iskralaisethan väittivät, että Rabotseje
delon suuntaus keskittyi yksipuolisesti taloudelliseen taisteluun poliittisen taistelun kustannuksella ja edusti näin revisionismin venäläistä varianttia, ns. ekonomismia. Yllä mainittujen kolmen lehden
kirjoitukset osuivat samaan ajankohtaan Suomen työväenliikkeen
järjestäytymisen kanssa, mikä osaltaan myös selittää kirjoitusten
profiilin.22

21

(V.M. Smirnov,) Sobytija v Finljandii, Iskra No 69 10.7.1904 (v.1.), s.6.
(V.M. Smirnov,) Nastrojenije v Finljandii, Iskra No 75 5.10.1904 (v.1.), s. 7.
Revoljutsionnoje dvizenije v Finljandii, Rev. Rossija No 48 15.6.1904 (v.1.),
s. 23-24. — Suomen työväenliikkeen ja Venäjän hallituksen suhteista
1904-05 ks. Kujala pro gradu 1978, passim. Kujala 1987a, s. 46, 87-88,
94-95, 106-107.
22 Finljandija, Listok "Rabotnika" No 9-10 1898, s. 36-37. Nimim. G-zon,
Rabotseje dvizenije v Finljandii, Rabotnik No 5-6 1899, otd. II s. 35-38.
Rabotseje delo No 2-3 1899, otd. I s. 1-13 (Kritsevski). Venäjän revisio-
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Sosialistivallankumouksellisten lehdet osoittivat enemmän kiinnostusta Suomen laajojen kansanjoukkojen poliittista heräämistä
kuin nimenomaisesti työväenliikettä kohtaan. Suhtautuminen vastasi puolueen yleistä linjaa, sillä sosialistivallankumoukselliset pitivät itseään yhtäläisesti niin työväestön kuin talonpoikienkin puolueena,23 kun taas sosiaalidemokraatit julistautuivat työväenluokan
etujoukoksi. Kun sitten Suomen aktiivinen vastustuspuolue syksyllä 1904 perustettiin, Revoljutsionnaja Rossija antoi sille kaiken myötätuntonsa.24 Tästä lähtien aktivismi oli Revoljutsionnaja Rossijalle
yksiselitteisesti vastarinnan oikea muoto Suomessa.25
Iskran debyytti Suomen kysymyksessä vuoden 1901 lopussa ei
ollut samanlainen kokonaisvaltainen katsaus kuin eräiden sen kilpailijoiden. Kirjoituksessaan Suomen kansan vastalause V.I. Lenin
(Uljanov) toisti normaalin perustuslaillisen tulkinnan Suomen valtiollisesta asemasta ja esitti sitten asevelvollisuusadressin (1901) esimerkkinä suomalaisten laajasta ja Leninin mielestä oikeutetusta
vastarinnasta. Hänellä ei kuitenkaan ollut mitään sanottavaa Suomen perustuslaillisista ja työväenliikkeestä eikä liioin Venäjän vallankumousliikkeen ja suomalaisten liittolaisuudesta.26
Leninin tarkoituksena oli ollut hankkia Iskralle suomalainen kirjeenvaihtaja, mutta hän ei onnistunut tässä.27 Tehtävän otti sitä vas-

23

24

25

26
27

nismi- eli ekonomismikiistasta ks. Kujala 1987a, s. 30-31 ja siinä viitteissä
mainittu kirjallisuus.
Sosialistivallankumouksellisten yleisestä linjasta ks. Hildermeier 1978. —
Jotkut Revoljutsionnaja Rossijan Suomen kirjeistä voivat olla suomalaisten kirjoittamia. Henry Biaudet laati tiettävästi maaliskuun 1902 numeron
kirjoituksen Finljandskije porjadki (nimim. Finljandets, No 5, s. 11). H.
Biaudet A. Neoviukselle 27.3.1902, Arvid Neoviuksen kok., Valtionarkisto
(VA). Tapio Helen, Henry Biaudet vastarintamiehenä ensimmäisellä sortokaudella, Historiallinen Arkisto 90 (Helsinki 1987), s. 18. Sosialistivallankumouksellisten asiamiehenä Suomessa 1902-03 toiminut neiti Commun alias Vera Ivanovna Kalasnikova lienee ollut yksi Revoljutsionnaja
Rossijaan Suomen asioista kirjoittaneista henkilöistä. Ks. Kujala 1987a, s.
61.
Novaja polititseskaja partija v Finljandii, Rev. Rossija No 55 20.11.1904
(v.1.), s. 13-14.
Novoje politits`eskoje ubijstvo v Finljandii, Rev. Rossija No 59 10.2.1905, s.
20-21. Matti Reinikka, Rev. Rossija No 69 15.6.1905, s. 11-14. Iz Finljandii, Rev. Rossija No 72 1.8.1905, s. 16. Kaikki vanhaa lukua.
Lenin, Teokset, 5 1954, s. 296-300.
Ks. Kujala 1987a, s. 50-51.
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toin V.M. Smirnov, puoleksi suomalainen (suomenruotsalainen)
mies, joka sai vuoden 1903 alusta alkaen nimityksen yliopiston
venäjänkielen ylimääräiseksi lehtoriksi ja muutti pysyvästi asumaan Helsinkiin. Smirnov julkaisi säännöllisesti Pietarin kirjeitä
perustuslaillisten maanalaisessa Fria Ordissa ja hänen yhteytensä
tähän poliittiseen suuntaukseen olivat paljon vilkkaammat kuin
Suomen työväenliikkeeseen. Myös Smirnovin kotitausta oli täysin
ei-proletaarinen. Ei siis ihme, että hänen ajatusmaailmansa Suomen
kysymyksessä oli kagaalihenkinen, vaikka hän muutoin oli Iskran
suunnan kannattaja.
Smirnov julkaisi kaikkiaan 23 Suomen kirjettä Iskrassa heinäkuusta 1902 lokakuuhun 1904, useimmat vuoden 1903 aikana. Lokakuun 1904 jälkeen hän valitsi puolensa Venäjän sosiaalidemokraattien puoluekiistassa ja suuntautui bolsevismiin. Smirnov lienee kirjoittanut pari kirjoitusta Leninin Vperjodiin keväällä 1905.
Smirnovin Suomen kirjeet Iskrassa olivat sisällöltään perustuslaillisia, ne käsittelivät Bobrikovin hallinnon epäkohtia ja suomalaisten vastarintaa ja ne olisi kenenkään ihmettelemättä voitu painaa Fria Ordissa tai Vapaissa Lehtisissä. Kirjeidensä loppuun Smirnov tosin välistä liitti Iskran ajatussuunnan mukaisia poliittisia tunnuksia, mutta muuten hänen kirjoituksissaan ei ollut lainkaan puoluenäkökulmaa. Smirnovia ei siis voi pitää sosialistisena teoreetikkona Suomen kysymyksessä. Kaiken kaikkiaan hänellä oli varsin
vähän kerrottavaa Suomen työväenliikkeestä. Hän ei pitänyt siitä,
että Suomen työväenliike käytti taktisesti hyväkseen hallituksen
siihen nähden noudattamaa sallivuutta ja keskittyi taistelemaan
kotimaista yläluokkaa vastaan lyöden laimin hallituksen vastaisen
taistelun.
Smirnovilta oli näin ollen turha odottaa sympatiaa Yrjö Mäkelinin kirjoittamaa äänioikeusjulistusta kohtaan, jonka SDP:n Forssan
puoluekokous hyväksyi vuonna 1903. Smirnov ei havainnut, että
Mäkelinin tarkoituksena oli ollut luoda työväenliikkeelle porvaristosta itsenäinen kansallisen taistelun linja. Smirnoville äänioikeusjulistus edusti sitä puolueen historiallisia tehtäviä vastaamatonta
yksipuolisuutta, jota hän ei voinut lainkaan hyväksyä.28
28

Smirnovin toiminnasta Suomessa 1900-luvun alussa ks. Kujala 1987a, s.
43-48, 55, 60-61, 66-72, 86, 96-100 ja siinä viitteissä mainitut lähteet.

46

Puoluekantaisuutensa ansiosta Lenin ymmärsi Suomen sosiaalidemokraatteja paremmin kuin Smirnov. Leninin mielestä sosiaalidemokraattien piti tukea autonomiataistelua, mutta olla samaistumatta porvaristoon samoin kuin salaamatta sosialistisia päämääriään.29 Lenin ei kuitenkaan ehtinyt julkaisemaan näitä ajatuksiaan
Iskrassa, sillä juuri näihin aikoihin (syksyllä 1903) hän erosi lehden
toimituksesta. Tästä lähtien puoluekiista vei miltei kaiken hänen
energiansa eikä häneltä liiennyt Suomen kysymykselle edes sitä
vertaa huomiota kuin aikaisemmin.
Iskra ei hankkinut lainkaan Suomen kirjeenvaihtajaa Smirnovin
ryhdyttyä bolsevikkien kannattajaksi eikä lehdessä kerrottu mitään
Suomen tapahtumista vuonna 1905. Myös Revoljutsionnaja Rossijassa ja Leninin Vperjodissa ja Proletarissa ilmestyi tuolloin sangen
vähän Suomen uutisia, vaikka suomalaisten vastarinta voimistui ja
radikalisoitui ja myös työväenliike tempautui lopultakin mukaan.
Kun vallankumousliike nosti päätään koko valtakunnassa sen venäläisiä ydinalueita myöten, ei palstatilaa yksinkertaisesti riittänyt
luoteisen reunamaan asioille.
Kun Venäjä oli yksinvaltaisesti hallittu maa ilman kansalaisvapauksia ja poliittisia oikeuksia, Venäjän vallankumouspuolueiden

29

Smirnovin kirjoitukset Iskrassa ilmestyivät numeroissa 22, 26 ja 29 (1902),
33-36, 38-43, 45-50 ja 55 (1903) ja 60, 69 ja 75 (1904), yleensä otsikolla
Sobytija v Finljandii. Toisin kuin väitin 1987, Smirnov laati muutamia
kirjoituksia Iskraan vielä Leninin toimituksesta eroamisen jälkeenkin
(viimeinen numero — No 51, jonka toimittamiseen Lenin osallistui,
ilmestyi 22.10.1903 vanhaa lukua). Sisällön perusteella oletan, että Smirnov kirjoitti kaksi Leninin Vperjodissa keväällä 1905 ilmestynyttä Suomikatsausta, vaikka hän ei muistelmissaan puhu tästä mitään: Finljandija,
No 10 15.(2.)3.1905, s. 2-3. V Finljandii, No 16 30.(17.)4.1905, s. 4. Smirnovin kirjoitus SDP:n Forssan puoluekokouksesta ilmestyi Iskran numerossa 49 1.10.1903 (v.1.). — Smirnov itse väitti muistelmissaan lakanneensa kirjoittamasta Iskraan sen siirryttyä mensevikkien käsiin. V.M. Smirnov, Revoljutsionnaja rabota v Finljandii 1900-1907 gg., Proletarskaja
revoljutsija No 1 (48) 1926, s. 134. Neuvostohistoriankirjoitus ei luonnollisestikaan tunne Smirnovin mensevistisessä Iskrassa julkaisemia kirjoituksia. Ju.F. Daskov, U istokov dobrososedstva, Iz istorii rossijsko-finljandskih revoljutsionnyh svjazei (Moskva 1980), s. 32-41. Ju.F.
Daskov, V.I. Lenin i finljandski put "Iskry" (Leningrad 1981), s. 136143.
V.I. Lenin V.M. Smirnoville 1.10.1903, Leninski sbornik XXXIX (Moskva
1980), s. 47-49. Kujala 1987a, s. 65-67.
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äänenkannattajat kiinnittivät lukijoidensa huomiota siihen, että
Suomella oli oma kansanedustuslaitoksensa ja kansalaisilla vanhastaan länsimaisia poliittisia oikeuksia (yhdistymis- ja kokoontumisvapaus), joita tosin kenraalikuvernööri Bobrikov nyt rajoitti. Suomen demokraattisuutta korostaessaan30 venäläiset vallankumoukselliset joutuivat ristiriitaan Suomen työväenliikkeen kanssa, jonka
mielestä vain yläluokalla oli Suomessa täydet kansalaisoikeudet;
yläluokka ei tahtonut myöntää niitä kansanjoukoille, vaikka yhteiskunnan kansanvaltaistuminen olisi ollut autonomiataistelulle merkittävä voimanlisäys.
Suomalaisen yhteiskunnan demokraattisuus ilmeni venäläisten
vallankumouksellisten mielestä myös siinä, että suomalaisilla työläisillä toisin kuin venäläisillä oli lakko-oikeus. Rabotnik-lehdessä
tuotiin vuonna 1899 aivan oikein esiin se seikka, että Suomen omat
vallanpitäjät ja työnantajat rajoittivat verraten vähän työväenliikkeen toimintamahdollisuuksia pelätessään Venäjän hallituksen asioihin sekaantumista ja kansallisen yhteisrintaman rikkoutumista.31
Listok "Rabotnika" väitti kuitenkin 1898, että Suomen porvarilliset
voimat vainosivat työväenliikettä siinä missä venäläinen kenraalikuvernöörikin ja toimivat tässä tarkoituksessa yhteistyössä kenraalikuvernöörin kanssa.32
Vaikuttaa omituiselta, että saman poliittisen suunnan lehdet saattoivat esittää näin ristiriitaisia käsityksiä. Tämä johtui osittain siitä,
että monet vallankumouspuolueiden äänenkannattajien kirjoittajat
tunsivat Suomen oloja melko pintapuolisesti. Siksi on syytä katsoa,
millainen käsitys varsinaisilla Suomi-eksperteillä oli maan demokraattisuudesta ja demokratian ja työväenkysymyksen suhteesta.
Venäjän vallankumouspuolueiden suhtautumista Suomen kysymykseen ei voida käsitellä ottamatta tarkastelun kohteeksi Aleksandra Kollontaita, vaikka hän ei ollut enempää puoluetyöntekijä
3° Rabot`seje delo No 2-3 1899, otd. I s. 1-13 (Krit"sevski). Rev. Rossija No 1
1900, s. 28-34. Zizn No 2 1902, s. 28-53 (Pogorelova). (V.M. Smirnov,)
Ot`serednoi kongress Finljandskoi sotsialdemokrat. partii, Iskra No 49
31

1.10.1903 (v.1.), s. 5.
Nimim. G-zon, Rabotseje dviienije v Finljandii, Rabotnik No 5-6 1899,
otd. II s. 35-38. Ks. myös Rabot"seje delo No 2-3 1899, otd. I s. 1-13

32
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(Kritsevski).
Finljandija, Listok "Rabotnika" No 9-10 1898, s. 36-37.

kuin minkään lehden vakinainen kirjoittajakaan. Koko vallankumousliikkeessä vain Smirnov veti Kollontaille vertoja Suomen asioiden tuntijana, mutta Kollontailla oli sen lisäksi kyky tarkastella
kohdettaan omintakeisesta, maailmankatsomuksensa mukaisesta
näkökulmasta. Siitä syystä hänen muutamat kirjoituksensa saksalaisissa lehdissä ja Iskran sisarjulkaisussa Zarjassa ovat paljon kiinnostavampia kuin Smirnovin Suomen kirjeet.
Kollontai oli poliittiselta näkemykseltään sosiaalidemokraatti,
puoluekiistan puhjettua mensevikki. Hänen kotitaustansa oli osaksi
suomalainen. Kollontai oli Suomen työväenkysymyksen asiantuntija. Hän julkaisi 1903 Pietarissa laajan sosiaalitieteellisen tutkimuksen Suomalaisten työläisten elämä. Kollontai käsitteli aihettaan
empiirisesti, mutta hänen johtopäätöksensä Suomen työväenkysymyksen kehityksestä ja ratkaisusta olivat marxilaiset, joskin hän
joutui Venäjän sensuurin vuoksi ilmaisemaan ne epäsuorasti ja verhotusti. Kollontai pyrki osoittamaan, että kapitalismin kehitys oli
synnyttänyt Suomen työväenkysymyksen ja että vasta yhteiskunnallinen vallankumous ratkaisisi lopullisesti tämän kysymyksen.
Hän perusteli näkemystään laajalla empiirisellä analyysilla ja Marxsitaateilla.33
On merkillistä, ettei Kollontain kirjaa aikanaan käännetty suomeksi tai ruotsiksi. Tämä johtui ehkä siitä, että Kollontai oli venäläinen, sosialisti ja päälle päätteeksi nainen — samalle henkilölle aivan
liian monta huonoa suositusta.
Kirjoittaessaan ulkomaisiin tai maanalaisiin venäläisiin lehtiin
Kollontai saattoi kosketella myös Suomen poliittista tilannetta. Hänen tärkeimmät kirjoituksensa tältä alalta ilmestyivät vuonna 1902
33

A.M. Kollontai, Zizn finljandskih rabotsih, Ekonomitseskoje izsledovanije
(S.-Peterburg 1903). Kollontain elämänvaiheista ks. Al. Kollontai, Avtobiografitseski otserk, Proletarskaja revoljutsija No 3 1921, s. 261-302.
(Aleksandra Kollontai,) Madame Kollontayn muistelmat hänen itsensä
kertomana (Helsinki 1946). Carsten Halvorsen (= Gustav Johansson), Vallankumouksen suurlähettiläs, Alexsandra Kollontayn elämä ja toiminta
(vuosina 1872-1917) (Riihimäki 1946). Barbara Evans Clements, Bolshevik feminist, The life of Aleksandra Kollontai (Bloomington 1979). —
Kollontain esikuva Suomen työväenkysymyksen empiiris-marxilaisena
tarkastelijana oli Dmitri Dmitrijevits Protopopov, Suomeen 1890-luvun
lopussa karkotettuna ollut henkilö, josta myöhemmin tuli kadetti (liberaali).D. Protopopov, Rabotsije, v kn.: Finljandija, pod red. D. Protopopov
(S.-Peterburg 1898), s. 231-264.
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Iskran sisarjulkaisussa Zarjassa ja 1904 saksalaisessa Die Neue Zeitissa.
Artikkelissaan Sosialismi Suomessa Zarjassa No 4 (1902) Kollontai tahtoi esitellä venäläisille vallankumouksellisille Suomen oloja
ja suomalaisten rauhanomaista laillista vastarintaa, jota kohtaan
venäläiset tunsivat ennakkoluuloja, ja poistaa näin lähentymisen
tiellä olevia esteitä. Kollontain mukaan Suomi oli monilla tavoin
"demokraattinen maa par excellence". Tästä huolimatta maassa
vallitsi sosiaalisia ristiriitoja, muun muassa työväenkysymys oli
akuutti. Kotimaiset viranomaiset olivat kunnioittaneet työväen yhdistymis- ja kokoontumisvapautta, joita Bobrikov nyt oli rajoittanut.
Toisaalta Kollontai kuitenkin väitti, että Suomen porvarilliset piirit
olivat pyrkineet sortamaan työväenliikettä ja hakeneet tähän apua
jopa Bobrikovilta.
Kollontai mainitsi, että Suomen työväenpuolueen Turun ohjelman (1899) lähtökohtana oli kansallisen itsenäisyyden säilyttäminen ja suojeleminen. Tämä saattoi hänen mielestään näyttää olevan
ristiriidassa työväenliikkeen kosmopoliittisten ideaalien kanssa,
mutta suomalaiset pyrkivät ohjelmakohdallaan suojelemaan vapauksiaan venäläiseltä despotismilta. Kollontai ei uskonut, että Venäjän hallituksen onnistuisi saavuttaa työväenliikkeeltä vastakaikua
hajota ja hallitse -politiikalleen. Hävittämällä Suomen perustuslain
ja demokratian tsaarinhallitus teki Kollontain mielestä rauhanomaisen toiminnan mahdottomaksi ja Suomen työväenliike liittyisi Venäjän sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen.34
Kollontai laati elokuussa 1903 kirjoituksen Suomen työväenliikkeestä ja Venäjän hallituksesta saksalaiseen Die Neue Zeit -aikakauskirjaan, mutta lehti julkaisi hänen artikkelinsa vasta seuraavan
vuoden alussa. Kollontain käsitys Suomen porvaristosta oli nyt
muuttunut aikaisempaa kielteisemmäksi. Tämä sorti työväenliikettä jopa enemmän kuin venäläinen hallitusvalta eikä lainkaan kaihtanut turvautumista viimeksi mainitun apuun. Kollontai teki yksittäisten työnantajien eräiden työtaistelujen aikaisesta menettelystä
34

A. Kollontai, Sotsializm v Finljandii, Zarja No 4 1902, s. 71-79, painettu
uudelleen teoksessa: A. Kollontai, Finijandija i sotsializm, Sbornik statei
(S.-Peterburg 1906), s. 5-18. Ks. myös A. Kollontay, Die Arbeiterfrage in
Finland, Soziale Praxis 9 1899-1900, s. 1233-1238, 1257-1262. Perepiska G.V. Plehanova i P.B. Akselroda, II (Moskva 1925), s; .168.
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varsin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Hallitusvalta teki Kollontain mukaan kaikkensa nujertaakseen
porvarillisen opposition, mutta antoi Suomen työväenliikkeen toimia lähes vapaasti voittaakseen sen liittolaisekseen perustuslaillisia
vastaan. Kollontain mielestä hallitus tahtoi murskata ensin autonomian ja vasta sitten laillisen työväenliikkeen. Ensimmäinen tehtävä
oli nyt suoritettu ja toisen vuoro oli koittanut. Suomalaisten työläisten asema tulisi olemaan sama kuin venäläisten. Molemmilla oli
samat viholliset, tsarismi ja kapitalismi. Suomalaisilla työläisillä ei
Kollontain mielestä ollut muuta mahdollisuutta kuin irrottautua
lyhytnäköisestä patriotismista ja liittyä proletariaatin kansainvälisyyden merkeissä venäläisten toveriensa vapaustaisteluun. Kollontailta ei siis enää liiennyt ymmärtämystä isänmaallisuudelle.35
Kollontain käsityksissä oli kosolti poliittista väriä eivätkä ne kaikilta osin vastanneet Suomen todellista tilannetta. Tästä huolimatta
hänen onnnistui varsin hyvin tuoda esiin Suomessa tosiasiallisesti
vallitsevat poliittiset ristiriidat. Jos hänen käsityksissään oli ristiriitaisuuksia, niitä oli myös työväenkysymyksen ja demokratian reaalisissa suhteissa.
Kuten edellä kävi ilmi, venäläisten vallankumouksellisten oli jossain määrin vaikeaa hyväksyä Suomen porvarillinen oppositio. Heidän suhtautumisensa autonomiataisteluun oli yhtä ambivalenttinen, he hyväksyivät autonomiataistelun tsaarinvallan vastaisena
toimintana, mutta eivät sen erillisyyttä yleisestä vallankumoustaistelusta eivätkä sen rajoittumista porvarillisiin vapauksiin.
Revoljutsionnaja Rossija kirjoitti Suomen aktivistipuolueen perustamisesta syksyllä 1904 tavalla, joka toi kärjistetysti esiin sen ristiriitaisen asenteen Suomen perustuslaillista autonomiaa kohtaan,
joka oli nähtävissä muun muassa Kollontain Die Neue Zeitin kirjoituksessa. Revoljutsionnaja Rossijan mielestä suomalaisten perustuslaillisten varovaisuus ja haluttomuus liittoutua muiden tsaarinvallan vastaisten voimien kanssa johtuivat juridisesta harhasta, jonka mukaan Venäjän itsevaltius ei suomalaisille ollut sisä- vaan ulkopolitiikkaa. Siksi maltilliset suomalaiset tavoittelivat vain perustus35 Elna Malin (= Aleksandra Kollontai), Die Arbeiterbewegung in Finnland
und die russische Regierung, Die Neue Zeit 22 1903-04, 1. Bd., s. 749757.
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lakinsa palauttamista varoen sekaantumasta Venäjän "sisäisiin
asioihin". Lehden mielestä tämä oli aivan oikein abstraktin oikeuden, mutta ei reaalipolitiikan kannalta. Yleensä venäläiset vallankumoukselliset katsoivat, että hallitus tekisi lopun Suomen autonomiasta, ellei vallankumous ehtisi väliin. Revoljutsionnaja Rossija ei
sitä vastoin sälyttänyt autonomian kumoamista hallituksen vastuulle, vaan antoi — varmasti tahtomattaan — suoranaista sivustatukea
kiistämällä opin erillisestä Suomen valtiosta.36
Mutta perustuslaillinen valtio olikin Venäjän vallankumouksellisille vain korkeintaan tilapäinen välietappi matkalla kohti lopullista
päämäärää sosialismia eikä juridiikka painanut paljon heidän
vaa'assaan yhteiskunnallisten ideaalien ja vallankumoustaistelun
rinnalla.
Suomen kysymys oli Venäjän vallankumouspuolueille vain osa
monikansallisen imperiumin kansallisuuskysymystä. Kansallisuuskysymyksen käsittelyssä voidaan erottaa kolme aspektia, 1) kysymyksen periaatteellinen ratkaisu, 2) puolalaisille, suomalaisille
ynnä muille vähemmistökansallisuuksille luvattu tavoite ja 3) puoluesuhteet.

Kansainvälinen työväenliike ja
kansallisuuskysymys
Kun Venäjän vallankumouspuolueet olivat sosialistisia puolueita ja
tunnustautuivat osaksi kansainvälistä työväenliikettä, on syytä katsoa, miten kansainvälinen työväenliike ja sen huomattavimmat
auktoriteetit suhtautuivat kansallisiin itsemääräämispyrkimyksiin.
Ns. tieteellisen sosialismin perustajien Karl Marxin ja Friedrich
Engelsin mielestä kansallinen itsemääräämisoikeus ei voinut olla
sosialisteille päämäärä sinänsä, vaan he yhdistivät sen kansainvälisen työväenluokan yhteiskunnallisen edistyksen ja sosialismin puo-

36

Novaja polititseskaja partija v Finljandii, Rev. Rossija No 55 20.11.1904
(v.1.), s. 13-14.
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lesta käymään taisteluun.37
Toinen internationaali hyväksyi Lontoon kongressissaan vuonna
1896 päätöslauselman, jossa se julisti kannattavansa kaikkien kansakuntien täyttä itsemääräämisoikeutta ja kehotti kaikkien maiden
työläisiä liittymään yhteen sosialismin toteuttamiseksi. Internationaali tunnusti kansallisen itsemääräämisoikeuden periaatteen, mutta ei ottanut kantaa Puolan eikä minkään muunkaan vieraan vallan
alaisen kansakunnan itsenäisyystavoitteeseen. Lopullisena päämääränään se piti kansainvälisen sosialistisen tasavallan perustamist 38
Puolalaisten itsenäisyystaistelulla oli 1800-luvun läpi ulottuva
traditio, joka punoutui läheisesti yhteen eurooppalaisen vallankumousliikkeen kanssa. Marx ja Engels olivat pitäneet riippumattoman Puolan restauraatiota tarpeellisena jo ennen yleiseurooppalaista vallankumousta, koska tämä heikentäisi taantumuksen päälinnaketta Venäjän yksinvaltiutta ja työntäisi sen loitommalle vallankumouksen eurooppalaisesta näyttämöstä. Venäjän vallankumousliikkeen nousu 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä vähensi tosin
sosialismin ideologien mielestä Puolan strategista merkitystä.39
Oikeaoppisen marxismin huomattavin teoreetikko vuosisadan
vaihteessa, saksalainen Karl Kautsky katsoi, että Venäjä oli muuttunut vallankumouksen kannalta keskeisemmäksi alueeksi kuin Puola. Hän epäili, voisiko Puola yhtenäistyä ja itsenäistyä ennen kapitalismin kukistamista, mutta ei pitänyt sitä liioin mahdottomanakaan.
Kautskyn mielestä sosiaalidemokraatit saattoivat joka tapauksessa
esittää Puolan itsenäisyystavoitteen, sillä tämä edisti luokkataistelua kokonaan riippumatta siitä, voitaisiinko tavoite toteuttaa. Puolalaisten kansallisuuskysymyksen ratkaisemattomuus oli luokkataistelun vapaan kehityksen esteenä. Kautsky ei siis kääntänyt selkäänsä puolalaisten itsenäisyystaistelutraditiolle. Hän korosti, että kan37

Hans-Ulrich Wehler, Sozialdemokratie und Nationalstaat, Die deutsche
Sozialdemokratie und die Nationalitätenfragen in Deutschland von Karl
Marx bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, Marburger Ostforschungen 18 (Wurzburg 1962), s. 9-27. J.P. Nettl, Rosa Luxemburg, II (London
1966), s. 842-844 ja seur.
38 Verhandlungen und Beschltisse des Internationalen Sozialistischen Arbeiter- und Gewerkschafts-Kongresses zu London vom 27. Juli bis 1.
August 1896 (Berlin 1896), s. 17-18. Ks. Kujala 1987a, s. 49, 63.
38 Ks. viite 37.
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sallisuusaate oli olennaisesti porvarillinen aate. Sosiaalidemokraattien oli kansallisuusasiassakin noudatettava omaa luokkalinjaansa
unohtamatta internationalistisia velvoitteitaan ja varottava joutumasta oman kansakuntansa porvariston talutusnuoraan.4o
Eräät johtavat saksalaiset sosiaalidemokraatit (muun muassa Wilhelm Liebknecht) hyväksyivät puolalaisten riippumattomuuspyrkimykset; toiset taas (esimerkiksi Franz Mehring) pitivät itsenäisen
puolalaisen luokkavaltion restauraatiota mahdottomuutena. Mehring kutsui vuonna 1901 taantumukselliseksi utopiaksi sitä ajatusta,
että porvarillinen vallankumous voisi toteuttaa vapaan Puolan; siihen kykenisi vain yhteiskunnallinen vallankumous.41
Itävalta-Unkari oli Venäjän tapaan monikansallinen imperiumi,
jossa alue- ja kansallisuusrajat eivät suinkaan aina vastanneet toisiaan, vaan samalla alueella saattoi asua useita eri kansallisuuksia
yhdenkään niistä muodostamatta selkeästi sen alueen väestön
enemmistöä. Itävallan slaavilaisten kansojen parissa esiintyi separatistisia pyrkimyksiä, jotka ulottivat vaikutuksensa myös työväenliikkeeseen. Estääkseen riviensä pirstoutumisen Itävallan sosiaalidemokraattinen puolue asetti vuonna 1899 tavoitteekseen demokraattisen liittovaltion, joka koostuisi itsehallinnollisista alueista. Samaa kansallisuutta edustavat alueet muodostaisivat unionin omien
kansallisten asioidensa käsittelyä varten. Päätös oli siis alueellisen
kulttuuriautonomian ja ekstraterritoriaalisen kulttuuriautonomian
periaatteiden välinen kompromissi.
Viimeksi mainittu malli tarkoitti kaikkien samaa kansallisuutta
olevien ihmisten kielellis-sivistyksellistä itsehallintoa yli aluerajojen. Kulttuuriautonomia oli tietenkin suppeampi kuin poliittinen
(valtiollinen) autonomia. Ekstraterritoriaalinen kulttuuriautonomia
saavutti seuraavina vuosina kannatusta lähinnä useissa ItävaltaUnkarin ja Venäjän kansallisissa sosialistisissa liikkeissä.
Itävallan sosiaalidemokraattinen puolue oli jakaantunut kansal4o Karl Kautsky, Die moderne Nationalität, Die Neue Zeit 5 1887, s. 392405, 442-451. Karl Kautsky, Finis Poloniae? Die Neue Zeit 14 1895-96,
2. Bd., s. 484-491, 513-525. Karl Kautsky, Allerhand Revolutionäres,
Die Neue Zeit 22 1903-04, 1. Bd, s. 620-627. K. Kautsky, Slavjane i
revoljutsija, Iskra No 18 10.3.1902 (v.1.), s. 1.
41 Nettl II 1966, s. 844. Franz Mehring, Die polnische Frage, in: Gesammelte
Schriften, 7 (Berlin 1965), s. 61.
54

lisiin järjestöihin, jotka muodostivat yhdessä valtakunnallisen puolueen.42 Itävallan sosiaalidemokraattien omaksuma federalistinen
puoluemalli oli vain yksi tapa ratkaista monikansallisen valtakunnan työväenliikkeen ongelmat eikä internationaali sanktioinut sitä
samalla tavoin kuin se oli hyväksynyt kansallisen itsemääräämisoikeuden periaatteen.
Itävaltalaisten sosiaalidemokraattien tekemät ratkaisut saivat kuitenkin sangen arvovaltaisen puoltolauseen. Kautsky julisti Itävallan
puolueorganisaation monikansallisen valtion työväenliikkeelle
ideaaliseksi ratkaisuksi. Hänen mielestään Itävallan sosiaalidemokraattien omaksuma kielirajapohjainen territoriaalinen federalismi
sopi myös itse valtakunnan valtiolliseksi järjestykseksi. Toisaalta
hän oli hyvin selvillä siitä mahdollisuudesta, että keskipakoiset voimat saattaisivat pirstoa kaksoismonarkian kansallisvaltioiksi.43
Kautsky ei siis ollut pienvaltiomallin kannattaja.
Internationaalin Pariisissa vuonna 1900 pitämä kongressi hyväksyi yksimielisesti vastalauseen tsaarinhallituksen puolalaisiin ja
suomalaisiin kohdistamaa sortoa vastaan.44 Joulukuussa 1901 pitämässään kokouksessa Kansainvälinen sosialistinen toimisto protestoi sitä vastaan, että tsarismi oli taantumuksellisin aikein hävittänyt
Suomen perustuslain. Toimiston venäläiset jäsenet G.V. Plehanov
ja B.N. Kritsevski, jotka kumpikin edustivat Venäjän sosiaalidemokraattista työväenpuoluetta, esittivät viimeksi mainitun päätöslauselman ja puolalainen jäsen Cezaryna Wojnarowska (SDKPiL)
42

Jacques Droz, Die sozialistischen Parteien Europas: Deutschland, Österreich-Ungarn, Skandinavien, Niederlande, Geschichte des Sozialismus,
IV, hg. von Jacques Droz (Frankfurt/M. 1975), s. 112-118. Richard Pipes,
The formation of the Soviet Union, Communism and nationalism 19171923, revised ed., Russian Research Center Studies 13 (Cambridge, Mass.

1980), s. 23-28.
Karl Kautsky, Finis Poloniae? Die Neue Zeit 14 1895-96, 2. Bd., s. 520522. Karl Kautsky, Der Kampf der Nationalitäten und das Staatsrecht in
Oesterreich, Die Neue Zeit 161897-98,1. Bd., s. 516-524, 557-564. Karl
Kautsky, Nochmals der Kampf der Nationalitäten in Oesterreich, Die
Neue Zeit 16 1897-98, 1. Bd., s. 723-726. K. Kautsky, Die Krisis in
Österreich, Die Neue Zeit 22 1903-04, 1. Bd., s. 39-46, 72-79. Karl
Kautsky, Allerhand Revolutionäres, Die Neue Zeit 22 1903-04, 1. Bd., s.
625-626. Wehler 1962, s. 191-192.
44 Internationaler Sozialisten-Kongress zu Paris, 23. bis 27. September 1900
(Berlin 1900), s. 28.
43
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kannatti sen hyväksymistä.45 Venäjän vallankumouspuolueet sitoutuivat siis kannattamaan suomalaisten autonomiataistelua myös internationaalin välityksellä.

Kansallisuuskysymys puolalaisessa ja
juutalaisessa työväenliikkeessä
Venäläiset vallankumouspuolueet joutuivat ratkaisemaan suhtautumisensa kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja puoluemalleihin
vastatakseen puolalaisen ja juutalaisen työväenliikkeen näissä
asioissa niille esittämiin haasteisiin. Siksi on paikallaan tutustua lyhyesti Venäjän valtakunnan puolalaiseen ja juutalaiseen sosialismiin.
Puolan sosialistinen puolue PPS oli ohjelmaltaan sosialistinen ja
kansallismielinen. Se oli asettanut päämääräkseen jaetun isänmaansa itsenäisyyden palauttamisen. Itsenäinen demokraattinen tasavalta oli toteutettava jo ennen sosialismia.
Vuonna 1897 PPS asetti venäläisille sosialisteille kolme ehtoa,
jotka näiden oli täytettävä, jotta PPS suostuisi solmimaan yhteistyösopimuksen näiden puolueen kanssa. 1) Venäläisen yhteistyökumppanin oli annettava aktiivinen kannatuksensa Puolan riippumattomuustavoitteelle, 2) alistettava muihin Puolan ja Liettuan alueella
toimiviin vallankumousjärjestöihin pitämänsä yhteydet PPS:n hyväksyttäväksi ja 3) tunnustettava valtakunnan vähemmistökansallisuuksille järjestöllinen itsenäisyys samoin kuin oikeus päättää vapaasti suhteestaan Venäjän valtakuntaan.
Puolan sosialistinen puolue katsoi, että sen suhteet Venäjän sosialistiseen liikkeeseen voitaisiin järjestää ainoastaan osapuolten j ärj estöllisen itsenäisyyden ja niiden keskinäisen yhteistyösopimuksen
4'
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Bureau Socialiste International, Comptes rendus des reunions, Manifestes
et circulaires, ed. Georges Haupt, Materiaux pour l'histoire du socialisme
international Iie ser. II, vol. I, 1900-1907 (Paris 1969). s. 49. Ks. myös s. 51,
60. Plehanov oli puolustanut suomalaisten autonomiataistelua jo keväällä
1899 Brysselissä järjestetyssä eri maiden sosialistijohtajien konferenssissa.
Donosy tsaiju o russkoi emigratsii, Byloje No 11-12 1909, s. 158-159.
Perepiska Plehanova i Akselroda II 1925, s. 87-90.

Mielenosoitus Varsovassa lokakuussa 1905.
Niva No 45 1905.

pohjalta; koko valtakunnan käsittävän sosialistisen puolueen luominen oli ehdottomasti poissa laskuista. Venäjän sosialistisen leirin
hajanaisuus ja järjestymättömyys olivat puolalaisten mielestä yhteistyösopimuksen solmimisen esteenä.
PPS vaati kaikkia Puolan ja Liettuan sosialisteja liittymään riveihinsä. Näin se oli pysyvästi sotajalalla kaikkien muiden alueella toimivien vallankumousjärjestöjen kanssa. PPS leimasi juutalaisen
Bundin toiminnan suorastaan vahingolliseksi perustellen ankaraa
tuomiotaan järjestöllisten seikkojen ohella myös sillä, ettei Bund
kannattanut Puolan itsenäisyystavoitetta. PPS:n mielestä Bund
edisti venäläistymistä.
Puolan sosialistinen puolue taisteli kynsin ja hampain itseään voimakkaamman kansallisuuden vaikutusta vastaan, mutta kielsi puolalaisia heikommilta kansallisuuksilta oikeuden itsenäiseen järjes57

täytymiseen, mikäli näillä oli kunnia asua muinaisen Puolan valtakunnan alueella. PPS:n mielestä luokkataistelun intressit vaativat
työväenliikkeen voimien keskittämistä saman katon alle PuolaLiettuassa. Kuinka ollakaan, venäläiset sosiaalidemokraatit käyttivät täsmälleen samaa perustelua puoltaessaan kaikkien sosialistien
valtakunnallista sentralisaatiota, mutta puolalaisten isänmaanystävien mielestä "polonisaatio" oli tietenkin aivan eri asia kuin "russifikaatio".
PPS:n nationalistisia piirteitä ei kuitenkaan ole syytä liioitella.
Puolue hyväksyi ukrainalaisten sosialistien separatismin ja oli valmis myöntämään myös Liettualle itsenäisyyden, jos alueen väestö
sitä haluaisi. PPS:n linja perustui edellisen vuosisadan kokemuksista syntyneeseen käsitykseen Venäjän takapajuisuudesta ja taantumuksellisuudesta ja sikäläisen vallankumousliikkeen voimattomuudesta. Kansallinen ylemmyydentunne ja epäluulot kaikkea venäläistä kohtaan olivat juurtuneet syvälle puolalaisten sosialistien
mieliin. Puolueen mielestä Venäjän imperiumin hajoaminen vastasi
vallankumousliikkeen etua."
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Iz Polgi, Letutgije listki No 43 7.7.1898 (v.1.), s. 14. Otkrytoje pismo k Polskoi Sotsialistitseskoi Partii, Rabotnik No 5-6 1899, otd. II s. 28-34. (V.
Kosovsky = N. Levinson,) Borba "Polskoi Sotsialistitgeskoi Partii" protiv
"Jevreiskago Rabotgago Sojuza", Rabotnik No 5-6 1899, otd. II s. 72-94.
Rabotgeje delo No 8 1900, otd. I s. 71. L. Plochocki (= Wasilewski), Evoljutsija polititgeskih nastrojeni polskago obstsestva, Zizn No 2 1902, s.
140-178. Zajavlenije Litovskoi Sotsialdemokratitseskoi Partii, Zizn No 4
1902, s. 238. L. Plochocki (= Wasilewski), Vzaimnyja otnogenija polskih i
russkih sotsialistov, Zizn No 5 1902, s. 75-96. Nimim. Ri., Iz Polskoi iizni,
Zizn No 5 1902, s. 251-255. Jozef Pilsudski, Samoderzavnyje hozjajeva
Polgi, Svoboda No 2 1902, otd. I s. 79-90. Michal Lusnia (= Kazimierz
Kelles-Krauz), Polsko-russkija revoljutsionnyja otnogenija, Vestnik russkoi revoljutsii No 2 1902, otd. II s. 1-14. M. Lusnia (= K. Kelles-Krauz),
Pismo v redaktsiju, Vestnik russkoi revoljutsii No 3 1903, otd. II s. 168170. S. Hacker, Der Sozialismus in Polen, Die Neue Zeit 14 1895-96, 2.
Bd., s. 324-332. Michael Lusnia (= K. Kelles-Krauz), Unbewaffnete
Revolution? Die Neue Zeit 22 1903-04, 1. Bd., s. 559-567. PPS:stä ks.
myös M.K. Dziewanowski, The Communist Party of Poland, An outline of
history, Russian Research Center Studies 32 (Cambridge, Mass. 1959), s.
19 seur. Wt. Pobög-Malinowski, Jozef Pilsudski 1867-1901, W podziemiach konspiracji (Warszawa 1935) (= Pobög-Malinowski 1935a). Wt. PobögMalinowski, Jozef Pilsudski 1901-1908, W ogniu revolucji (Warszawa
1935) (= Pobög-Malinowski 1935b). Wiestaw Bienkowski, Kazimierz Kelles-Krauz, Zycie i dzielo (Wroclaw 1969).
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Puolan kuningaskunnan ja Liettuan sosiaalidemokratia
(SDKPiL) oli PPS:n vannoutunut vihollinen ja omaksui lopulta
kansallisuuskysymyksessä täysin vastakkaisen käsityksen kuin kilpailijansa. SDKPiL:n johtavan ideologin Rosa Luxemburgin mielestä kapitalismi oli integroinut Venäjän-Puolan tiiviisti muun valtakunnan yhteyteen ja kun kapitalismin kehitys edisti myös sosialistista vallankumousta, puolalaisilla työläisillä ei ollut syytä vastustaa
vallitsevaa valtiollista tilannetta.
Mikäli maan työväenluokka vaatisi itsenäisen puolalaisen luokkavaltion restauraatiota, se alistuisi porvariston johdettavaksi ja pettäisi internationalistiset velvoitteensa, jotka vaativat sitä liittymään
muun valtakunnan proletariaatin rinnalle yhteiseen luokkataisteluun. Rosa Luxemburg uskoi, että yhteiskunnallinen vallankumous
toteuttaisi ylipäätään vapauden ja poistaisi näin päiväjärjestyksestä
kansallisuuskysymyksen. Yksityisesti hän vierasti jopa autonomian
tavoittelemista Puolalle. Rosa Luxemburg ei suinkaan pyhittänyt
kaikkia vallitsevia valtakunnanrajoja, vaan katsoi, että Turkin valtakuntaan kuuluvat kristityt kansakunnat ansaitsisivat edistyksen nimessä riippumattomuuden.
Vuosisadan vaihteessa SDKPiL:ssä vaikutti kuitenkin myös
suuntaus, joka ei Rosa Luxemburgin tavoin tuominnut kaikkia kansallisia pyrkimyksiä, vaan piti päämääränään yhtenäistä ja riippumatonta Puolaa, joka toteutettaisiin (viimeistään) sosialistisen vallankumouksen yhteydessä.
SDKPiL:n minimiohjelmana oli demokraattinen perustuslaki Venäjän valtakunnalle ja (territoriaalinen) autonomia Puolalle.
Puolan ja Liettuan sosiaalidemokratia taisteli luonnollisestikin
tsarismia vastaan, mutta järjestöllisellä alalla se piti päätehtävänään
PPS:n eristämistä ja sen levittämän "sosiaalipatriotismin" vastustamista. Kun PPS katsoi kilpailijansa pettäneen kansallisen asian,
lopputuloksena oli katkera veljessota. Suhtautuessaan antagonistisesti PPS:n nationalismiin SDKPiL kehitti antinationalismin loogiseen ääripisteeseensä; ilman PPS:ää olisi tuskin ollut SDKPiL:ääkään sellaisena kuin se esiintyi oman aikansa historiassa. SDKPiL:n
olemassaolo ilmensi sitä seikkaa, että osa Puolan ja Liettuan älymystöä ja työväenluokkaa tunsi kansallisen näkökulman sijasta
yleisvaltakunnallisen ja kansainvälisen ajattelutavan omakseen. Oli
enemmän kuin pelkkä sattuma, että huomattava osa puolueen joh59

tajista oli Puolan ja Liettuan juutalaisia.47
SDKPiL lähetti vuonna 1901 Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen huomattavimmille suuntauksille Iskralle, Rabotseje
delolle ja Bundille samoin kuin latvialaisille sosiaalidemokraateille
kirjeen, jossa se ehdotti Venäjän valtakunnan sosiaalidemokraattisten järjestöjen yhteistä edustajakokousta. SDKPiL:n mielestä oli
luotava valtakunnallinen sosiaalidemokraattinen puolue, jonka rakenne olisi federalistinen. Valtakunnalle oli vaadittava demokraattista perustuslakia, joka takaisi autonomian suomalaisille, puolalaisille, liettualaisille ja muille kansoille. Kaikille kansallisuuksille oli
annettava täydellinen itsemääräämisoikeus. Tämä kirje kuvasti
SDKPiL:n "kansallisemman" suuntauksen käsityksiä.48
Venäjän ja Puolan yleinen juutalainen työväenliitto (vuodesta
1901 alkaen Liettuan, Puolan ja Venäjän yleinen juutalainen työväenliitto) eli Bund oli vuonna 1898 ollut perustamassa Venäjän sosiaalidemokraattista työväenpuoluetta (VSDTP) ja liittynyt siihen
autonomisena järjestönä, joka oli itsenäinen vain erityisesti juutalaista työväenluokkaa koskevissa kysymyksissä.49
Vuonna 1901 pitämässään 4. edustajakokouksessa Bund päätti
pyrkiä muuttamaan Venäjän valtakunnan liittovaltioksi, jossa jokaisella kansallisuudella olisi täydellinen kulttuuriautonomia aluerajoista riippumatta. Bund omaksui siis ekstraterritoriaalisen kulttuuriautonomian periaatteen, mikä oli sen itsensä kannalta täysin ymmärrettävä ratkaisu, sillä juutalaisilla ei ollut omaa muista kansallisuuksista erottuvaa aluetta, vaan heitä asui kaikkialla Puolassa ja
Länsi-Venäjällä toisten kansallisuuksien joukossa. Vaikka Bund piti
juutalaisia omana erillisenä kansallisuutenaan, se katsoi kuitenkin
ennenaikaiseksi vaatia kansallista autonomiaa heille, vaan tyytyi
Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, 1/1 (Berlin 1979), s. 5-216, 764766. 1/2 1979, s. 378-381, 494-499. Nettl I 1966, s. 60-106, 251-271. II
1966, s. 842-862. Georg W. Strobel, Die Partei Rosa Luxemburgs, Lenin
und die SPD, Der polnische "europäische" Internationalismus in der russischen Sozialdemokratie (Wiesbaden 1974), s. 71-178. Walentyna Najdus, SDKPiL a SDPRR 1893-1907 (Wroclaw 1973), s. 11-131.
48 Iskra No 7 1901, s. 5-6. Dziewanowski 1959, s. 33. Strobel 1974, s. 157158. Najdus 1973, s. 109-110.
49 Pervyi sjezd RSDRP, Mart 1898 goda, Dokumenty i materialy (Moskva
1958), s. 82-83, 204-205. — Bundista ks. Henry Tobias, The Jewish
Bund in Russia, From its origins to 1905 (Stanford 1972).
47
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toistaiseksi pyrkimään siihen, että heitä diskriminoivat lait kumottaisiin. Bundin kansallinen ohjelma oli siis perin vaatimaton, mutta
aikaisemmin se ei ollut esittänyt lainkaan kansallisia vaatimuksia.
Samassa edustajakokouksessaan (1901) Bund päätti pyrkiä muuttamaan Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen valtakunnan eri kansakuntien sosiaalidemokraattisten puolueiden federaatioksi. Bund otti siis mallia Itävallan työväenliikkeen organisaatiosta.50
Bund ja Puolan sosialistinen puolue suhtautuivat myönteisesti
suomalaisten autonomiataisteluun. Bundin historian kirjoittanut
Henry Tobias on sanonut, että bundilaiset osoittivat suomalaisia
kohtaan enemmän myötätuntoa kuin puolalaisia ja liettualaisia kohtaan. Oli helpompi ylistää kaukana asuvia suomalaisia kuin lähinaapureitaan.51 Tällainen ajattelutapa ei suinkaan ollut harvinainen
Venäjän valtakunnan eri kansallisuuksien enempää kuin niitä edustavien sosialistienkaan keskinäisissä suhteissa.
Puolan sosialistien asenteissa oli välistä havaittavissa hienoista
vahingoniloa, kun lojalismi ja puolalaisia kohtaan osoitettu epäsolidaarisuus eivät lopultakaan olleet auttaneet suomalaisia, vaan heistä
oli tullut puolalaisten kohtalotovereita. PPS tahtoi nostattaa kaikki
valtakunnan läntiset reuna-alueet yhteiseen taisteluun tsaarinvaltaa
ja Venäjää vastaan. Se piti Suomen perustuslaillista oppositiota
potentiaalisena yhteistyökumppanina52 preferoiden tosin ainakin
50

Treti sjezd Vseobstsago Jevreiskago Rabotsago Sojuza v Rossii i Polse,
Rabotseje delo No 7 1900, otd. I s. 51-53. 4-i sjezd Vseobstsago Jevreiskago Rabotsago Sojuza v Rossii i Polse, Rabotseje delo No 10 1901, otd. I
s. 124-126. Iskra No 810.9.1901 (v.1.), s. 6. B. Kritsevski, Po povodu IV-go
sjezda Bunda, Rabotseje delo No 11-12 1902, otd. I s. 118-123. Nimim.
G. Ja., Bund, Zizn No 2 1902, s. 106-107, 112-115. Tobias 1972, s. 106-

110, 136-138, 160-176.
1 "Arbeiterstimme", Rabotseje delo No 9 1901, otd. II s. 32. Nimim. G. Ja.,
Bund, Zizn No 2 1902, s. 132, 138. Tobias 1972, s. 287. PPS:n osalta ks.
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seuraava viite.
52

Leon Plochocki (= Wasilewski), Die Parteiverhältnisse Finnlands, Die
Neue Zeit 17 1898-99, 2. Bd., s. 308-315. Najdus 1973, s. 40. Kalervo
Hovi, Suomi Puolan sosialistien (PPS) tsaarinhallituksen vastaisissa yhteistyökaavailuissa, teoksessa: Venäjän vähemmistökansallisuudet tsarisminvastaisessa taistelussa 1800-luvulta vuoden 1917 vallankumouksiin,
Tampereen yliopisto, Historiatieteen laitoksen julkaisuja 5 (Tampere
1981), s. 75-86. Walentyna Najdus, Suomi puolalaisessa edistyksellisessä
ja sosialistisessa lehdistössä ennen ensimmäistä maailmansotaa, mt., s.

87-99.

61

periaatteessa työväenliikettä.53
Rosa Luxemburg sitä vastoin kohdisti sympatiansa yksin Suomen sosiaalidemokraateille. Hänen mielestään porvarillis-nationalistiset liikkeet olivat osoittautuneet kykenemättömiksi taistelemaan yksinvaltiutta vastaan. Puolalaiset olivat kapinoimalla pystyneet puolustamaan vapauttaan yhtä vähän kuin suomalaiset lojalismillaan.M SDKPiL vastusti periaatteessa kaikkea yhteistyötä porvarillisten puolueiden kanssa, kun Venäjän valtakunnan sosialistiset
puolueet yleensä pitivät ainakin tilapäistä ja kohteeltaan rajoitettua
yhteistoimintaa tilanteen mukaan mahdollisena.55

Venäjän vallankumouspuolueiden
kansallisuuskysymykseen ja Suomen
kysymykseen esittämät ratkaisut
Pienryhmät
Svobodan ja Ziznin ryhmät eivät saavuttaneet pysyvää jalansijaa
Venäjän sosiaalidemokraattisessa liikkeessä, vaan nämä lehdet lakkasivat ilmestymästä ja niitä julkaisseet ryhmät hajosivat. Näihin
lehtiin ei kannattaisi tässä yhteydessä kiinnittää juuri huomiota,
elleivät ne olisi luvanneet vähemmistökansallisuuksille poikkeuksellisen paljon.
Svobodan toimitus ilmoitti vuonna 1902 pyrkivänsä muuttamaan
Venäjän valtakunnan vapaiden kansojen liitoksi, jossa valtakunnallinen kansanedustuslaitos Zemski Sobor käsittelisi yhteiset asiat ja
jossa vähemmistökansallisuuksilla olisi paikallinen itsehallinto
omia asioitaan varten. Lehti piti gruusialaisia, armenialaisia, ukrainalaisia ja latvialaisia kansallisuuksina, joita tällainen asema tyydyt53

Bienkowski 1969, s. 167-168. Najdus 1973, s. 181-182. Anna 2arnowska,
Geneza rozlamu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904-1906 (Warszawa
1965), s. 126. Adolf Törngren, Med ryska samhällsbyggare och statsmän
åren 1904-1905 (Helsingfors 1929), s. 241.
54 Luxemburg, Gesammelte Werke, 1/2 1979, s. 456-461, 494-499. Najdus
1981, s. 90-92.
55 Ks. Kujala 1988b.
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täisi. Juutalaisille, joilla ei ollut muista kansallisuuksista erottuvaa
asuma-aluetta, toimitus lupasi tasa-arvon kaikkien muiden kansallisuuksien kanssa. Puolalaiset saisivat toivomustensa mukaisesti
erota Venäjän valtakunnasta ja suomalaiset taas liittyä takaisin
Ruotsiin, jos niin tahtoisivat. Toimituksen tiedot suomalaisten pyrkimyksistä olivat varsin heikolla tolalla. Joka tapauksessa Svobodan toimitus oli valmis tyydyttämään vähemmistökansallisuuksien
itsensä esittämät toiveet, jos ne vain olivat toteuttamiskelpoisia.56
Ziznin ryhmä esitti kesäkuussa 1902 oman ehdotuksensa Venäjän
sosiaalidemokraattisen puolueen ohjelmaksi. Sen mukaan valtakunta oli jaettava kansallisiin ja historiallisen perinteen muodostamien alueisiin, joille oli myönnettävä täydellinen sisäinen itsehallinto. Valtakunnasta oli tehtävä tämän aluejaon perusteella liittotasavalta. Alueella oli ohjelmaehdotuksen mukaan oikeus erota valtakunnasta ja muodostaa itsenäinen valtio, jos sen asukkaiden enemmistö asettui kansanäänestyksessä tälle kannalle.57
Ziznin ryhmän kansallisuuspoliittisessa linjassa erottuu kolme
keskeistä elementtiä. 1) Linja oli erittäin myötämielinen vähemmistöjä kohtaan. 2) Sen lähtökohtana oli alueeellinen itsemääräämisoikeus. 3) Linja oli muotoiltu konkreettiseksi toteuttamiskelpoiseksi
ratkaisuksi.
Ziznin ryhmä pyrki kaikkien vallankumouksellisten järjestöjen
yhdistymiseen. Se teki kansallisuuskysymyksestä yhden kaikkein
keskeisimmistä teemoistaan, joilla se pyrki tähän yhtenäisyyteen.
Ryhmä tahtoi selvittää jokaisen vähemmistökansallisuuden tulevaisuuden toiveet ja lupasi rakentaa kansallisuuspoliittisen ohjelmansa
niiden pohjalle.58

ss Redaktsija "Svobody", Palatgi nad natsionalnostjami, Svoboda No 2 1902,
otd. I s. 65-77. — Svoboda-lehdestä ks. Geyer 1962, s. 260-261, 426. J.
Martow, Geschichte der russischen Sozialdemokratie (Berlin 1926), s.
57.
57
Projekt programmy Rossijskoi Sotsialdemokratit"seskoi Rabotgei Partii,
vyrabotannyi sotsialdemokratitgeskoi organizatsijei "Zizn", Zizn No 4
1902, s. III-X, erit. s. V. — Ziznistä ks. V.A. Posse, Moi iiznennyi put,
Dorevoljutsionnyi period (1864-1917 gg.) (Moskva 1929), s. 248-324.
58 Osvoboidjonnaja "Zizn", Zizn No 1 1902, s. 7-8. V. Kellgren(-Pogorelova) J.N. Reuterille 26.7. ja 3.8.1902. V. (Kellgren-)Pogorelova Reuterille
26.5.1902. V. Posse Reuterille 3.8.1902. J.N. Reuters brevsamling X, XIV
& XV, AAB.
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iznin ryhmä saikin paljon vastakaikua vähemmistökansallisuuksien sosialisteilta. Näiden edustajat eivät julkaisseet minkään
toisen venäläisen vallankumouslehden sivuilla niin runsaasti kirjoituksiaan kuin 2iznissä 1902. Puolan sosialistisen puolueen edustaja
Leon Wasilewski sai esitellä 2iznissä puolueensa ja ukrainalaisten
sosialistien separatistisia tavoitteita toimituksen turvautumatta punakynään,59 mutta myös PPS:n vastustajille Bundille ja liettualaisille sosiaalidemokraateille myönnettiin yhtä auliisti tilaisuus torjua
PPS:n hegemoniapyrkimykset ja latvialaiset sosiaalidemokraatit ja
armenialaiset saivat propagoida ei-separatistisia näkemyksiään.6°
Tällainen moniarvoisuus oli täysin vierasta Iskralle. Siinä lehdessä
Bundkin, jota PPS piti suorastaan russifikaatiota edistävänä puolueena, oli nationalistinen voima ja siksi auttamattomasti pannassa.61
Kovin kaukana ei ole se ajatus, että 2iznin ryhmä pyrki kompensoimaan puuttuvan järjestöllisen voimansa vähemmistökansallisuuksilta hankkimallaan kannatuksella. 2iznin ryhmän vähemmistökansallisuuksia kohtaan osoittama ymmärtäväisyys johtui luultavasti kuitenkin myös aidosta idealismista.
2iznin ryhmä pyysi jäsenensä Vera Kellgren-Pogorelovan välityksellä Suomen perustuslaillista oppositiota toimittamaan sille
omat toivomuksensa Suomen aseman järjestämisestä, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon ryhmän ohjelmassa. Pogorelova lupasi tohtori J.N. Reuterille, ettei ryhmällä olisi mitään Suomen täydellistä
itsenäisyyttä vastaan, jos suomalaiset päättäisivät sitä vaatia. Puolan

L. Plochockin (= Wasilewskin) seuraavat kirjoitukset: Evoljutsija politit`seskih nastrojeni polskago obst"sestva, Zizn No 2 1902, s. 140-178. Neskolko slov ob ukrainskom sotsializme, Zizn No 3 1902, s. 161-173.
Vzaimnyja otno`senija polskih i russkih sotsialistov, Zizn No 5 1902, s. 75—
96.
6o Nimim. G. Ja., Bund, Zizn No 2 1902, s. 98-139. Zajavlenije Litovskoi
Sotsialdemokratitseskoi Partii, Zizn No 4 1902, s. 238. G. P. (= H. Punga),
Iz hroniki laty"sskago revoljutsionnago dviienija za janvar, fevral i mart
1902 g., Zizn No 2 1902, s. 246-250. F. Rozin`s, Vozniknovenije klassovogo
soznanija u laty"sskih rabot`sih, Zizn No 3'1902, s. 97-130. (F. Rozins,)
Redaktsionnaja zametka organa latygskih sotsialdemokratov Pribaltijs)Cago kraja "Sozialdemokrats", Zizn No 4 1902, s. 165-170. Nimim. jants, K
armjanskomu voprosu, Zizn No 4 1902, s. 14-30.
61 Iskrasta tuonnempana.
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osalta ryhmä oli sitoutunut PPS:n esittämään itsenäisyystavoitteeseen.
Mutta kun heikosti järjestäytyneellä ja heterogeenisella perustuslaillisella oppositiolla ei ollut täsmällistä yhteisesti hyväksyttyä ohjelmaa, Reuter ei voinut sellaista Pogorelovalle toimittaa. Tämä
ihmetteli sitä, miten suomalaiset voisivat tyytyä ennen Bobrikovia
vallinneiden olojen palauttamiseen, kun nämä eivät olleet estäneet
yhdenmukaistamispolitiikan aloittamista. 2iznin ryhmä tarjosi siis
kesällä 1902 Suomelle itsenäisyyttä, mutta suomalaisilla perustuslaillisilla ei ollut järjestöllisiä eikä poliittisia valmiuksia omaksua
näin radikaalia linjaa. On kuitenkin ilmeistä, että Venäjään kaikkein
jyrkimmin suhtautuvia kagaalipiirejä edustavat Reuter ja kreivi Carl
Mannerheim, joka niinikään oli ollut kosketuksissa Pogorelovaan,
tunsivat sympatioita 2iznin esittämiä valtiollisia ajatuksia kohtaan.62
2iznin ryhmä pyrki yhdistämään kaikki Venäjän vallankumousvoimat sekä toiminnallisesti että mahdollisuuksien mukaan myös
järjestöllisesti. Ryhmän ohjelmaehdotus oli sosiaalidemokraattinen
ja sen järjestöllisenä tavoitteena oli Venäjän sosiaalidemokraattisen
työväenpuolueen organisoiminen.fi3 2iznin toukokuun numeroon
(1902) kirjoittamassaan Suomen katsauksessa Pogorelova julisti,
että yhdistyminen Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen kanssa oli Suomen opposition ainoa rationaalinen mahdollisuus.M Hänen ehdotustaan voi luonnehtia samoin sanoin kuin ryh62
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V. Kellgren(-Pogorelova) J.N. Reuterille 26.7. ja 3.8.1902. V. (Kellgren)
Pogorelova Reuterille 26.5.1902. V. Posse Reuterille 3.8.1902. J.N. Reuters
brevsamling X, XIV & XV, AAB. C. Mannerheim A. Neoviukselle 23. ja
29.7.1902. J.N. Reuter A. Neoviukselle 1.8.1902. Arvid Neoviuksen kok.,
VA. Ot redaktsii, Zizn No 1 1902, s. 450 (julkinen tuki puolalaisten itsenäisyystavoitteelle). — Suomen perustuslaillisten ja 2iznin ryhmän suhteista
1902 ks. myös Copeland 1973, s. 78-87. Kujala 1987a, s. 55-57.
Projekt programmy Rossijskoi Sotsialdemokratitseskoi Rabotgei Partii,
vyrabotannyi sotsialdemokratitseskoi organizatsijei "Zizn", Zizn No 4
1902, s. III-X (ks. myös s. I-II). Osvoboidjonnaja "Zizn", Zizn No 1 1902, s.
1-10.
V. Pogorelova, Finljandskija dela, Zizn No 2 1902, s. 35. — 2iznin ryhmän
ei yrityksistään huolimatta nähtävästi onnistunut solmia suhteita Suomen
työväenliikkeeseen. Ks. V. Kellgren-Pogorelova J.N. Reuterille 26.7., 3.8.
ja 26.5.1902, J.N. Reuters brevsamling X & XIV, AAB. V. Kellgren Hj.
Brantingille 1.8.1902, Hjalmar Brantings brevsamling 3, Arbetarrörelsens
Arkiv (AA), Tukholma.
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män pyrkimyksiä yleisemminkin: ne olivat hyvää tarkoittavia, mutta epärealistisia.

Rabotseje delo
Sosiaalidemokraattinen Rabotseje delon suuntaus kuului vallankumousliikkeen historian häviäjiin siinä missä Svoboda ja 2iznkin.
Suuntaus syrjäytti tosin Työn vapautuksen ryhmän, Venäjän sosiaalidemokratian perustajat, Venäläisten sosiaalidemokraattien ulkomaisen liiton johdosta vuonna 1898, mutta emigranttijärjestönkään
kontrolli ei loppujen lopuksi suonut sille ratkaisevaa etua taistelussa
puolueen jäsenistä ja järjestöistä, vaan Rabotseje delo kärsi 1902-03
tappion Iskralle.
Rabotgeje delon suuntaus lupasi vuonna 1899 kaikille valtakuntaan kuuluville kansallisuuksille itsemääräämisoikeuden65 aivan samoin kuin Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen perustava edustajakokous oli 1898 tehnyt.66 Valittu formulaatio sisälsi
ainoastaan kansallisen itsemääräämisoikeuden yleisen periaatteen
ottamatta lainkaan kantaa sen konkreettisiin toteuttamismuotoihin.
Näin venäläiset sosiaalidemokraatit menettelivät samoin kuin internationaali Lontoon kongressissaan (1896). Tosin internationaali oli
puhunut täydestä itsemääräämisoikeudesta. Venäläisten sosiaalidemokraattien poikkeaminen tästä formulaatiosta Minskissä 1898 lienee johtunut halusta tehdä pesäero Puolan sosialistisen puolueen
nationalismiin ja separatismiin. PPS jätettiin kutsumatta VSDTP:n
perustavaan kokoukseen.67
Venäjän vallankumouspuolueiden ja yleensäkin sosialistien esittämiin kansallisuusohjelmiin pätee varsin hyvin se sääntö, että niille
tahoille, jotka tunnustivat ensisijaisesti kansallisen itsemääräämisoikeuden yleisen periaatteen, eri kansallisuutta edustavien työläisten
ja sosialistien yhteistyön aikaan saaminen oli pohjimmiltaan tärss Ot redaktsii, Rabot`seje delo No 1 1899, s. 1-10, erit. s. 6.
ss Pervyi sjezd RSDRP, Dokumenty i materialy 1958, s. 83.
67 Pervyi sjezd RSDRP, Dokumenty i materialy 1958, s. 197-198, 203-204,
221. Wildman 1967, s. 175-181. Tobias 1972, s. 79-80. L. Plochocki (=
Wasilewski), Vzaimnyja otno`senija polskih i russkih sotsialistov, Zizn No

5 1902, s. 89-92.
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keämpi tavoite kuin itse kansallisuuskysymysten ratkaiseminen.
Ne, jotka esittivät kansallisten ongelmien konkreettisia ratkaisutapoja, pitivät kumpaakin tavoitetta yhtä tärkeänä.
Rabotäeje delo -lehdessä ilmestyi kaksi kansallisuuskysymystä
laajemmasta periaatteellisesta näkökulmasta valottavaa kirjoitusta;
P.F. Teplov kirjoitti vuonna 1900 Puolan työväenliikkeestä ja B.N.
Kritsevski 1902 Bundista. Kumpikin kuului lehden toimitukseen.
Teplov tulkitsi Venäjän sosiaalidemokraattien esittämän kansallisen itsemäärämisoikeuden tarkoittavan sitä, etteivät he voineet
puolustaa minkään maan pitämistä väkivalloin toisen maan alaisuudessa, vaan kansakunnan itsensä oli saatava ratkaista kohtalonsa.
Teplov ilmoitti sympatisoivansa Puolan työväenluokan pyrkimystä
itsenäisyyteen. Hän kritisoi kuitenkin Puolan sosialistista puoluetta
PPS:ää siitä, että se keskittyi separatistisiin tavoitteisiinsa eristäytyen yleisestä tsarismin vastaisesta taistelusta ja heikensi näin vallankumousliikkeen voimia tällä rintamalla. Viimeksi mainittu taistelu oli Teplovin mielestä etusijalla kaikkeen muuhun nähden, sillä
hän uskoi, että Puolan itsenäisyys voitaisiin lyhyemmällä tähtäyksellä toteuttaa vain poikkeuksellisessa tilanteessa, jonka syntymisestä ei ollut takeita.68
Rabotäeje delo ei siis katsellut suopein silmin vähemmistökansallisuuksien itsenäistymispyrkimyksiä, mutta se ei sensuroinut separatistisia näkemyksiä tyystin julkaisuistaan, sillä Listok "Rabotäago
dela" julkaisi vuonna 1900 saksalaisen puoluelehden Vorwärtsin
uutisen, jossa kerrottiin Ukrainan sosialistisen puolueen perustamisesta. Puolueen päämääränä oli Ukrainan itsenäinen demokraattinen tasavalta, joka käsittäisi Vähä-Venäjän ja Itävallan Galitsian
ruteenialueet. Puolue toivoi yhteistyötä venäläisten sosialistien
kanssa, kunhan "tunnetut isovenäläiset tendenssit" ensin häviäisivät. Listok lupasi lausua käsityksensä uudesta puolueesta tutustuttuaan sen ohjelmaan ja julkaisuihin — ei siis normaalia internationalistista suitsutusta uudelle veljespuolueelle, vaan perin epäluuloinen asenne.69
Sibirjak (= P.F. Teplov), Po povodu polskoi partii "Proletariat", Rabotäeje
delo No 8 1900, otd. I s. 69-76.
69 "Ukrainskaja Sotsialistitäeskaja Partija", Listok "Rabotäago dela" No 2
1900, s. 7-8. Puolueesta ks. L. Plochocki (= Wasilewski), Neskolko slov
ob ukrainskom sotsializme, Zizn No 3 1902, s. 170-173. Najdus 1973, s.
177.
68
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Kritgevski arvosteli juutalaisen Bundin 1901 omaksumaa kansallisen autonomian tavoitetta epäillen, että se saisi juutalaiset työläiset
lyömään yhteiset tsarismin vastaiset tehtävät laimin aivan samoin
kuin separatistinen PPS teki. Krithevskin mielestä juutalaiset eivät
olleet kansallisuus. Juutalaisuuden ytimenä oli pääasiassa uskonto
ja siksi riitti, kun vaadittaisiin juutalaisten poliittisen ja kansallisen
sorron poistamista. Vapaassa yhteiskunnassa Venäjän juutalaisten
kohtalona olisi sulautua valtaväestöön.
Sitä vastoin Kritsevski hyväksyi Bundin Venäjän sosiaalidemokraattiselle työväenpuolueelle esittämän federalistisen rakenteen.
Hänen mukaansa puolueen tuli käsittää sen pohjalta valtakunnan
kaikkien kansallisuuksien sosiaalidemokraatit. Kritsevski mainitsi
näiden joukossa myös suomalaiset. Hän perusteli kantaansa Itävallan sosiaalidemokraattien esimerkillä ja väitti, ettei federalistinen
rakenne heikentäisi puoluetta, kun taas sentralismi kylväisi vain riitaa ja hajaannusta.70
Rabotseje delon myönteinen suhtautuminen Bundin esittämään
järjestölliseen federalismiin ei johtunut pelkästään käsitysten samankaltaisuudesta, vaan myös siitä, että Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen perustava kokous (1898) oli tehnyt näistä
kahdesta suuntauksesta kohtalotovereita: Venäläisten sosiaalidemokraattien liitto oli nimetty puolueen ulkomaiseksi edustajaksi ja
Bund oli taas saanut oikeuden edustaa juutalaista proletariaattia.
Kummankin intressissä oli, ettei Minskissä sovittua järjestystä kumottu. Oikeaoppinen marxismi (Työn vapautuksen ryhmä, Iskra)
oli tämän establishmentin haastaja.71
Puolueen organisaation oli Rabotseje delon mielestä perustuttava
demokratiaan. Suuntaus korosti tätä periaatetta halutessaan erottua
sentralismin nimeen vannovasta Iskrasta. Rabotseje delo tuomitsi
diktatoriset ja salaliittolaismaiset menetelmät.72 Se oli valmis käytännölliseen yhteistyöhön sosiaalidemokratian ulkopuolisten venä-
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B. Kritsevski, Po povodu IV-go sjezda Bunda, Rabotseje delo No 11-12
1902, otd. I s. 118-123. Geyer 1962, s. 353-354.
Pervyi sjezd RSDRP, Dokumenty i materialy 1958, s. 82-83. Ks. myös
Geyer 1962, Keep 1966 ja Wildman 1967, passim. — Bundin näkemykset
saivatkin paljon palstatilaa Rabots`eje delon sivuilta.
Staraja i novaja programmy "Rabotsago Dela" (Geneve 1903), s. 14, 2122.
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läisten sosialististen liikkeiden (eli sosialistivallankumouksellisten)
kanssa ja luokitteli ei-sosialistiset vallankumous- ja oppositiovoimat
mahdollisiksi väliaikaisiksi liittolaisiksi tsarismin vastaisessa taistelussa. Rabotseje delo pidätti itsellään arvostelunvapauden niiden
ohjelmien suhteen. Se ilmoitti tuntevansa myötätuntoa vähemmistökansallisuuksien sosialistisia järjestöjä kohtaan. Rabotseje delon
mielestä "jokainen itsevaltiuden vihollinen on työväenluokan väliaikainen liittolainen sen vapaustaistelussa".73

Sosialistivallankumoukselliset
Sosialistivallankumouksellisten myötä siirrymme Venäjän vallankumousliikkeen voittajiin. Venäjän sosialistivallankumouksellisten
puolue jatkoi 1800-luvun populismin eli narodnikkilaisuuden perinteitä omaksuen kuitenkin vaikutteita myös länsieurooppalaisesta
sosialismista.
1800-luvun populistit tähtäsivät itsehallinnollisiin yhteisöihin perustuvaan yhteiskuntaan. He kannattivat desentralismia myös Venäjän valtakuntaan kuuluvien kansallisuuksien suhteissa. Päämääränä oli kansallisuuksien väliseen vapaaseen yhteistyöhön perustuva federaatio. Niille kansallisuuksille, jotka eivät tahtoneet jäädä
laajemman kokonaisuuden yhteyteen, luvattiin eroamisoikeus.
Tämä tarkoitti tietenkin ennen kaikkea Puolaa. Narodnikkien
myönteinen suhtautuminen kansalliseen itsemääräämisoikeuteen
johtui paitsi heidän yhteiskunnallisista ideaaleistaan myös heidän ja
hallituksen välisestä antagonismista. Kun itsevaltainen hallitus sorti
vähemmistökansallisuuksia, populistit eivät voineet muuta kuin
asettua päinvastaiselle kannalle. Sitä paitsi he ymmärsivät vähemmistökansallisuuksien arvon liittolaisina vallankumoustaistelussa.74
Sosialistivallankumouksellisten johtava ideologi V.M. Tsernov
esitti kahdessa vuonna 1903 Revoljutsionnaja Rossija -lehdessä jul73 mt., S. 6-7, 9, 18, 22.
74 Franco Venturi, Roots of revolution, A history of the Populist and So-

cialist movements in nineteenth-century Russia (Chicago 1983), s. 121128, 265, 270-275, 287, 317-319, 572-573, 611, 646, 677-678, 700702.
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kaisemassaan artikkelissa kansallisuuspoliittisen ohjelman. Hänen
ilmeisenä tarkoituksenaan oli luoda puolueelle tässäkin kysymyksessä sen kilpailijoista, etenkin sosiaalidemokraattisesta Iskran ryhmästä poikkeava profiili.
Tnernovin päämääränä oli sosialismi ja kansojen vapaa liitto. Jotta
kansallisuudet voisivat olla toistensa kanssa yhteistyössä, kaikkinainen sorto oli lakkautettava niiden välisistä suhteista. Alistettujen
kansallisuuksien oli itsensä saatava päättää suhteestaan siihen valtakuntaan, johon ne oli aikojen kuluessa pakotettu liittymään. Vapaa
yhteen liittyminen olisi saavutettavissa vain siten, että vähemmistökansallisuuksille ensin myönnettäisiin täydellinen ja unilateraalinen itsemääräämisoikeus. Kunkin kansallisuuden työväenluokan
tuli Tsernovin mielestä määritellä kansallisuutensa valtiollinen asema yhteiskunnallisen edistyksen ja sosialismin etua palvelevalla
tavalla. Hänellä ei ollut mitään sitä vastaan, että puolalaiset ja suomalaiset vaatisivat maansa täydellistä eroa Venäjästä. Toisten, vähemmän kehittyneiden kansallisuuksien kohdalla federatiivinen
suhde, autonomia tai jokin muu itsehallinnon muoto olisi tarkoituksenmukaisempi ratkaisu. Tnernov piti territoriaalista itsehallintoa
ensisijaisena ratkaisuna sulkematta kuitenkaan ovea ekstraterritoriaaliselta mallilta, joka hänen mielestään sopisi monikansallisiin
oloihin, esimerkiksi Kaukasian kansoille.
Tsernovin mielestä federalismi takaisi kansallisuuksien välisen
yhteistyön sentralismia paremmin niin valtiollisissa kuin puolueidenkin välisissä suhteissa. Hän arvosteli Iskraa (Leniniä), joka tunnusti kansallisen itsemääräämisoikeuden, mutta edellytti kaikkien
valtakuntaan kuuluvien kansallisuuksien sosialisteilta liittymistä
yhteen, keskitetysti johdettuun sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja kannatti valtiollista federalismia ja separatismia vain poikkeustapauksissa.
Tnernovin ja Leninin käsityksissä oli heidän poleemisesta suhteestaan huolimatta merkittäviä yhtäläisyyksiä. Kumpikin pyrki
kansallisuusohjelmallaan hävittämään kansalliset erimielisyydet ja
edistämään näin itsevaltiuden vastaista vallankumousta ja sosialismin puolesta käytävää taistelua. Kansallisen itsemäärämisoikeuden periaate oli tiiviisti sidoksissa sosialismin etuihin.75
7'
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V.M. Tnernovin anonyymit artikkelit: Natsionalnoje porabostsenije i re-

Tsernovin ja Leninin erot johtuivat heidän ideologisista taustoistaan. Ensiksi mainittu oli 1800-luvun populistivallankumouksellisten aatteellinen perillinen. Populistien tavoittelema yhteiskunta oli
desentralistinen eivätkä he marxistien tavoin odottaneet yhteiskunnallisen kehityksen kulkevan kaikkialla samojen kehitysvaiheiden
kautta. Mutta Tgernov oli selvästi saanut vaikutteita myös Itävallan
sosialistien viimeaikaisesta kansallisuuspoliittisesta keskustelusta.
Sosialistivallankumouksellisten puolueella ei ollut virallista ohjelmaa ennen tammikuussa 1906 pidettyä ensimmäistä puoluekokousta. Revoljutsionnaja Rossijan toimitus julkaisi kuitenkin toukokuussa 1904 ehdotuksensa puolueohjelmaksi ja kun kysymyksessä
oli pää-äänenkannatttaja, asiakirjalla oli ainakin jonkinlainen puolivirallinen status. Ohjelmaehdotuksen kansallisuuskysymystä koskevan osan mukaan Venäjästä oli muodostettava demokraattinen
tasavalta, jossa alueilla ja yhteisöillä oli laaja autonomia. Kansallisuuksien välisissä suhteissa oli mahdollisimman laajasti sovellettava federatiivisia periaatteita. Kansallisuuksille oli myönnettävä ehdoton itsemääräämisoikeus. Kansalaisten täydellinen tasa-arvoisuus oli toteutettava kaikilla elämänaloilla. Nämä periaatteet sisällytettiin myös tammikuussa 1906 hyväksyttyyn puolueohjelmaan.76
Ohjelmaehdotuksen kansallisuuspoliittinen osa vastasi Tgernovin
1903 esittämiä ajatuksia tai ei ainakaan ollut ristiriidassa niiden
kanssa, sillä se oli varsin yleispiirteinen. Formulaatio oli itse asiassa
niin yleispiirteinen, että sen piiriin sopi myös Tsernovin käsityksistä
poikkeavia ajatuksia. Tämä lienee ollut myös ohjelmaehdotuksen
laatijoiden tarkoitus, sillä kansallisen itsemääräämisoikeuden laajuudesta esiintyi jopa puolueen ulkomailla oleskelevien johtajien
parissa varsin erilaisia mielipiteitä.
Suomen perustuslailliset lähettivät kesällä 1902 tohtori Arvid
Neoviuksen "opintomatkalle" Eurooppaan ottamaan selvää Venä-
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voljutsionnyi sotsializm, Rev. Rossija No 18 1.2.1903 (v.1.), s. 1-4. Natsionalnyi vopros i revoljutsija, Rev. Rossija No 35 1.11.1903 (v.1.), s. 1-3.
Ensiksi mainittua on referoitu Fria Ordissa 18.3.1903, s. 3-4. Ks. myös
Geyer 1962, s. 362-364. Leninistä tuonnempana.
Proekt programmy Partii Sotsialistov-Revoljutsionerov, vyrabotannyi redaktsijei "Revoljutsionnoi Rossii", Rev. Rossija No 46 5.5.1904 (v.1.), s.
2-3. Protokoly pervago sjezda Partii Sotsialistov-Revoljutsionerov (s.l.
1906), s. 361-362.
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jän vallankumous- ja oppositioryhmien poliittisista käsityksistä.
Keskustellessaan Sveitsissä Tsernovin ja F.V. Volhovskin kanssa
Neovius sai sen vaikutelman, ettei imperiumin tilalle tulevan federaation näiden mielestä tarvinnut perustua historialliseen aluejakoon, vaan yksiköt voisivat olla tätä pienempiä. Tsernov ei pitänyt
esimerkiksi Ukrainan valtiollista autonomiaa hyvänä ajatuksena.77
Tsernovin ja Volhovskin mielessä lienee ollut eräänlaisista kantoneista koostuva federaatio. Volhovski ei vielä tähän aikaan kuulunut sosialistivallankumouksellisten puolueeseen, mutta oli läheisissä suhteissa siihen.
Sosialistivallankumouksellisten puolueen ulkomainen järjestö
piti perustavan edustajakokouksensa elokuussa 1903. Siellä keskusteltiin myös kansallisuuskysymyksestä. Kävi ilmi, etteivät kaikki
johtavat sosialistivallankumoukselliset emigrantit suvainneet vähemmistökansallisuuksien separatismia samassa määrin kuin Tsernov.
Jotkut edustajat näkivät kansallisuuskysymyksen ratkaisemisen
olevan yhteydessä enemmän kansojen sivistykselliseen kehitykseen kuin itsevaltiuden heikentämiseen ja luokkataisteluun. Alhaisella kulttuuritasolla olevat kansanheimot ja toisaalta assimiloitumassa olevat kansallisuudet kuten juutalaiset ja ukrainalaiset eivät
ansaitsisi itsenäisyyttä toisin kuin puolalaiset.
Muutamat läsnäolijoista pitivät nationalismia ja separatismia pohjimmiltaan kielteisenä, kansoja erottavana ilmiönä ja siksi jonkun
vähemmistökansallisuuden eroon voitaisiin suostua vain erityisistä
syistä, etenkin kyseisen kansallisuuden vapauttamiseksi sorrosta.
Kansallisuuskysymyksen pääsääntöiseksi ratkaisuksi esitettiin autonomiaa.
I.A. (tai Eli) Rubanovits vastusti itsenäisen Puolan perustamista,
mikäli puolalainen sovinismi pyrki siihen hämärtääkseen luokkataistelua ja päästäkseen sortamaan maansa juutalaista väestöä. Rubanovits oli itsekin juutalainen.
Tsernov puolusti kokouksessa näkemyksiään ja sai tukea muun
muassa Volhovskilta. Sikäli kuin pöytäkirjakonsepteista voi päätellä, enemmistö puheenvuoron käyttäneistä kannatti ehdotonta kansallista itsemääräämisoikeutta.
77
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Kujala 1987a, s. 57 (viite 25).

Edustajakokoukselle esitettlin päätöslauselmaehdotus, joka jäi
kuitenkin vahvistamatta kokouksen viralliseksi kannaksi. Resoluutioehdotus asetti tavoitteeksi kansallisuuksien täydellisen itsemääräämisoikeuden ja niiden federatiivisen liiton ja tunnusti eroamisoikeuden — myös alhaisella sivistystasolla oleville kansoille, vaikka
eroamisen ei yleensä uskottu olevan näiden intressissä. Kansallisuuskysymyksen ratkaisu miellettiin ehdotuksessa poliittisen ja yhteiskunnallisen taistelun elimelliseksi osaksi. Ehdotus vastasi siis
varsin hyvin Tsernovin ajatuksia, mutta myös eriäviä mielipiteitä oli
esitetty eikä mitään näkemystä sanktioitu.78 Tällainen yhteisesti
hyväksyttyjen perusperiaatteiden katon alla esiintyvä moniarvoisuus oli muutenkin tyypillinen piirre sosialistivallankumouksellisille.
Jekaterina Bregko-Breäkovskaja käsitteli kansallisuuskysymystä
ja eri kansallisuuksien välisen vallankumouksellisen yhteistoiminnan ongelmia kahdessa Revoljutsionnaja Rossijassa 1903-04 ilmestyneessä kirjoituksessaan. Täydellinen itsemääräämisoikeus ja federalismi tarjosivat hänen mielestään parhaan ratkaisun näihin kysymyksiin. Breäko-Breäkovskajalla ei ollut juuri lainkaan omaperäisiä
ajatuksia, minkä vuoksi hänen panoksensa keskusteluun oli Täernoviin verrattuna toisarvoinen.79
Sosialistivallankumoukselliset katsoivat, että Venäjällä vallitsevat maanalaiset toimintaolot estivät sosialististen voimien yhdistymisen yhden puolueen katon alle. He pitivät tavoitteenaan kaikkien
venäläisten ja vähemmistökansallisuuksien sosialististen puolueiden federalistista liittoa. Kukin puolue saisi pitää oman ohjelmansa,
taktiikkansa ja erityispyrkimyksensä, mutta samalla ne sopisivat
keskenään yhteisistä itsevaltiuden vastaisista ja sosialistisista tavoitteista ja toimintamuodoista.
Sosialistivallankumoukselliset olivat valmiita solmimaan väliaikaisia, kohteeltaan rajoitettuja yhteistyösopimuksia ei-sosialististen
vallankumous- ja oppositiopuolueiden kanssa. Ohjelmalliset kom78
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Materialy I sjezda Z(agranit`snoi) O(rganizatsii) P.S.-R., avgust 1903, Arhiv
Partii Sotsialistov-Revoljutsionerov (= PSR) No 725, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam.
Jek. Breäkovskaja, K natsionalnomu voprosu, Rev. Rossija No 36
15.11.1903 (v.1.), s. 5-7. Je. Bre'skovskaja, Je"st"sjo o natsionalnom voprose,
Rev. Rossija No 43 15.3.1904 (v.1.), s. 4-7.
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promissit ja pysyvät liitot eivät taas tulisi kysymykseen.
Vähemmistökansallisuuksien parissa toimivilla ei-sosialistisilla
ryhmillä oli sosialistivallankumouksellisten mielestä myönteisempi
rooli itsevaltiuden vastaisessa taistelussa kuin venäläisillä liberaaleilla, joiden sosialistivallankumoukselliset epäilivät joko liittoutuvan lopulta hallituksen kanssa tai anastavan toisten saavuttaman
voiton hedelmät itselleen. Vallankumoustaistelu poliittisen vapauden puolesta oli sitä vastoin vähemmistökansallisuuksien intressissä siinä missä työtätekevien ja riistettyjen luokkienkin ja tämä
muodosti sosialistivallankumouksellisten mielestä yhteistoiminnalle hyvän perustan. Puolueen mielestä oli olemassa kahdenlaista
nationalismia, aggressiivista sovinismia ja sorrettujen kansallisuuksien puolustuksellista nationalismia, joka oli oikeutettua. Sosialistivallankumoukselliset pitivät itseään pääasiallisesti (mutta ei yksinomaisesti) venäläisten puolueena.80
Sosialistivallankumouksellisten ympärille syntyi vuosina 190405 liittolaispuolueiden ryhmittymä, johon kuuluivat muun muassa
Puolan sosialistinen puolue, Gruusian sosialistien, federalistien ja
vallankumouksellisten puolue, Armenian vallankumouksellinen
federaatio ja Suomen aktivistipuolue.81 Viimeksi mainittu oli kaikista sosialistivallankumouksellisten liittolaisista ainoa selkeästi eisosialistinen puolue vuonna 1905 ja teoriassa siihen olisi tullut suhtautua eri tavalla kuin muihin kanssamatkustajiin, mutta käytännössä sosialistivallankumoukselliset asettivat aktivistit samaan asemaan kuin sosialistiset liittolaisensa.82 SosialistivallankumouksellisRusskaja politika nasilija v Armenii, Rev. Rossija No 30 20.8.1903 (v.1.), s.
9-10. Na dva fronta, Rev. Rossija No 53 30.9.1904 (v.1.), s. 1-3. Sotsialisty-revoljutsionery i nesotsialistitseskaja demokratija, Rev. Rossija No 56
5.12.1904 (v.1.), s. 2-7. Proekt instruktsii o podgotovitelnoi rabote i bojevoi taktike P.S.-R., Prilozenije k No 67 Revoljutsionnoi Rossii, s.3. Dokumenty i materialy II sjezda Z.O.P.S.-R., ijul 1904 g., PSR No 514, IISG.
81
Ks. lähemmin Kujala 1988b.
82 Ainoana seitsemästä loppuun saakka Geneven konferenssiin huhtikuussa
1905 osallistuneesta puolueesta Suomen aktivistit eivät allekirjoittaneet
sosialistista julkilausumaa. Ks. Kujala 1987a, s. 94. Sosialistivallankumoukselliset ja kuusi liittolaispuoluetta päättivät perustaa yhteisen yhteystoimiston, joka anoi seuraavana syksynä rahaa Saksan sosiaalidemokraattiselta puolueelta. Aktivistit kelpasivat yhteystoimiston jäseneksi ja
rahaa pyytämään siinä missä muutkin, vaikka sosialistivallankumouksellisten teoriat olisivat edellyttäneet ei-sosialistien pitämistä puolueliiton
ulkopuolella. PSR No 63, IISG. Zarnowska 1965, s. 205.
80
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ten suhteet erityisesti kaukasialaisiin liittolaispuolueisiin olivat läheiset ja ongelmattomat.83
Sosialistivallankumoukselliset ja PPS tukivat julkisesti toisiaan,84
mutta niiden välisissä suhteissa oli kitkaa, jota ei ajoittain pystytty
painamaan näkymättömiin. Puolan sosialistit eivät pitäneet sosialistivallankumouksellisten kaikille kansallisuuksille tarjoamaa yleispiirteistä ja epämääräistä täyttä itsemääräämisoikeutta aivan oikeaan osuneena ratkaisuna, vaan vaativat venäläisiä ystäviään tunnustamaan etabloituneiden reuna-alueiden eroamisen ja valtakunnan hajoamisen tarkoituksenmukaisuuden ja työskentelemään aktiivisesti tähän suuntaan. Juutalaisia PPS ei laskenut kehittyneiden
kansallisuuksien joukkoon eivätkä nämä siksi tarvinneet sosialistivallankumouksellisten heillekin lupaamaa täydellistä itsemääräämisoikeutta eivätkä omaa poliittista järjestöä. PPS:n äänenkannattaja moitti 1903 sosialistivallankumouksellisia siitä, että nämä pyrkivät säilyttämään valtakunnan yhtenäisyyden.85
Sosialistivallankumoukselliset pitivät vuonna 1904 Puolan itsenäisyyttä ratkaisuna, jota heidän mielestään ei voinut sellaisenaan
soveltaa muihin vähemmistökansallisuuksiin.8fi Tämä kanta oli aiRusskaja politika nasilija v Armenii, Rev. Rossija No 30 20.8.1903 (v.1.), s.
9-10. Pervaja konferentsija gruzinskih revoljutsionnyh fraktsi & Revoljutsionnaja solidarnost, Rev. Rossija No 46 5.5.1904 (v.1.), s. 8-11 & 24.
Nimim. V, Armjanskaja revoljutsionnaja federatsija pred sudom "ortodoksalnago" nedomyslija, Rev. Rossija No 63 5.4.1905 (v.1.), s. 2-5. Rev.
Rossija No 65 25.4.1905 (v.1.), s. 6-7 & No 71 15.7.1905 (v.1.), s. 12-13.
Zakljutsenije komissii (ks. viite 86), PSR No 514, IISG.
84 Michal Lusnia (= K. Kelles-Krauz), Polsko-russkija revoljutsionnyja otnosenija, Vestnik russkoi revoljutsii No 2 1902, otd. II s. 1-14. L. Plochocki
(= Wasilewski), Pozornaja vyhodka "Iskry", Rev. Rossija No 56 5.12.1904
(v.1.), s. 23. Ladislaus Gumplowicz, Das russische Kaisertum und die
Revolution, Socialistische Monatshefte 1905, s. 231-232. Michal Lusnia
(= K. Kelles-Krauz), Die Lage in Polen und Litauen, Socialistische Monatshefte 1905, s. 234-241. Bier►kowski 1969, s. 169-170, 195-196. Zarnowska 1965, s. 124-125.
85
Toimituksen huomautus, Vestnik russkoi revoljutsii No 2 1902, otd. II s.
1-2. M. Lusnia (= K. Kelles-Krauz), Pismo v redaktsiju, Vestnik russkoi
revoljutsii No 3 1903, otd. II s. 168-170. Bienkowski 1969, s. 221. Najdus
83

1973, s. 141.

ss Zakljutsenije komissii po razsmotreniju voprosa ob otnosenii k drugim
partijam, Dokumenty i materialy II sjezda Z.O.P.S.-R., ijul 1904 g., PSR
No 514, IISG. Asiakirjassa todetaan, että tämä sosialistivallankumouksellisten kanta oli estänyt heitä pääsemästä PPS:n kanssa kahdenkeskiseen
liittosopimukseen, niin kuin he olisivat halunneet.
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nakin osittain ristiriidassa PPS:n venäläiselle liittokumppanilleen
vuonna 1897 asettamien ehtojen87 kanssa ja siten esteenä yhteistyösopimukselle.
Puolan sosialistisen puolueeen keskuskomitea päätti joulukuussa
1903 pitämässään konferenssissa hylätä sosialistivallankumouksellisten tekemän ehdotuksen keskinäisen puolueliiton solmimisesta.
PPS:n mielestä puolueiden välille vakiintuneet ystävälliset suhteet
riittivät.
Jozef Pitsudski ilmoitti konferenssissa, etteivät sosialistivallankumouksellisten PPS:stä lausumat pari kaunista sanaa korvanneet
heidän joukkoyhteyksiensä vajavaisuutta. Pilsudskin mielestä sosialistivallankumouksellisten kannatus keskittyi valtakunnan länsiosiin ja juutalaisten pariin, kun taas Venäjän sosiaalidemokraatit olivat kansansa vallankumouksellisten ainesten todellisia edustajia.
Tässä vaiheessa PPS pitikin VSDTP:ta ensisijaisena venäläisenä
sopimuskumppanina.88
Vielä elokuussa 1904 PPS päätti väistää sosialistivallankumouksellisten kahdenkeskisen liittotarjouksen,89 mutta sitten Pariisin ja
Geneven konferenssit (syys-lokakuussa 1904 ja huhtikuussa 1905)
sinetöivät PPS:n kuulumisen sosialistivallankumouksellisten johtamaan puolueblokkiin.
Useat vähemmistökansallisuuksien parissa toimivat puolueet
suhtautuivat siis myönteisesti sosialistivallankumouksellisiin ja näiden kansallisuusohjelmaan. Samanlaiseen kaikki puolue- ja kansallisuusrajat ylittävään kannatukseen kuin 2izn sai vuonna 1902 sosialistivallankumoukselliset eivät kuitenkaan yltäneet, vaan heidän
tukijoinaan esiintyi vain heidän hengenheimolaispuolueitaan, ei sosiaalidemokraatteja.
Sosialistivallankumouksellisten liittolaisista ainoastaan federalismin ja autonomian kannalla olevat puolueet (kuten gruusialaiset9°

L. Plochocki (= Wasilewski), Vzaimnyja otnosenija polskih i russkih sotsialistov, Zizn No 5 1902, s. 90.
as Pobög-Malinowski 1935b, s. 82-84. Zarnowska 1965, s. 124.
ss Zarnowska 1965, s. 125. Ks. myös Najdus 1973, s. 196-197.
90 Gruusian sosialistien, federalistien ja vallankumouksellisten puolueesta
ks. Pervaja konferentsija gruzinskih revoljutsionnyh fraktsi, Rev. Rossija
No 46 5.5.1904 (v.1.), s. 8-11.
87
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ja armenialaiset91) samoin kuin kansallisuuspoliittisesti maltilliset
suomalaiset aktivistit olivat heidän vilpittömiä ystäviään, kun taas
korrektin ulkokuoren alla piilevät epäluulot ja varaukset rasittivat
suhteita separatistiseen PPS:ään.
Sosialistivallankumouksellisten ja puolalaisten sosialistien väliset
jännitteet eivät johtuneet siitä, että ensiksi mainitut olisivat olleet
venäläisiä nationalisteja tai vähemmistökansallisuuksien itsemääräämisoikeuden vastustajia. Sosialistivallankumoukselliset käsittivät itsevaltiuden vastaisen vallankumouksen yleisvaltakunnalliseksi asiaksi, kun taas puolalaisille sosialisteille heidän kansalliset
tavoitteensa merkitsivät enemmän kuin muun valtakunnan kohtalo. Kun näkökulmat olivat näin kaukana toisistaan, yhteistyön ehdoista oli vaikea päästä sovintoon.

Oikeaoppinen sosiaalidemokratia (vuoteen 1903
saakka)
Georgi Plehanovin 1880-luvulla laatima venäläisten sosiaalidemokraattien ohjelmaehdotus ei puhunut mitään kansallisuuksien itsemääräämisoikeudesta, vaan lupasi kansalaisille ainoastaan paikallisen itsehallinnon samoin kuin täyden tasa-arvoisuuden uskonnosta
ja kansallisesta alkuperästä riippumatta.92 Kansallinen itsemääräämisoikeus ei sisältynyt myöskään Leninin 1895-96 ja 1899 kirjoittamiin ohjelmaluonnoksiin.93
Kansallinen itsemääräämisoikeus tuli ajankohtaiseksi vaatimukseksi vasta vuoden 1896 kansainvälisen sosialistikongressin myötä,
joten sen puuttuminen Plehanovin ehdotuksesta on varsin ymmärrettävää. Lenin taas käytti Plehanovin ehdotusta lähtökohtanaan
kirjoittaessaan jälkimmäisen kirjoituksensa. Plehanovin ja Leninin
laatimia dokumentteja ei siis voi tulkita siten, että he olisivat alun

Armenian vallankumouksellisesta federaatiosta (Dashnaktsutiun) ks.
Anaide Ter Minassian, Nationalism and socialism in the Armenian revolutionary movement (1887-1912), Zoryan Institute Thematic Series 1
(Cambridge, Mass. 1984), passim.
92
(G.V. Plehanov,) Proekt programmy russkih sotsial-demokratov, Rabotnik No 5-6 1899, otd. I s. 33. Geyer 1962, s. 17-18.
ss Lenin, Teokset, 2 1954, s. 81 ja 4 1954, s. 221.
91
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perin olleet kansallisen itsemääräämisoikeuden vastustajia.
Iskran ja Zaijan toimitusten kesäkuussa 1902 julkaiseman ohjelmaehdotuksen minimiohjelman 7. kohdan mukaan "kaikille valtakunnan kokoonpanoon kuuluville kansakunnille oli tunnustettava
itsemääräämisoikeus".94 Tämä vaatimus sisältyi VSDTP:n 2. puoluekokouksen kesällä 1903 hyväksymään puolue-ohjelmaan (sen
lähiajan poliittisten vaatimusten 9. kohtana). Ohjelma lupasi myös
laajan paikallisen itsehallinnon sekä elinoloiltaan ja väestöltään normaalista poikkeaville seuduille (eli reuna-alueille) alueellisen itsehallinnon. Kansalaisten oli luonnollisestikin oltava tasa-arvoisia
muun muassa kansallisuuteen katsomatta.95
VSDTP:n 1. edustajakokous (1898) puhui kansallisuuksien, 2.
puoluekokous kansakuntien itsemääräämisoikeudesta. Iskran ja
Zaijan toimitukset halusivat nähtävästi käyttää samaa termiä kuin
internationaali 1896. On syytä korostaa, ettei yhdessäkään tässä pääluvussa käytetyssä aikalaiskirjoituksessa vuosisadan vaihteen molemmin puolin yritetty määritellä yleispätevästi kansakunnan käsitettä ja sen ja kansallisuuden välistä mahdollista eroa.
Kautskylle kansakunta (Nation) tarkoitti suunnilleen samaa kuin
kansallisuus (Nationalität). Vuonna 1903 hän piti kansakunnan tai
kansallisuuden tärkeimpinä kriteereinä kieltä ja aluetta. Venäläiset
sosiaalidemokraatit käyttivät käsitteitä kansakunta (natsija) ja kansallisuus (natsionalnost, narodnost) lähes synonyymeina. Näiden
käsitteiden merkitys oli heillekin varsin epämääräinen.96 Sosialistivallankumouksellisten ohjelma (1904-06) puhui kansallisuuksien
itsemääräämisoikeudesta ja Tsernov marraskuun 1903 suuressa
kansallisuuskysymyskirjoituksessaan käytti kansallisuus- eikä kansakunta-termiä, mutta muutoin tässäkin puolueessa viljeltiin kumpaakin käsitettä lähes identtisinä ilmauksina.
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Projekt programmy Rossijskoi Sotsial-Demokratitseskoi Rabotsei Partii,
Iskra No 21 1.6.1902 (v.1.), s. 1.
95 Vtoroi sjezd RSDRP, Ijul-avgust 1903 goda, Protokoly (Moskva 1959), s.
421.
96 K. Kautsky, Die Krisis in Österreich, Die Neue Zeit 22 1903-04, 1. Bd., s.
39-43. Plehanov oli 1903 sitä mieltä, ettei uusimmassakaan tieteessä
ollut tarkoin määritelty käsitteitä kansakunta ja rotu, vaan ne kävivät
suunnilleen synonyymeistä. Vtoroi sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s.

105.
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Mainittakoon vielä, että pieniin kansansirpaleisin ja seka-asutukseen viitatessaan venäläiset käyttivät usein heimon (plemja) käsitettä. Aivan erityisasemassa olivat vielä juutalaiset, joilla venäläisten
mielestä ei ollut edes kieltä (jazyk), vaan jiddigiä luonnehdittiin
sanalla zargon (suomeksi lähinnä slangi). Venäjän valtakunnan sosialistit kävivät kiivasta väittelyä siitä, olivatko juutalaiset kansakunta tai kansallisuus, ja juutalaisten kohdalla he tulivatkin välistä
selventäneeksi näitä käsitteitä.
Venäjän sosiaalidemokraatit eivät voineet olla ottamatta kantaa
Puolan sosialistisen puolueen ja Rosa Luxemburgin suunnan 1890luvulla kansainvälisille foorumeille tuomiin kansallisuuspoliittisiin
ja järjestöllisiin kiistoihin.
Työn vapautuksen ryhmän johtajat Plehanov ja P.B. Akselrod
eivät pitäneet siitä, että PPS väheksyi Venäjän vallankumousliikettä ja pyrki sulauttamaan itseensä kaikki muut Puola-Liettuan
alueella toimivat sosialistiset liikkeet niin järjestöllisesti kuin aatteellisestikin, ja välistä he ilmaisivat (suorasti tai epäsuorasti) kielteisen mielipiteensä. Plehanov ja Akselrod antoivat kuitenkin yleensä
tukensa PPS:lle tai varoivat ainakin asettumasta liian selvästi Rosa
Luxemburgin puolelle PPS:ää vastaan, koska he tahtoivat ennen
kaikkea välttää sen käsityksen syntymisen, että Venäjän sosiaalidemokraatit olisivat tavalla tai toisella samalla asialla kuin puolalaisia
sortava tsaarinhallitus. Yksityisesti Plehanov nimitti sarkastiseen
tapaansa eräitä puolalaisia sosialisteja enemmän tai vähemmän katolilaisiksi patriooteiksi, mutta julkisesti hän lausui välistä myönteisiä sanoja puolalaisten kansallisista pyrkimyksistä eikä milloinkaan
tuominnut niitä.97
Lenin ja Martov, jotka 1890-luvulla vaikuttivat Venäjällä ja olivat
sosiaalidemokraattisessa liikkeessä korkeintaan nousevia tähtiä, olivat selvillä Plehanovin asennoitumisesta. Vuoden 1896 kansallisuuspoliittisessa keskustelussa Lenin kallistui PPS:n puolelle jo
ennen kuin luki Kautskyn suuntaa antavan kirjoituksen Finis Poloniae?. Martov taas tunsi vuonna 1897 vetoa enemmän luxemburgi-
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Perepiska Plehanova i Akselroda I 1925, s. 143 & II 1925, s. 5-7. Najdus
1973, s. 32-35, 43, 45-49 (11-58). Ks myös Nettl I 1966, s. 65-106 passim.
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laista internationalismia kuin PPS:ää kohtaan.98
Bundin 4. edustajakokous oli vuonna 1901 ottanut tavoitteekseen
VSDTP:n uudelleen organisoimisen federalismin pohjalta samoin
kuin Venäjän muuttamisen liittovaltioksi, jossa jokaisella kansallissuudella olisi täydellinen kulttuuriautonomia.99 Päätökset merkitsivät niitä Iskrassa 1901 (No 7 ja 8) kommentoineen Martovin mielestä
juutalaisen nationalismin tunkeutumista Bundiin, mikä heikensi
yleisvenäläisen ja juutalaisen työväenliikkeen välisiä yhteyksiä.
Martov tulkitsi päätöksiä niin, että puolueen yksi osa yritti sanella
koko puolueelle sen rakenteen.'°° Bundin "nationalismi" oli todellisuudessa perin vaatimatonta verrattuna moneen muuhun ryhmään.
Iskran mitään anteeksi antamaton suhtautuminen johtui ennen
kaikkea siitä, että Bund, toisin kuin muut kielletyn puun hedelmiä
maistaneet, kuului VSDTP:een.
Venäjän sosiaalidemokraattisessa työväenpuolueessa vallitsi vuosisadan alussa järjestöllisesti epänormaali tila, kun puolueella ei
ollut lainkaan keskusjohtoa, virallista äänenkannattajaa eikä ohjelmaa. Eri lehtien ympärille ryhmittyneet suuntaukset yrittivät täyttää tämän "tyhjiön" ja tehdä puolueesta oman mielensä mukaisen.
Iskran suuntaus keskittyi kuitenkin vuosina 1901-02 lyömään ns.
ekonomismin ja jätti Bundin toistaiseksi rauhaan. Siksi Iskrassa
käytiin näinä vuosina varsin vähän kansallisuuspoliittista keskustelua.
Ju. Martov, Zapiski sotsial-demokrata, 1 (Berlin 1922), s. 324-325.
Lenin, Teokset, 4 1954, s. 230. Israel Getzler, Martov, A political biography of a Russian social democrat (Cambridge 1967), s. 62.
99
Ks. viite 50.
100 Iskra No 7 1901, s. 6. Bundin keskuskomitean vastine ja Martovin sen
perään liittämät huomautukset ilmestyivät lehden numerossa 8 10.9.1901
(v.1.), s. 6. Getzler 1967, s. 56-57. Tobias 1972, s. 170-171, 177. — Iskran
numerossa 7 julkaistiin myös SDKPiL:n kirje, jossa tämä puolue ehdotti
venäläisille sosiaalidemokraateille yleisvaltakunnallisen federalistisen
puolueen perustamista samoin kuin autonomian myöntämistä vähemmistökansallisuuksille (ks. viite 48). Iskra ei mitenkään kommentoinut
SDKPiL:n ehdotusta, vaikka se muistutti Bundin edustajakokouksen
päätöksiä. Ero suhtautumistavassa johtui luultavasti siitä, että Bund oli
puolueeseen kuuluva järjestö, joka asetti kysymyksenalaiseksi Iskran
tärkeinä pitämät periaatteet ja hegemoniapyrkimykset, kun taas
SDKPiL ei kuulunut VSDTP:een eikä mitenkään uhannut Iskraa. Sitä
paitsi Iskran Bundia vastaan esittämä kritiikki saattoi olla epäsuorasti
98

vastaus myös SDKPiL:lle.
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Plehanov puolusti vuonna 1902 kansallisen itsemääräämisoikeuden sisällyttämistä Iskran ja Zarjan toimitusten ohjelmaehdotukseen väittämällä Zarjassa, että puolueen ohjelmassa oleva internationalistinen velvoite olisi muuttunut valheeksi, jos sosiaalidemokraatit olisivat isovenäläisiä ennakkoluuloja pelätessään vaienneet
kyseiseltä oikeudesta.101 Samassa Zarjan numerossa (No 4 1902)
Lenin mainitsi ohimennen hyväksyvään sävyyn Kautskyn Rosa
Luxemburgia vastaan 1896 Puolan kysymyksen johdosta käymän
polemiikin.'°2 Iskran ryhmä alkoi vähitellen luoda itselleen kansallisuuspoliittista profiilia.
Puoluejärjestöjen valmistautuessa vuoden 1903 alkupuolella ja
kesällä VSDTP:n 2. edustajakokoukseen Iskran suuntauksen täytyi
lopulta vastata tosissaan juutalaisten ja puolalaisten sosialistien heittämiin haasteisiin ja ilmoittaa, millaiset suhteet puolueella tuli
iskralaisten mielestä olla vähemmistökansallisuuksiin ja niiden sosialistisiin puolueisiin.
Iskran toimituksen jäsenistä ennen muuta Lenin kunnostautui
iskralaisten käsitysten kiteyttämisessä kansallisuuskysymyksen
suhteen. Hän julkaisi Iskrassa kaksi kirjoitusta Bundin järjestöpoliittisia näkemyksiä vastaan (No 33 & 34 helmikuussa 1903) ja käsitteli
yleisemminkin kansallisuuskysymystä kahdessa Iskran kirjoituksessaan, joista Armenian sosialidemokraattien manifestista (No 33)
ilmestyi helmikuussa ja Kansallisuuskysymys ohjelmassamme (No
44) heinäkuussa 1903. Viimeksi mainittu artikkeli, jossa Lenin kävi
toden teolla käsiksi ongelmista vaikeimpaan, Puolan kysymykseen,
oli epäilemättä hänen tärkein aihetta kosketellut kirjoituksensa aina
1910-luvun suuriin linjantarkistuksiin saakka.
Lenin julisti sosiaalidemokraattisen puolueen tunnustavan ehdottomasti kansallisen itsemääräämisoikeuden, mutta alistavan sen
palvelemaan proletariaatin luokkataistelun etuja. Kansallisesta sorrosta oli tehtävä loppu, koska tämä sorto ehkäisi luokkataistelun
vapaata kehitystä niin sortavan kuin sorretunkin kansakunnan keskuudessa. Jos sosialistit kallistivat korvansa nationalismin houkutuksille, he antautuivat oman kansallisuutensa porvariston johdetta-

101 Zarjassa No 4 1902, siteerattu Leninin Teoksissa, 19 1958, s. 544 ja 20
1958, s. 434-435.
102 Lenin, Teokset, 6 1955, s. 106-107. Ks. myös Tobias 1972, s. 171.

81

viksi ja etääntyivät yleisvaltakunnallisesta vallankumousyhteisöstä.
Yhteinen etu vaati kaikkien kansallisuuksien työväenluokan mitä
tiiviintä yhteen liittymistä demokraattisen tasavallan ja myöhemmin sosialismin puolesta käytävän taistelun aikana. Sosiaalidemokraatit saattoivat Leninin mielestä vain poikkeustapauksissa esittää ja
tukea vaatimuksia, jotka tähtäsivät uuden luokkavaltion muodostamiseen tai valtion täydellisen poliittisen yhtenäisyyden korvaamiseen löyhemmällä liittovaltiomuodolla.
Puolan Lenin hyväksyi tällaiseksi poikkeustapaukseksi, koska
puolalaisten itsenäisyystaistelu oli Marxin, Engelsin ja viimeksi
Kautskyn ansiosta iskostunut syvälle vallankumouksellisten sosiaalidemokraattien aate- ja toimintatraditioon. Kautskyn argumentaatioon yhtyen Lenin ilmoitti, että sosiaalidemokraatit saattoivat esittää Puolan riippumattomuuden tavoitteen, koska tämä edisti proletariaatin luokkataistelua. Leninin mielestä Puolan valtiollinen itsenäisyys oli tuskin toteutettavissa ennen kapitalismin kukistamista.
Mehringin mukaan puolalaisen luokkavaltion restauraatio oli mahdottomuus, Kautsky piti sitä jossain määrin mahdollisena. Leninin
oma mielipide oli suunnilleen näiden kahden auktoriteetin käsitysten keskiarvo. Tämä osoittaa, ettei Lenin vielä 1903 luonut niinkään
omaa kansallisuuspoliittista teoriaansa, vaan suurelta osin sovelsi
ainoastaan saksalaisten esikuviensa, ennen kaikkea Kautskyn käsityksiä venäläisiin oloihin.
Kirjoittaessaan Armenian sosiaalidemokraattien manifestista Lenin yritti parhaansa mukaan kumota asiakirjaan sisältyvän valtiollisen federalismin periaatteen. Autonomian myöntäminen jollekin
kansakunnalle tai alueelle saattoi hänen mukaansa tulla kysymykseen vain poikkeustapauksissa. Kaukasian monikansallisiin oloihin
vaatimus ei hänen mielestään sopinut.
Puola oli valtiollinen poikkeustapaus, mutta puoluesuhteissa Lenin edellytti kaikkien kansallisuuksien mahdollisimman tiivistä
integraatiota. Eriseuraisuus hyödytti vain yhteistä vastustajaa. Venäjän valtakunnan kaikkien sosiaalidemokraattisten puolueiden oli
liityttävä Venäjän sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen.
Federalismiin perustuva puoluemalli hajotti yhteisrintamaa eikä
siksi kelvannut. Lenin oli valmis myöntämään jonkun vähemmistökansallisuuden sosiaalidemokraateille autonomian vain tätä kansallisuutta koskevissa erityiskysymyksissä.'°3
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Martov antoi sivustatukea Leninin Bundin ja yleensäkin erillisjärjestöjen vastaisille näkökohdille kahdessa Iskrassa maalis- ja kesäkuussa 1903 (No 36 ja 41) julkaisemassaan kirjoituksessa. Martov,
joka itsekin oli juutalainen, torjui Bundin Iskraa vastaan sinkoamat
imperialismi- ja antisemitismisyytökset. Helmikuussa 1903 (No 33)
Martov oli käsitellyt Iskrassa Puolan kapinan 40-vuotismuistoa ja
päättänyt kirjoituksensa toteamukseen, että Venäjän ja Puolan proletariaattien liitto toteuttaisi demokraattisen tasavallan (siis yleisvaltakunnallisen tasavallan — AK), joka takaisi kaikille kansakunnille
vapaan itsemääräämisoikeuden.104
Lenin siirsi Mitä on tehtävä -teoksessaan (1902) kiteyttämänsä
sentralistisen puoluemallin105 myös kansallisuuksien välisiin valtiollisiin ja puoluesuhteisiin. Tämä oli hänen todellinen teoreettinen
innovaationsa kansallisuuskysymyksessä. Lenin seurasi tässä Martovin 1901 antamaa esikuvaa, mutta viimeksi mainittu oli tuolloin
asettanut tavoitteeksi vain yleisvaltakunnallisen puolueen käyttämättä vielä sentralismin käsitettä. Sitä vastoin 1903 sekä Lenin että
Martov argumentoivat sentralistisen puolueen puolesta kansallisia
eristäytymispyrkimyksiä vastaan. Martovia voidaan tästä syystä pitää iskralaisen kansallisuuspolitiikan toisena kehittäjänä Leninin
ohella.106
Sentralismi oli yksi Iskran suuntauksen huomattavimmista tavaramerkeistä, jonka avulla se tavoitteli hegemoniaa puolueessa, ja
luonteelleen ominaisella, joidenkin mielestä epävenäläisellä systemaattisuudellaan Lenin harmonisoi ryhmäideologian kaikki sektorit
vastaamaan tätä perusperiaatetta. Silloin kun kysymys oli sentralismista, hän pyyhkäisi armotta roskakoriin kaikki kansainväliset auktoriteetit ja jätti huomiotta Kautskyn monikansallisille valtioille ja
puolueille esittämän federalistisen suosituksen107. Kun sentralismi
1°3 Lenin, Teokset, 6 1955, s. 302-318, 438-447.
1°4 Ju.O. Martovin anonyymit kirjoitukset: Za sorok let, Iskra No 33 1.2.1903
(v.1.), s. 1. Jedinaja russkaja sotsialdemokratija i interesy jevreiskago proletariata, Iskra No 36 15.3.1903 (v.1.), s. 2-4. Mobilizatsija reaktsionnyh
sil i nagi zadatgi, Iskra No 41 1.6.1903 (v.1.), s. 1-2. Getzler 1967, s. 57-58.
Nettl I 1966, s. 277.
1°5 Lenin, Teokset, 5 1954, s. 337-523. Ks. myös Kujala 1987a, s. 31.
I" Lenin ja Martov 1903: Leninin viitteessä 103 mainitut kirjoitukset, erit. s.
318 (Iskra No 34), 446-447 (No 44). Martov Iskrassa No 36, s. 3-4 ja No
41, s. 1 (viite 104). Martov 1901: viite 100.
107 Ks. viite 43.
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oli syntynyt puolueteorian alueella, järjestöllinen sentralismi oli
Leninille selvästi ensisijainen valtiolliseen sentralismiin nähden.
Iskran ryhmän haluttomuus keskustella kansallisen itsemääräämisoikeuden konkreettisista toteuttamismuodoista (esimerkiksi
alueellisen ja etnisperäisen itsehallinnon vaihtoehdoista tai kullekin
reuna-alueelle tai vähemmistökansallisuudelle parhaiten soveltuvasta ratkaisusta) ja ylipäätään koko teemasta johtui siitä funktiosta,
jonka ryhmä antoi puolueohjelmassa kansalliselle itsemääräämisoikeudelle.
Kyseisessä ohjelmakohdassa ei ollut määrä esittää mitään konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, vaan osoittaa puolueen
ottaneen yleiseksi periaatteekseen kaiken kansallisen sorron vastustamisen. Kansallinen itsemääräämisoikeus oli siis yleispiirteinen
agitatorinen taisteluohjelma, jolla pyrittiin ennen kaikkea voittamaan niin isovenäläisten kuin vähemmistökansallisuuksien parissa
vallitsevat kansalliset ennakkoluulot ja poistamaan näin esteet kansallisuuksien välisen internationalistisen yhteistyön tieltä. Tässä
suhteessa Lenin oli paljon lähempänä Tgernovia kuin sosiaalidemokraattista 2iznin ryhmää, joka näki vaivaa saadakseen aikaan tarkan ja toteuttamiskelpoisen kansallisuusohjelman.
Lenin ja muut Iskran toimittajat olivat kansallisen sorron vannoutuneita vastustajia, mutta he vastustivat myös nationalismia, federalismia, pienvaltioihannetta ja kaikkea, joka oli koko valtakunnan
käsittävän vallankumoustyön jarruna. Tunnustamalla valtiollisen
"avioero-oikeuden" puolue pyrki lujittamaan valtiollista ja järjestöllistä "avioliittoa" (sentralismia).108
Venäjän valtakunnan kaikki vallankumouspuolueet, myös
VSDTP, olivat vielä vuosisadan alussa pieniä salaliittolaismaisia
soluja vailla laajoja joukkoyhteyksiä eikä niillä ollut vaikutusmahdollisuuksia vallankäyttöön ja lainsäädäntöön nähden. Vallankumousjärjestöjen ainoa vaikutustapa oli ulkoparlamentaarinen painostus, mutta joukkoliikkeet syntyivät ja lakastuivat vuosisadan
alun Venäjällä suureksi osaksi omien sisäisten tekijöidensä vaikutuksesta vallankumousjärjestöjen pystymättä polkaisemaan niitä
maasta tai ohjailemaan niitä. Puolueiden "politikointi" oli suurelta
108

Lenin itse vertasi valtiollista eroamisoikeutta avioero-oikeuteen, Teok-

set, 20 1958, s. 414-416, 444 ja 23 1959, s. 64-67.
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osin niiden ulkomailla oleskelevien johtajien välistä ideologista ja
järjestöllistä kamppailua. Venäjän valtakunnan sosialististen puolueiden kansallisuusohjelmilla oli välitöntä käytännöllistä merkitystä lähinnä vain näiden puolueiden keskinäisissä suhteissa ja näiden ohjelmien todellinen painopiste sijoittuikin tänne eikä kansallisuuksien välisiin suhteisiin.
Venäjän sosiaalidemokraattisen puolueen 2. edustajakokouksen
lopulliset valmistelut käynnistyivät vuoden 1902 lopussa. Tämän
kokouksen oli määrä saattaa loppuun VSDTP:n puolitiehen jäänyt
organisoituminen samoin kuin ratkaista vähemmistökansallisuuksien parissa toimivien sosiaalidemokraattisten puolueiden asema.
Martov ja Lenin pitivät mitä toivottavimpana, että ideologisesti
oikeaoppinen Puolan ja Liettuan sosiaalidemokratia (SDKPiL) liittyisi Venäjän sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen.109 Lenin kosiskeli kuitenkin keväällä 1903 myös Puolan sosialistisen
puolueen suosiota. Hänen ja myös muiden iskralaisten aikomuksena oli saada PPS vähintäänkin tunnustamaan VSDTP:n yleisvaltakunnallinen luonne, mikä loisi edellytyksiä myöhemmälle lähentymiselle ja yhtymiselle.11° Bundilta Lenin edellytti periaatteessa
yleisvaltakunnallisen sentralistisen puoluemallin hyväksymistä; jos
Bund ei alistuisi saneluratkaisuun, se saisi lähteä puolueesta. Toisten Iskran toimittajien suhtautuminen Bundiin oli samanlainen, jos
kohta sovinnollisempi. Ainoastaan Lenin lienee varautunut siihen
mahdollisuuteen, että Bund jäisi (jätettäisiin) puolueen ulkopuolelle.'''
Martovin Iskrassa No 33 (helmikuussa 1903) Puolan ja Venäjän
proletariaattien tavoitteeksi asettama yhtenäinen demokraattinen
tasavalta oli puolalaisten sosiaalidemokraattien mieleen112, mutta
Iskran ja Zarjan toimitusten kesällä 1902 julkaisemaan ohjelmaluonnokseen sisältyvä kansallinen itsemääräämisoikeus tarjosi
SDKPiL:n johtoon kuuluvan Leon Jogichesin mielestä kerrassaan
tarpeettomasti sijaa nationalistisille syrjähypyille ja ansaitsi siksi
tulla yli pyyhityksi. Jogiches katsoi kuitenkin, että Iskrassa No 33

109 Getzler 1967, s. 58, 68, 76-77. Lenin, Teokset, 34 s.a., s. 141.
110 Lenin, Teokset, 34 s.a., s. 146-147. Strobel 1974, s. 181.
111 Tobias 1972, s. 190-199. Getzler 1967, s. 57-61.
112 Nettl I 1966, s. 277.
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painettu Leninin kirjoitus Armenian sosialidemokraattien manifestista loi edellytyksiä VSDTP:n ja SDKPiL:n lähentymiselle kansallisuuskysymyksessä.113
Tässä kirjoituksessaan Lenin oli esittänyt sentralistisen näkemyksen Kaukasian valtiollisista ja järjestöllisistä asioista lausumatta sanaakaan Puolan kysymyksestä tai itsenäisyystavoitteista. Siksi
PPS:ää edustava Leon Wasilewski suhtautui kielteisesti Leninin kirjoitukseen. Iskran ja Zarjan toimitusten ohjelmaluonnos kansallisine itsemääräämisoikeuksineen miellytti kuitenkin PPS:ää enemmän kuin SDKPiL:ää.114
Lenin joutui siis klassisen dilemman eteen: miten kumartaa toiselle mielitietylle kääntämättä samalla toiselle selkäänsä.
Huhtikuussa 1903 Iskran toimitus julkaisi lehdessään puolalaisten sosiaalidemokraattien lähettämän kirjoituksen, jossa kerrottiin,
kuinka ehdottoman hylkäävän kannan Saksan sosiaalidemokraattinen puolue SPD oli ottanut Saksan valtakunnassa toimivan PPS:n
järjestölliseen ja (epäsuorasti) myös sen valtiolliseen separatismiin.115 Varmemmaksi vakuudeksi lehti painoi vielä kesäkuussa
Rosa Luxemburgin kirjoituksen, jossa tämä arvosteli Bundia siitä,
että se tarkasteli kansojen ja niiden proletariaattien välisiä suhteita
etnograafisesti eikä valtiollis-poliittisesti työväenluokan näkökulmasta. Rosa Luxemburgin mielestä sentralisaatio oli kansainvälisessä työväenliikkeessä sääntö ja federalismi itävaltalainen poikkeus.116
Tie näytti siten olevan avoinna VSDTP:n ja SDKPiL:n lähentymiselle ja yhdistymiselle. Puolan sosialistinen puolue oli kaikissa
tapauksissa valmis enintään yhteistyösopimuksen solmimiseen Venäjän sosiaalidemokraattien kanssa ja vaati sen ehtona venäläisiltä
avointa valtakirjaa puolalaisten ja muiden reuna-alueiden separatismille. Siksi SDKPiL näytti venäläisistä paljon paremmalta valinnalta ja PPS joutui auttamattomasti kolmannen pyörän asemaan. Viimeksi mainitun keskuskomitea ilmaisi tosin kesäkuussa 1903 pitäStrobel 1974, s. 179-180.
Strobel 1974, s. 180-181. Geyer 1962, s. 364, 366.
115
Ob organizatsii i natsionalnosti, Iskra No 37 1.4.1903 (v.1.), s. 3-4. Ks.
myös Wehler 1962, s. 136-150.
116 R(osa) L(uxemburg), Polskije sotsialdemokraty o "Bunde", Iskra No 41
1.6.1903 (v.1.), s. 3-4.
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mässään kokouksessa halukkuutensa luoda suhteet Venäjän sosiaalidemokratiaan, mutta iskralaisten mielenkiinnosta PPS:ää kohtaan
ei tältä ajalta ole muita tietoja kuin muuan Leninin ryhmänsä sisäinen kirje toukokuulta.117
Puolalaiset sosiaalidemokraatit kuvittelivat, että venäläiset
myöntäisivät heille jonkinlaisen erikoisaseman puolueessa. He eivät
tulleet ajatelleeksi, että Iskran sentralistiset näkemykset saattaisivat
koskea heitä siinä missä Bundiakin, vaan he pitivät itseään Iskran
liittolaisena Bundia vastaan.
SDKPiL:n johtajista Rosa Luxemburg ja Leon Jogiches eivät
suinkaan nähneet VSDTP:een liittymistä itseistarkoituksena, vaan
he pyrkivät neuvotteluoperaatiollaan oman ryhmänsä ja kansallisuuspolitiikkansa aseman vahvistamiseen ja PPS:n eristämiseen
riippumatta siitä, onnistuisivatko neuvottelut. SDKPiL tahtoi
VSDTP:n tunnustavan sen sisäisen itsenäisyyden ja yksinoikeuden
edustaa puolueessa puolalaista sosiaalidemokratiaa. Puolalaisten sosiaalidemokraattien tavoitteena oli federalistinen puoluerakenne,
vaikkakaan he eivät käyttäneet tätä sanaa. SDKPiL edellytti tai
ainakin toivoi puolueohjelman kansallisuuspoliittiselta kohdalta
sellaista muotoilua, joka tekisi mahdottomaksi nationalistisen tulkinnan. Venäjän-Puolalle ja Liettualle oli vaadittava autonomiaa ja
PPS:n "sosiaalipatriotismi" oli tuomittava.118
VSDTP:n 2. edustajakokous pidettiin 30.7.-23.8.1903. Se kokoontui ensin Brysselissä ja sitten Lontoossa. SDKPiL:n edustajien
saavuttua jo Brysseliin Rosa Luxemburg luki Leninin Iskrassa heinäkuussa (No 44) julkaiseman kansallisuuskysymyskirjoituksen.
Hän raivostui sen johdosta, että Lenin oli pitänyt periaatteessa mahdollisena kannattaa Puolan itsenäisyystavoitetta ja sitä paitsi yhtynyt Kautskyn 1896 Rosaa vastaan esittämiin näkökantoihin. Rosa
Luxemburg kadotti nyt kaiken mielenkiintonsa puolueiden yhdistymiseen ja tiukensi puolueensa neuvottelijoille lähettämissään ohPobög-Malinowski 1935b, s. 44. Najdus 1973, s. 142. Lenin, Teokset, 34
s.a., s. 146-147. On ilmeistä, että PPS pyrki suhteisiin VSDTP:n kanssa
muun muassa osoittaakseen, ettei ainakaan siltä puuttunut halua yhteydenpitoon ja koordinaatioon. PPS taktikoi siis yhteistyösuhteilla aivan
kuten Iskra ja SDKPiL.
118 Nettl I 1966, s. 269-276. Strobel 1974, s. 178-188. Najdus 1973, s. 140154.
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jeissa entisestään fuusiolle asetettuja ehtoja.
Puolalaisten sosiaalidemokraattien järjestölliset vaatimukset olivat pohjimmiltaan samanlaiset kuin Bundin esittämät toivomukset.
Kummankin järjestön kohdalla voidaan hyvin puhua "organisaatiopatriotismista", SDKPiL:n johdon (Rosa Luxemburgin ja Jogichesin) osalta myös järjestöllisestä ylemmyydentunteesta Venäjän sosiaalidemokratiaan nähden. Vaikka edustajakokouksessa enemmistönä olevat iskralaiset kohtelivat SDKPiL:n neuvottelijoita paljon
suopeammin kuin Bundin edustajia, asiakysymykset osoittautuivat
lopulta hyviä aikeita painavammiksi. Pitämällä kiinni sentralismistaan ja hylkäämällä niin Bundin kuin SDKPiL:n esittämät ehdot ja
toivomukset iskralaiset saivat aikaan sen, että kummankin ryhmän
edustajat marssivat ulos edustajakokouksesta. Bund, joka oli tavoitteistaan melkoisesti joustamalla pyrkinyt sovintoon, ilmoitti eroavansa Venäjän sosiaalidemokraattisesta työväenpuolueesta.119
Lopputulos oli siten huonompi kuin yksikään osapuoli oli toivonut. Leninin yritys istua samanaikaisesti kahdella tuolilla oli johtanut hänen Puolan suunnalla tekemiensä lähentymisyritysten täydelliseen epäonnistumiseen. VSDTP:n edustajakokous oli pakottanut Bundin valitsemaan toisen kahdesta vaihtoehdosta, joista tämä
ei halunnut kumpaakaan. Bundista oli päästy eroon, mutta Bundiin
sovelletut periaatteet olivat karkottaneet puolueen ulkopuolelle
myös puolalaiset sosiaalidemokraatit. VSDTP:n kansallisuuspoliittinen ohjelma, jonka yleispiirteisyydessään oli ollut määrä tarjota
riittävän paljon yhdistäviä tekijöitä kaikille kansallisuuksille ja ryhmittymille, ei tepsinyt yhteenkään niistä kolmesta järjestöstä, joihin
sen tenhovoimaa kokeiltiin.
Iskralaisten johtajat olivat etukäteen räätälöineet Bundille edustajakokouksen "pahan pojan" roolin; Bundin vastustamisen oli
1962, s. 380-392. Nettl I 1966, s. 276-283. Strobel 1974, s. 188191. Najdus 1973, s. 154-158. Tobias 1972, s. 200-220, 291-293. Vtoroi
sjezd RSDRP, Protokoly 1959, passim. Geyer on ensimmäisenä käyttänyt osuvaa "organisaatiopatriotismin" käsitettä luonnehtiessaan Bundia
(s. 105). Nettl on tavallaan soveltanut samaa ajatusta Rosa Luxemburgiin
väittäessään, että tämä onnistui paremmin kuin kukaan muu sosialisti
suuntaamaan "patriotisminsa" (ryhmälojaliteettinsa) kansakunnan sijasta luokkaan (II s. 861). Rosa Luxemburgin ja hänen puolueensa järjestöllisestä ylemmyydentunteesta VSDTP:een nähden, ks. Nettl I 1966, s.
252-253, 273, 275. Strobel 1974, s. 156-157, 183.
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määrä pitää ryhmäkoheesiota yllä ja koota kokouksen enemmistö
Iskran kannattaman linjan taakse. Bundilaisen Vladimir Medemin
muistelmien mukaan heidän edustajiaan ympäröi todellinen vihamielisyyden muuri. VSDTP:n Pietarin komitean delegaatio käytös
jäi erityisesti Medemin mieleen. Nuori pietarilainen työläinen keskittyi puhumisen sijasta limonadipulloihin. Aina kun joku opposition edustaja aloitti puheenvuoronsa, pietarilainen ryhtyi avaamaan
korkkeja niin kuuluvasti poksauttaen kuin vain kävi päinsä.
Medem ei milloinkaan saanut tietää, että tämä persoonallisen häirintätavan valinnut mies oli itsekin lähtöisin kansallisesta vähemmistöstä — hän oli Pietarin suomalainen Alexander Schottman,
Leninin uskollinen kannattaja, joka korkkeja kattoon ampumalla
toi monikansallisen puolueen nationalismia vastaan käymään taisteluun hitusen suomalaistakin väriä.120
Kokouksen kiihottuneessa ilmapiirissä melkein kaikki se, mitä
bundilaiset esittivät kansallisuuskysymyksestä ja puolueorganisaatiosta, herätti iskralaisissa epäluuloja nationalismin ujuttamisesta
puolueeseen.121
Ohjelmakomissio ehdotti Iskran ja Zarjan toimitusten ohjelmaluonnokseen lisättäväksi vaatimuksen laajasta paikallisesta ja
alueellisesta itsehallinnosta. Lenin vastusti alueellisen itsehallinnon
sisällyttämistä ohjelmakohtaan. Hän pelkäsi ohjelmaa tulkittavan
siten, että sosiaalidemokraatit vaatisivat valtakunnan jakamista pieniin alueisiin. Bundilaiselle Mark Liberille (oikealta nimeltään Mikhel Goldman) vaatimus oli mieleen, sillä hän näki sen tukevan federatiivista valtiorakennetta.
Martov puolestaan katsoi, että alueellinenkin itsehallinto oli ohjelmassa paikallaan, sillä se olisi tarkoituksenmukainen vakiintuneille reuna-alueille, etenkin Suomelle, Puolalle, Liettualle ja Kaukasialle. Alueellinen itsehallinto hyväksyttiin äänestyksessä ohjelmaan.122
120

121
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Vladimir Medem, The life and soul of a legendary Jewish socialist (New
York 1979), s. 284. Vtoroi sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s. 443. Schottmanin käytöksestä edustajakokouksessa ks. myös Adam B. U1am, Lenin
and the Bolsheviks, The intellectual and political history of the triumph
of communism in Russia (Glasgow 1978), s. 242.
Tobias 1972, s. 207-220.
Vtoroi sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s. 182-184.
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Leninin kannanoton kärki suuntautui Bundia eikä suinkaan reuna-alueiden itsehallintoa vastaan. Martovin puheenvuoro on sitä
vastoin mielenkiintoisempi. Iskralaiset lähtivät selvästikin siitä, että
Venäjän valtakunta säilyisi demokraattisten muutostenkin jälkeen
yhtenäisenä. Martovin lausuntoa ei pidä kuitenkaan ymmärtää niin,
että hän olisi halunnut kumota ohjelmaan sisältyvän kansallisen
itsemääräämisoikeuden ja niin ollen myös ero-oikeuden. Martov
osoitti pikemminkin puheenvuorollaan, että iskralaiset pitivät kansallista itsemääräämisoikeutta ja ero-oikeutta pääsääntöisesti agitatorisena vaikutuskeinona. Viimeksi mainitun toteuttaminen tulisi
ajankohtaiseksi vain poikkeusoloissa. Tämä sama käsityshän kävi
ilmi Leninin heinäkuussa 1903 julkaisemasta kansallisuuspoliittisesta kirjoituksesta.
Vähän ennen poistumistaan edustajakokouksesta Liber väitti,
että kieltäessään Bundilta oikeuden itsenäiseen olemassaoloon
iskralaiset eivät mitenkään poikenneet Puolan sosialistisesta puolueesta.123 Tämä väite pitääkin varsin olennaisesti paikkansa, kun
vielä todetaan, että PPS:n subjektiiviset motiivit olivat sekä vallankumoukselliset että puolalais-kansalliset, kun taas iskralaisten johtajien kohdalla voidaan puhua vain yleisvaltakunnallisen vallankumoustaistelun keskeisyyttä tähdentävistä motiiveista.
VSDTP:n suhteet Bundiin ja Puolan työväenliikkeeseen 1903
osoittavat, että iskralaisten johtajat ymmärsivät kansallisen itsemääräämisoikeuden yleispiirteisyyden paljolti vallankumoustaktiseksi
(eri suuntiin vetäviä kansallisia ja puoluekohtaisia pyrkimyksiä
neutraloivaksi) apukeinoksi, mutta itse kansallista itsemääräämisoikeutta he pitivät periaatteena, josta he eivät olleet valmiita luopumaan, vaikka heidän joustamattomuutensa esti SDKPiL:n liittymisen puolueeseen. Kansallinen itsemääräämisoikeus oli iskralaisten
johtajille osaksi vallankumous- ja puoluetaktiikan apuväline, osaksi
taas niiden yläpuolella.
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Vtoroi sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s. 317-320. Ks. myös s. 79-80,
84-85, 88.

Bolsevikit ja mensevikit
2. edustajakokous (1903) merkitsi, kuten tunnettua, Iskran suuntauksen jakautumista kahdeksi puolueen johdosta keskenään kilpailevaksi suuntaukseksi. Näiden välille ei enää milloinkaan syntynyt sovintoa, vaikka puolue pysyi muodollisesti yhtenäisenä vielä
kymmenkunta vuotta. Iskran alkuperäisen toimituksen kuudesta
jäsenestä vain Lenin jäi yksinään bolsevikkeihin, kun Plehanov luopui hänestä ja liittoutui mensevikkien kanssa sulautumatta kuitenkaan täysin näihin. Martov, Akselrod ja L.D. Trotski (oik. Bronstein)
olivat mensevikkien huomattavimmat johtajat. Iskra jäi mensevikkien ja Plehanovin käsiin. Leninillä ei ollut lainkaan omaa lehteä
vuonna 1904.
Pian edustajakokouksen jälkeen (marraskuusta 1903 seuraavan
vuoden helmikuuhun) Iskrassa käytiin todellinen keskustelu juutalaiskysymyksestä. Lehti julkaisi useita toimituksen ulkopuolisten
puolueen jäsenten mielipiteitä. Kaikki kirjoittajat lienevät itsekin
olleet juutalaisia.124 Lenin ei tällöin enää kuulunut toimitukseen.
Iskran toimitus kommentoi lyhyesti keskustelua ilmoittamalla
monien sosialistien katsovan, että juutalaisten ei onnistuisi säästyä
assimilaatiolta, koska heillä ei ollut omaa kansallista aluetta. Toimitus ei määritellyt kantaansa siihen, olivatko juutalaiset kansallisuus
ja pystyisivätkö he säilyttämään kansallisen kulttuurinsa, koska sen
mielestä tällä ei ollut sosialisteille mitään poliittista merkitystä; vain
eristyneisyyden tuhoaminen kiinnosti heitä.125 Vähän aikaisemmin
Lenin oli yhdessä viimeisimmistä Iskrassa julkaisemistaan kirjoituksista kiistänyt juutalaisten olevan erillinen kansallisuus ja perustellut tätä Kautskyn kesällä 1903 julkaisemalla arviolla ja tämän
kansallisuudelle asettamilla kahdella kriteerillä.126 On luultavaa,
että Iskran toimitus oli tästä kysymyksestä pohjimmiltaan lähes
samaa mieltä Leninin kanssa.127
Iskran Suomen kirjeenvaihtajalle Smirnoville 1.10.1903 kirjoitta124

Numeroissa 52, 55 ja 58 (liite).

les Iskra No 55 15.12.1903 (v.1.), s. 4. Ks. myös L. M(artov), Na otseredi, Iskra
126

127

No 69 10.7.1904 (v.1.), s. 2-3.
Lenin, Teokset, 7 1955, s. 78-89. K. Kautsky, Kisinjovskaja reznja i jevreiski vopros, Iskra No 42 15.6.1903 (v.1.), s. 1-2.
Ks. Getzler 1967, s. 59.

91

massaan kirjeessä Lenin piti tärkeänä perehdyttää Venäjän työväenluokkaa Suomen tapahtumiin ja "valmistella siten vähitellen ja
systemaattisesti Venäjän ja Suomen sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen lähentymistä ja yhteen sulautumista" (slijanije). Puolan suunnalla koetut vastoinkäymiset eivät siis olleet lannistaneet
Leniniä, vaan hän katsoi, että suomalaisten sosiaalidemokraattien
paikka oli VSDTP:n riveissä siinä missä muidenkin vähemmistökansallisuuksien marxistien. Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen poikkeuksellinen asema valtakunnan ainoana laillisesti toimivana sosialistisena puolueena ei Leninin mielestä ollut peruste, joka
olisi kumonnut yleisvaltakunnallisen järjestäytymisvelvoitteen.128
Martov julkaisi Iskrassa vuoden 1904 keskivaiheilla kolme kirjoitusta, jotka osoittivat, etteivät hänen käsityksensä kansallisen itsemääräämisoikeuden luonteesta ja yleisvaltakunnallisen puolueen
välttämättömyydestä poikenneet Leninin edellisenä vuonna esittämistä opeista.129 Bolsevikkien ja mensevikkien kiistat eivät ulottuneet näihin kysymyksiin, vaan kumpikin suunta pysyi uskollisena
yhtenäisen Iskran aikana omaksutuille periaatteille. Mensevikit olivat yhä valtiollisen ja järjestöllisen federalismin vihollisia, vaikka he
muutoin tekivät pesäeron Leninin puolueteoriaan nähden arvoste-
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Leninin kirje: Leninski sbornik XXXIX 1980, s. 47-49. Olen referoinut
kirjettä Lenin ja Suomi -teoksessa: Ki4jala 1987a, s. 67. Vaikka Smirnov ei
ikinä saanut kirjettä, Leninin siinä yksityisesti ilmaiseman mielipiteen
on katsottava kuvastavan hänen pohjimmaisia käsityksiään vielä paremmin kuin saman asian lausuminen painetussa sanassa olisi kuvastanut,
joten kirjeen todistusvoima tässä suhteessa on erittäin suuri. Kuitenkin
Martti Julkunen on viimeksi mainitusta teoksesta kirjoittamassaan arvostelussa väittänyt kokonaista kolme kertaa, ettei Leninin koskaan tiedetä ottaneen esiin nimenomaisesti SDP:n liittämistä Venäjän sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen. Tämän väitteensä pohjalle hän rakentaa vaihtoehtoisen tulkintamallin, mutta valitettavasti se luhistuu
oman lähtökohtansa virheellisyyden myötä. Martti Julkunen, Oliko Suomi Leninille "länsimaa"? Ulkopolitiikka 1988, s. 55-58.
(Ju.O. Martov,) Revoljutsionnyi natsionalizm i sotsialdemokratija, Iskra
No 66 15.5.1904 (v.1.), s. 1-2. L. M(artov), Na otäeredi, Iskra No 69
10.7.1904 (v.1.), s. 2-3. (Martov,) Noveiäaja polemika "Bunda", Iskra No
73 1.9.1904 (v.1.), s. 3-4. — Getzlerin mielestä Martov kirjoitti viimeksi
mainitun artikkelin, Tobiaksen mukaan ei ainakaan hän (Getzler 1967, s.
59; Tobias 1972, s. 271). Tobiaksen päättely on mielestäni virheellinen.
Kirjoituksen tyyli viittaa Martoviin.

lemalla sitä liiallisesta sentralismista ja epädemokraattisuudesta.13°
2. edustajakokoukseen (1903) saakka kansallisuuskysymys merkitsi Venäjän sosiaalidemokraateille ennen muuta järjestöllisten
suhteiden luomista vähemmistökansallisuuksien parissa toimiviin
sosiaalidemokraattisiin organisaatioihin. Vähemmistökansallisuuksien keskuudessa toimi kuitenkin myös muita sosialistisia, vallankumouksellisia ja oppositiopuolueita ja niitä syntyi 1900-luvun ensimmäisinä vuosina yhä lisää. VSDTP määritteli suhteensa näihin
ryhmittymiin kansallisuuspolitiikastaan käsin samoin kuin niiden
periaatteiden mukaan, joiden perusteella se asennoitui vastaaviin
venäläisiin puolueisiin.
Puolueohjelmassaan VSDTP lupasi tukea jokaista vallankumouksellista ja oppositiomielistä liikettä, joka suuntautui yksinvaltiutta vastaan.131 Tämän perusteella 2. edustajakokous piti mahdollisena puolueen väliaikaisia yhteistyösopimuksia liberaalien ja liberaalidemokraattisten virtausten kanssa, mikäli nämä pysyisivät uskollisina sosiaalidemokratialle ja sen ja demokratian mukaisille vaatimuksille ja hyväksyisivät yleisen, yhtäläisen, salaisen ja välittömän vaalioikeuden. Liberaalien proletariaatin ja demokratian vastainen toiminta oli armottomasti paljastettava.
2. edustajakokous määritteli sosialistivallankumoukselliset porvarillis-vallankumoukselliseksi ryhmittymäksi, jonka näennäissosialistinen ideologia oli omiaan vain sotkemaan proletariaatin poliittista tietoisuutta. Siksi edustajakokous julisti kilpailijapuolueen toiminnan vahingolliseksi. Edustajakokouksen mielestä sosialistivallankumouksellisten kanssa oli lupa solmia yksinomaan väliaikaisia
ja osittaisia (osakysymyksiä koskevia) yhteistyösopimuksia.132
Venäjän sosiaalidemokraattien suhtautuminen mahdollisiin yhteistyökumppaneihin oli siis mahdollisimman luokkakantainen ja
puhdasoppinen. Kaita oli se neulansilmä, jonka läpi kumppanin oli
ahtauduttava ollakseen kelvollinen.
Martov leimasi sosialistivallankumouksellisten liittolaispolitiikan

130 Martov oli jo 1903 valmis soveltamaan puoluesentralismia Bundiin ja
muihin kansallisiin järjestöihin epätäydellisellä ja joustavalla tavalla. Ks.
Martow 1926, s. 86. Getzler 1967, s. 58.
131 Vtoroi sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s. 424.
132 Vtoroi sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s. 430-431 (402-407).
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Iskrassa No 66 toukokuussa 1904 todelliseksi aatteiden sekatavarakaupaksi; nämä pyrkivät federaatioon minkä tahansa itsensä "sosialistiseksi" julistavan kansallisen "puolueen" kanssa ja lupasivat
myötäjuoksijoilleen mitä nämä ikinä tahtoivatkin. Kansallisen pikkuporvariston tsarismin vastainen vallankumouksellisuus oli edistyksellinen tekijä, mutta suuntautuessaan työväenluokkaa vastaan
kansallinen liike oli taantumuksellinen. Venäjän sosiaalidemokraattien kansallisuus- ja järjestöpoliittinen linja vastasi Martovin mielestä yksinvaltiuden vastaisen vallankumouksen todellisia etuja ja oli
sosialistivallankumouksellisten menettelyn kanssa sovittamattomassa ristiriidassa.133
Iskra oli 1904-05 jatkuvasti sotajalalla sosialistivallankumouksellisten liittolaispuolueiden kanssa. Martov, joka väittelyn tuoksinnassakin esiintyi herrasmiehen tavoin, oli puhunut liittolaispuolueista pikkuporvarillisina (Iskrassa No 66). Sitä vastoin Plehanov ja
gruusialaiset VSDTP-aktiivit pyrkivät parhaansa mukaan osoittamaan nämä sosialistiset tai vallankumoukselliset puolueet ideologialtaan porvarillisiksi. Kun joku näistä vaati edustamalleen reunaalueelle autonomiaa, Iskra päätteli, että aikomuksena oli perustaa
kyseisen kansallisuuden pappien, aatelisten ja porvariston luokkaherruus, joka sortaisi paitsi työväenluokkaa myös alueen kansallisia
vähemmistöjä.134
Bundin esimerkin mukaan kansallisten vähemmistöjen pariin
perustetut itsenäiset sosiaalidemokraattiset puolueet saivat Iskran
silmissä vain hieman enemmän armoa kuin sosialistivallankumouksellisten liittolaiset. Jos sosiaalidemokraattinen järjestö ei tahtonut sulautua VSDTP:een, vaan kannatti federalismia, Iskra piti
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(Ju.O. Martov,) Revoljutsionnyi natsionalizm i sotsialdemokratija, Iskra
No 66 15.5.1904 (v.1.), s. 1-2.
Viimeksi mainittu väite esitettiin erityisesti numerossa 103, mutta numero 67 ei ollut siitä kaukana. B. (= Noi Zordanija), Novyje sojuzniki "sotsialistov-revoljutsionerov", Iskra No 67 1.6.1904 (v.1.), s. 2-3. Iz armjanskoi
deistvitelnosti, Iskra No 78 20.11.1904 (v.1.), s. 7. (Luultavasti G.V. Plehanov,) Objedinenije burzuaznoi demokratii, Iskra No 79 1.12.1904 (v.1.), s.
1-4. Nimim. Z., Gruzinskije natsionalisty i proletariat, Iskra No 103
21.6.1905 (v.1.), s. 3-4. Plehanov ei itse puhunut pappien ja aatelisten
luokkaherruuspyrkimyksistä, mutta piti Zordanijan kirjoitusta erinomaisena. Sotsial-demokratitseskoje dvizenije v Rossii, Materialy, I (Moskva
1928), s. 122.

sitä ilman muuta nationalistisena voimana.135
Plehanov, joka ei kaihtanut opponenttiensa kurittamista todella
raskaalla kädellä, vaan nähtävästi suorastaan nautti siitä, kutsui
bundilaisia epäjohdonmukaisiksi sionisteiksi, jotka tahtoivat perustaa luvatun maansa Palestiinan sijasta Venäjälle.136 Bundin ja Plehanovin välinen kärhämä oli alkanut Amsterdamin kansainvälisessä sosialistikongressissa elokuussa 1904. Bund oli hävinnyt kansainvälisen sosialistitoimiston suorittamassa äänestyksessä toisen Venäjälle kuuluvista kahdesta toimiston paikasta sosialistivallankumouksellisille (toinen annettiin VSDTP:lle). Plehanov oli väittänyt
Iskrassa tappion johtuneen Bundin nationalistisista tendensseistä.
Bund yritti todistaa Plehanovin valehtelijaksi hankkimalla äänestystilannetta koskevia lausuntoja toimiston ulkomaisilta jäseniltä.
Tämä kirvoitti Plehanovin kynästä sionistivertauksen.137 Tapaus
osoittaa, että nationalismista syyttäminen oli yksi kaikkein ankarimmista tuomioista oikeaoppisessa sosiaalidemokratiassa.
Nykypäivän suomalaisesta, joka tietää, että Lenin ja bolsevikit
sallivat lokakuun vallankumouksen jälkeen eräiden reuna-alueiden
irtautumisen Venäjästä sosialistivallankumouksellisten pyrkiessä
säilyttämään valtakunnan yhtenäisyyden, on kenties yllättävää
kuulla, että vuosisadan alussa Venäjän sosiaalidemokraatteja pidettiin yleisesti valtakunnan jakamattomuuden ja sentralismin ylimpinä ystävinä eikä suinkaan täysin aiheetta.
Marraskuun 1903 kansallisuuskysymyskirjoituksessaan sosialistivallankumouksellisten Viktor Tsernov käsitti Iskran omaksuman
sentralismin byrokratismiksi, joka Iskran toivoman kansojen ja niiden työväenluokkien lähentymisen sijasta kylväisi epäsopua niiden
välille.138
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B. (= Noi 2ordanija), Novyje sojuzniki "Bunda", Iskra No 72 25.8.1904
(v.1.), s. 4. Kyseisestä järjestöstä, Armenian sosiaalidemokraattisesta työväenjärjestöstä, ks. Anaide Ter Minassian, Aux origines du marxisme
armenien: les specifistes, Cahiers du monde nisse et sovietique XIX 1978,
s. 67-117.
G. Plehanov, Otvet nasim neposledovatelnym sionistam, Iskra No 82
1.1.1905 (v.1.), s. 6.
Tobias 1972, s. 278-280. Medem 1979, s. 324-328. G. Plehanov, V Amsterdame, Iskra No 74 20.9.1904 (v.1.), s. 5.
(V.M. Tsernov,) Natsionalnyi vopros i revoljutsija, Rev. Rossija No 35
1.11.1903 (v.1.), s. 1-3.
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Huhtikuussa 1904 pitämässään perustavassa kokouksessa Gruusian sosialistien, federalistien ja vallankumouksellisten puolue päätti ampua järeämmillä panoksilla ja kutsui Venäjän sosiaalidemokraattista työväenpuoluetta läpikotaisin sovinistiseksi. Gruusialaiset
sosiaalidemokraatit olivat orjallisessa alistussuhteessa keskuskomiteaan. Julkaistessaan gruusialaisten päätöslauselman Revoljutsionnaja Rossija luonnehti VSDTP:n sentralismia sabluunaksi. Puolueen yleisvaltakunnallisuus oli pelkkä fiktio, kun puolueen yritykset järjestää suhteensa eri vähemmistökansallisuuksien sosiaalidemokraatteihin olivat päättyneet surkeaan epäonnistumiseen.139
Revoljutsionnaja Rossija julkaisi huhtikuussa 1905 Armenian vallankumouksellista federaatiota puolustavan kirjoituksen, joka oli
luultavasti armenialaisten itsensä laatima. Siinä todettiin, että venäläiset sosiaalidemokraatit tunnustivat jokaiselle kansalle itsemääräämisoikeuden, mutta aina kun tälle kaavalle yritettiin antaa konkreettinen sisältö, he alkoivat paheksua tätä taantumuksellisuutena
ja kiihkokansallisuutena. Jos federalismi oli nationalismia, silloin
Itävallan sosiaalidemokratiakin, jonka järjestörakenne oli federalistinen, syyllistyi nationalismiin. Kirjoittaja kysyi myös, oliko Kautsky nationalisti, kun hän puolusti Turkin armenialaisten pyrkimyksiä kansalliseen riippumattomuuteen.149
Heinäkuussa 1905 Revoljutsionnaja Rossija kehotti isovenäläisiä
sosialisteja erityiseen varovaisuuteen kansallisuuskysymyksessä.
Lehti julisti vastustavansa kansallista eristäytymistä ja vihaa, mutta
piti kansallisten sosialististen ja sosiaalidemokraattisten puolueiden
olemassaoloa täysin legitiiminä. Se, joka etsi taantumuksellisen
kansalliskiihkon syitä kansallisesta puolustustaistelusta, hyökkäsi
viimeksi mainittua eikä hallitusta vastaan. Venäläiset sosiaalidemokraatit olivat lehden mielestä tietämättään sortajan puolella.141
Puolan sosialistinen puolue ei säästellyt sanojaan moittiessaan
Venäjän sosiaalidemokraattista työväenpuoluetta sen jälkeen kuin
tämä oli torjunut PPS:n sille vuoden 1904 alussa tekemän ehdotuk-
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Pervaja konferentsija gruzinskih revoljutsionnyh fraktni, Rev. Rossija No
46 5.5.1904 (v.1.), s. 8-11.
'4o Nimim. V., Armjanskaja revoljutsionnaja federatsija pred sudom "ortodoksalnago" nedomyslija, Rev. Rossija No 63 5.4.1905 (v.1.), s. 2-5.
141 Rev. Rossija No 71 15.7.1905 (v.1.), s. 12-13.
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sen yhteistyösopimuksesta.142 PPS:n äänenkannattaja näki sopivaksi puhua venäläisille tyypillisestä dogmatismista ja isovenäläisestä
sovinismista.143 Puolalaiset sosialistit veivät VSDTP:n kansallisuuspolitiikan arvostelun myös ulkomaiseen lehdistöön. VSDTP:n ohjelmaan sisältyvä vaatimus kansallisesta itsemääräämisoikeudesta
oli erään puolalaisen mielestä hiukan epämääräinen.144 Toinen väitti, että VSDTP:n ulkomailla asuvat johtajat pitivät Venäjän alistamien kansakuntien itsenäisyyspyrkimysten vastustamista yhtenä
päätehtävistään, koska isovenäläinen historianvääristely ja bysanttilais-teologinen viisastelu istuivat syvällä edistyksellistenkin venäläisten mielessä.145
Ulkopuolisen tarkkailijan on vaikea löytää perusteita sen käsityksen paikkansapitävyydelle, että Venäjän sosiaalidemokratian johtajat olisivat olleet isovenäläisiä nationalisteja tai hallituksen kanssa
yhteisrintamassa vähemmistökansallisuuksia alistamassa. Tällainen puhe oli puhdasta propagandaa. Sen sijaan siinä kritiikissä, joka
tähdensi VSDTP:n suvaitsemattomuutta ja sen sentralismin ja järjestöllisten monopolipyrkimysten epäsuotuisia vaikutuksia kansallisuuksien ja puolueiden välisiin suhteisiin, oli huomattavan paljon
perää. Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen ongelmalliset suhteet vähemrnistökansallisuuksien parissa toimiviin sosiaalidemokraattisiin, sosialistisiin ja vallankumouksellisiin puolueisiin
olivat paras todistus tästä. Venäjän sosiaalidemokraattien keppihevosekseen ottama sentralismi osoittautui valtavaksi painolastiksi
heidän asioidessaan muiden puolueiden kanssa.
Venäjän sosiaalidemokraattien kansallisuuspoliittisen ohjelman
arvostelijat kiinnittivät huomiota myös sen yleispiirteisyyteen ja
epäkonkreettisuuteen. Latvian sosiaalidemokraattien äänenkannattaja kirjoitti vuonna 1902 Iskran ja Zarjan toimitusten ohjelmaehdotuksesta, että kansakuntien itsemääräämisoikeus johtaisi monikan-
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Kujala 1988b, s. 108-109.
2arnowska 1965, s. 77, 124-125.
Michal Lusnia (= K. Kelles-Krauz), Die Lage in Polen und Litauen, Socialistische Monatshefte 1905, s. 241. — Hänen arvionsa muistutti suomalaisen perustuslaillisen Arvid Neoviuksen 1904 ilmaisemaa käsitystä. Ks.
Kujala 1987a, s. 76-77.
Ladislaus Gumplowicz, Das russische Kaisertum und die Revolution,
Socialistische Monatshefte 1905, s. 230-231.
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sallisella Kuurinmaalla mahdottomaan tilanteeseen. Latvialaiset
tulkitsivat ohjelmakohdan tarkoittavan ei-territoriaalista itsehallintoa. Kuurinmaalla olisi tällöin rinnakkain 5-6 erilaista lainsäädäntöä kansallisuuden mukaan.
"Mitä tapahtuu, jos latvialainen ja juutalainen riitautuvat? Pelkäämme, että tulee venäläinen ja tuomitsee venäläisen 'itsemääräämisoikeuden' mukaan."
Latvialaiset sosiaalidemokraatit ehdottivat epäselvän kohdan
korvaamista alueellisen itsehallinnon vaatimuksella. Iskran esittämä agraariohjelmakaan ei heidän mielestään sopinut lainkaan Baltian oloihin.146
Latvialaiset eivät ymmärtäneet Iskran kansallisuuspoliittisen ohjelman agitatorista ja eri suuntiin tähtääviä kansallisia pyrkimyksiä
neutraloivaa luonnetta. Iskran ohjelma ei miellyttänyt edes latvialaisia sosiaalidemokraatteja, jotka muuten hyväksyivät ajatuksen
sosiaalidemokraattisen puolueen yleisvaltakunnallisuudesta.
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(F. Rozins,) Redaktsionnaja zametka organa latysskih sotsialdemokratov
Pribaltijskago kraja "Sozialdemokrats", Zizn No 4 1902, s. 165-170. Latvialaiset sosiaalidemokraatit olivat tähän aikaan halukkaita yhtymään
Venäjän sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen ja toivoivat järjestölleen sellaista autonomiaa, joka Bundille oli myönnetty 1898. He perustivat kuitenkin vuonna 1904 itsenäisen Latvian sosiaalidemokraattisen
työväenpuolueen ja ryhtyivät kannattamaan samanlaista valtiollista ja
jäijestöllistä federalismia kuin Bund. Latvialaiset sosiaalidemokraatit
hylkäsivät ajatuksen Latvian "porvarillisen valtion" perustamisesta; itsehallinto valtakunnan yhteydessä riitti heille. Ks. myös G.P. (= H. Punga),
Iz hroniki latysskago revoljutsionnago dvizenija za janvar, fevral i mart
1902 g., Zizn No 2 1902, s. 246-248. (Astaf von Transehe-Roseneck,) Die
Lettische Revolution, 2. veränderte Aufl., II (Berlin 1908), s. 95 seur. I.K.
Apine, Istoritseski opyt Kompartii Latvii po osuätsestvleniju leninskoi
natsionalnoi politiki (1904-1920 gg.) (Riga 1987), s. 28 seur.

Venäjän
vallankumousliikkeen
yhteistyö suunnitelmat ja
Suomen radikaali oppositio
1904 05
Yhteistyökonferenssit ja
kapinasuunnitelma
Venäjän vallankumouspuolueiden yhtenäisyys- ja yhteistyöpyrkimykset voimistuivat valtakunnan jouduttua vuoden 1904 alussa
sotaan Japania vastaan. Sota lisäsi yksinvaltaisen hallituksen vaikeuksia ja näytti hallituksen vastustajien mielestä luovan edellytykset poliittisen järjestelmän muutokselle.
Yhteistyöpyrkimykset virisivät useilla eri tahoilla osaksi toisistaan riippumatta. Suomalainen Konni Zilliacus yritti koota valtakunnan kaikki oppositio- ja vallankumouspuolueet hallituksenvastaiseen yhteistoimintaan. Hän toimi erityisen läheisessä vuorovaikutuksessa venäläisten sosialistivallankumouksellisten kanssa syrjimättä kuitenkaan mitään aatesuuntaa tai kansallisuutta. Kahdeksan vallankumous- ja oppositiopuolueen Pariisissa syys-lokakuun
vaihteessa 1904 pitämä konferenssi oli ennen kaikkea hänen henkilökohtainen aikaansaannoksensa.'

Tämä alaluku on yhteenveto aikaisemmista tutkimuksistani. Se perustuu
Lenin ja Suomi -teokseen kirjoittamaani vastaavaan osaan (Kujala 1987a, s.
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Zilliacus ei kuitenkaan ollut ainoa taho, joka 1904 edisti puolueiden välistä yhteistyötä. Puolan sosialistinen puolue PPS yritti järj estää valtakunnan vähemmistökansallisuuksien vallankumouspuolueiden konferenssin, mutta suunnitelma kaatui kannatuksen puutteeseen. PPS:n pohjimmaisena tavoitteena oli puolalaisten ja muiden vähemmistökansallisuuksien kapina ja Venäjän valtakunnan
hajoaminen.
Juutalainen Bund puolestaan halusi parantaa valtakunnan sosiaalidemokraattisten puolueiden yhteistyötä samoin kuin luoda muodolliset järjestölliset (mieluiten federalistiset) siteet niiden välille.
Bund asennoitui kuitenkin positiivisesti myös muiden kuin sosiaalidemokraattien kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön, kunhan tämän
ehdot tyydyttivät sosiaalidemokraatteja.
Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen ulkomainen
johto — mensevikit (Martov ym.) ja Plehanov — omaksui Bundin
valtakunnan sosiaalidemokraattisille puolueille esittämän yhteistyöaloitteen, mutta VSDTP:n johto pyrki federalismin sijasta kokoamaan valtakunnan kaikki sosiaalidemokraattiset järjestöt oman
puolueensa riveihin.
VSDTP:n ulkomainen johto hyväksyi Zilliacuksen tekemän ehdotuksen vallankumous- ja oppositiopuolueiden yhteisestä konferenssista, koska tavoitteena ei ollut erilaisten poliittisten suuntausten yhteen sulauttaminen eikä varsinkaan sosiaalidemokraattien
alistaminen ei-proletaaristen voimien johdettaviksi, vaan ainoastaan yhteistyö määrätyissä konkreettisissa kysymyksissä.
Plehanovilta ja Martovilta ei jäänyt huomaamatta, että Zilliacuksen kansalliset tavoitteet olivat maltilliset; tämä ei ollut enempää
separatisti kuin russofobikaan. Plehanov ja Martov suhtautuivat siksi Suomen porvarilliseen perustuslailliseen oppositioon yhteistyökumppanina paljon myönteisemmin kuin sosialistiseen mutta separatistiseen PPS:ään.
Partikularismi pääsi kuitenkin Venäjän sosiaalidemokraattien

73-106), Pariisin ja Geneven konferensseja käsittelevään tutkimukseeni
(Kujala 1988b) ja John Grafton -artikkeliini (1980). Käyttämäni lähteet ja
kirjallisuus löytyvät näistä julkaisuista. Tässä alaluvussa esitän viitteissä
vain ne lähteet, joiden sisältämät asiat puuttuvat mainituista julkaisuista.
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mielissä voitolle, kun nämä olivat saaneet vihiä Zilliacuksen vihollisvaltioon Japaniin pitämistä yhteyksistä. Valtakunnan sosiaalidemokraattiset puolueet latvialaisia lukuun ottamatta boikotoivat Pariisin konferenssia. Sen osanottajakunta koostui pelkästään muutamista porvarillisista ryhmittymistä (muun muassa Venäjän liberaaleista ja Suomen perustuslaillisista) sekä sosialistivallankumouksellisista ja näiden tärkeimmistä hengenheimolaispuolueista. Zilliacus
itse teki omalla varomattomuudellaan tyhjäksi asettamansa opposition yhtenäisyystavoitteen.
Pariisin konferenssi vaati itsevaltiuden korvaamista demokraattisella järjestelmällä, Suomen autonomian palauttamista sekä kansallisen itsemääräämisoikeuden toteuttamista. Viimeksi mainittua
pyöreää formulaatiota erityisesti Venäjän liberaalit tulkitsivat eiseparatistisessa hengessä. Pariisin konferenssiin osallistunut PPS
sai siis tiukatuksi Venäjän liberaaleilta paljon vähemmän kuin se oli
aikaisemmin vaatinut Venäjän sosiaalidemokraateilta.
Suomen autonomian palauttaminen mainittiin konferenssin hyväksymässä deklaraatiossa erikseen sen vuoksi, että suomalaiset
halusivat kaikessa korostaa erillisvaltiodoktriiniaan. Konferenssin
jälkeen Suomen perustuslaillinen oppositio kuitenkin irtautui hyväksytyistä päätöksistä ja Zilliacus perusti Suomen aktiivisen vastustuspuolueen, joka allekirjoitti ne. Konferenssin tosiasiallinen
merkitys jäi melko vaatimattomaksi.
Mensevikkien Iskran mielestä sosialistivallankumoukselliset ja
muut konferenssiin osallistuneet sosialistit olivat muodostaneet
porvarillisten voimien kanssa pysyvän puolueliiton, jonka takapajuisimmat jäsenet olivat määränneet sen asettamat tavoitteet. Siksi
konferenssi ei ollut vaatinut tasavaltaa, perustavaa kokousta eikä
liioin yhtäläistä, salaista ja välitöntä vaalioikeutta, vaan ainoastaan
yleistä äänioikeutta. Iskran mielestä tällaisen blokin luominen soti
internationaalin päätöksiä vastaan. Konferenssiin osallistuneet sosialistit olivat lehden mukaan osoittautuneet pelkiksi porvarillisiksi
demokraateiksi.
Sosialistivallankumoukselliset kiistivät luonnollisesti tehneensä
ei-sosialistien kanssa pysyvän liiton tai ohjelmallisia kompromisseja. Kysymys oli pelkästään väliaikaisesta yhteistyöstä, joka koski
yksittäisiä kysymyksiä. Revoljutsionnaja Rossijan mielestä konferenssissa oli vallinnut yksimielisyys siitä, että yleisen äänioikeuden
101

periaatteen vahvistaminen implikoi myös äänioikeuden yhtäläisyyttä ja salaisia ja välittömiä vaaleja.
Todellisuudessa konferenssi ei kuitenkaan ollut täsmentänyt yleisen äänioikeuden periaatetta sen vuoksi, ettei tästä olisi tullut mitään. Esimerkiksi Suomen perustuslaillinen oppositio ei olisi allekirjoittanut yllä mainittuja täsmennyksiä.
Konferenssiin osallistuneiden sosialistien mielestä opposition
puutteellinenkin yhteinen toimintaohjelma oli tärkeämpi kuin opin
ja politiikan puhtaus; boikotoijilla nämä asiat olivat päinvastaisessa
tärkeysjärjestyksessä.
Kiistellessään Pariisin konferenssin tuloksista Venäjän sosialistit
kajosivat myös Suomen kysymykseen. Iskra (luultavasti Plehanov)
jakoi konferenssille hieman vastahakoisesti tunnustusta siitä, että
Suomen oppositio oli ensimmäistä kertaa irrottautunut suuriruhtinaskunnan ahtaista rajoista ja pyrkinyt tavoitteisiinsa osana yleisvaltakunnallista vapausliikettä.2
Suomen opposition saarna kiitos osoittautui kuitenkin perusteettomaksi. Revoljutsionnaja Rossija totesikin, että keisarin-suuriruhtinaan kanssa yhä kompromissia (kansallista erillisratkaisua) toivovat
ainekset olivat jättäytyneet uuden aktivistipuolueen ulkopuolelle.3
Seuraavan vuoden (1905) maaliskuussa Iskrassa julkaistiin toimituksen ulkopuolisen henkilön kirjoitus, jossa kirjoittaja muistutti
myös Suomen opposition roolista Pariisin konferenssissa. Suomen
porvarillinen oppositio oli kirjoittajan mukaan ajanut konferenssissa
luokkaetujaan esittämällä vaatimuksen reunamaan entisen perustuslain palauttamisesta "kaikkine keskiaikaisine rojuineen".4
Vuoden 1904 lopulta lähtien Suomen maltillinen perustuslaillinen oppositio ei ollut erityisen suuressa suosiossa enempää sosialistivallankumouksellisten kuin mensevikkienkään keskuudessa.
Venäjän niin sanottu ensimmäinen vallankumous (1905-07) alkoi Pietarin verisunnuntain laukauksista tammikuun 22. päivänä
1905. Levottomuuksien päästyä valloilleen vallankumouspuolueet
2

(Luultavasti G.V. Plehanov,) Objedinenije burivaznoi demokratii, Iskra

No 79 1.12.1904 (v.1.), s. 2.
Sotsialisty-revoljutsionery i nesotsialistitseskaja demokratija, Rev. Rossija
No 56 5.12.1904 (v.1.), s. 6.
4 Levenson, Ko vsem rabot"sim partii sotsialistov-revoljutsionerov, Iskra No
91 6.3.1905 (v.1.), s. 4.

3
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ryhtyivät suunnittelemaan aseellista kapinaa. Sen toteuttaminen
nosti taas esiin kysymyksen yhteistyöstä.
Japanilaisyhteyksiensä paljastumisen vuoksi Zilliacus ei enää sopinut uuden konferenssin järjestäjäksi, mutta hän ja japanilainen
eversti Akashi Motojirö työskentelivät kulissien takana sen puolesta, että sosialistivallankumouksellisten puolue organisoisi vallankumouspuolueiden yhteisen kapinan. Pietarin verisunnuntain kuuluisuuteen nostama ortodoksinen pappi G.A. Gapon valittiin konferenssin muodolliseksi kokoon kutsujaksi.
Venäjän vallankumousliikkeen kahden johtavan ryhmän, sosialistivallankumouksellisten ja mensevikkien kyvyttömyys päästä yksimielisyyteen terrorismista ja puolueiden välisen sopimuksen statuksesta esti mensevikkejä osallistumasta huhtikuussa 1905 pidettyyn Geneven konferenssiin.
Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue oli ideologisessa
puhdasoppineisuudessaan ja järjestöllisessä sentralismissaan selvästi vähemmän yhteistyöhaluinen puolue kuin sosialistivallankumoukselliset. Plehanov suhtautui puolueiden väliseen yhteistoimintaan myönteisemmin kuin varsinaiset mensevikit. Leninin keväällä 1905 toisia puolueita kohtaan osoittama sovinnollisuus johtui
bolsevikkien halusta murtautua eristyneisyydestään.
Bolsevikit, Bund, Latvian sosiaalidemokraattinen työväenpuolue
ja Armenian sosiaalidemokraattinen työväenjärjestö lähettivät Geneven konferenssiin edustajansa, mutta nämä marssivat ulos konferenssista havaittuaan, että sosialistivallankumouksellisilla ja näiden
kuudella liittolaispuolueella oli paikalla selvä ylivalta. Mengevikkien päätettyä olla osallistumatta konferenssiin voimasuhteet olivat
väistämättä epätasapainossa eikä Venäjän vallankumousliikkeen
kahden päähaaran yhteistyösopimuksesta nytkään tullut mitään.
Ennen poistumistaan bolsevikkeja edustanut Lenin oli asettanut
kyseenalaiseksi konferenssin edustavuuden vetoamalla siihen, että
muun muassa Suomen sosiaalidemokraattinen puolue ei ollut lähettänyt edustajaansa. Hänen mielestään tämän puolueen kutsua ei
ollut toimitettu asianmukaisesti ruotsalaisten sosiaalidemokraattien
kautta, vaan suomalaisten aktivistien välityksellä, niin kuin sosialistivallankumoukselliset olivat ilmoittaneet vastaukseksi hänen tiedusteluunsa. Lenin kiinnitti huomiota siihen, etteivät aktivistit olleet sosialistinen puolue.
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Varsinaisen perustelun poistumiselleen sosiaalidemokraatit hakivat kuitenkin Latviasta eivätkä Suomesta. Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen puuttumisesta ei kummankaan osapuolen olisi
kannattanut ryhtyä kiistelemään, sillä tämä laillisesti toimiva puolue ei olisi kutsua hyväksynyt, vaikka se olisi sille esitetty. Todellisuudessa aktivistit eivät olleet edes vaivautuneet yrittämään.
Geneven konferenssiin jäljelle jääneet seitsemän puoluetta
(muun muassa sosialistivallankumoukselliset, PPS, Gruusian sosialistien, federalistien ja vallankumouksellisten puolue, Armenian
vallankumouksellinen federaatio ja Suomen aktivistit) hyväksyivät
yhteiseksi tavoitteekseen yksinvaltiuden kukistamisen aseellisella
kapinalla.
Päätöstä yritettiin toteuttaa kesällä 1905 lähettämällä laivalastillinen aseita Pietariin, mutta suunnitelma epäonnistui täydellisesti
aselaiva John Graftonin haaksirikkouduttua Pohjanlahdella. Tämän
hankkeen johdossa olivat Zilliacus ja sosialistivallankumouksellisten puoluetta lähellä oleva N.V. Tgaikovski. Japani oli salaa toimittanut rahat aseiden ja laivojen ostoon.
John Grafton oli ennen kaikkea venäläisten sosialistivallankumouksellisten ja suomalaisten aktivistien yritys, mutta myös bolgevikit yrittivät saada osansa aselastista. He olivat keväällä ja alkukesällä ryhtyneet käytännölliseen maanalaiseen yhteistyöhön perustuslaillisen kagaalin vahvan miehen Adolf Törngrenin kanssa.
Törngren toimi yhdysmiehenä bolgevikkien ja aktivistien välillä.
Kun oma etu niin näytti vaativan, bolgevikit osoittivat huomattavaa pragmatismia Suomen aktivisteja ja perustuslaillisia kohtaan,
vaikka kumpikaan ei ollut sosialistinen puolue. Bolgevikkien varsinaisessa yhteistyökumppaninsa perustuslaillisessa kagaalissa ei ollut sosialismin häivääkään. Aktivisteista osa oli yksityishenkilöinä
puolisosialisteja tai sosialisteja, mutta tämä puolue piti John Graftonin hankkeen pyörteissä tiukasti liittolaistensa sosialistivallankumouksellisten puolta bolgevikkeja vastaan. Kukaan ei kysynyt,
miksi Suomen sosiaalidemokraattinen puolue taaskin puuttui.
Perustuslaillisen kagaalin (Törngrenin) ja bolgevikkien maanalainen yhteistyö osoitti, miten poikkeukselliset olot Venäjän hallitus
oli Suomeen luonut. Näin erilaisten osapuolten yhteistyö ei ollut
kestävällä pohjalla eikä muodostunut pitkäaikaiseksi.
Kansallisten vähemmistöjen heikkouden vuoksi niiden tärkeim104

mät vallankumouspuolueet pyrkivät yleensä edistämään valtakunnan kumousvoimien yhteistyötä aktiivisemmin kuin venäläiset
puolueet. Vähemmistökansallisuuksien pienemmän painoarvon
johdosta yksikään niiden puolueista ei yksinään pystynyt kariuttamaan yhteisrintamaa kuten venäläinen puolue saattoi tehdä. Aloitteellisina järjestöinä on mainittava erikoisesti Bund, Puolan sosialistinen puolue ja Zilliacus kannattajineen (aktivistipuolue).
Kansallisen kilpailijan vastustaminen nousi etenkin puolalaisten
ja latvialaisten sosialistien politiikassa monasti tärkeimmäksi tavoitteeksi. Tämä oli omiaan vähentämään puolalaisten ja latvialaisten
panosta yhteistyösuhteissa. Suomen aktivistien ja perustuslaillisten
suhteet eivät koskaan huonontuneet samassa määrin, vaikka keskinäistä kitkaa olikin.
Zilliacuksen ja aktivistien muita vähemmistöpuolueita suurempi
menestys vallankumous- ja oppositiopuolueiden yhteistyöhankkeiden edistäjänä johtui kuitenkin ennen kaikkea siitä, etteivät suomalaiset eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta olleet separatisteja eivätkä venäläisvastaisia. Sitä vastoin PPS ajoi äärimmäisellä nationalismillaan itsensä valtakunnan oppositiossa asemaan, joka ei vastannut sen merkitystä valtakunnan toiseksi tärkeimmän kansallisuuden sosialistisena pääpuolueena.

Kagaalin itsenäisyyssiipi
Ilman kenraalikuvernööri Bobrikovia olisi tuskin ollut perustuslaillista oppositiota ja passiivista vastarintaa sellaisina kuin ne nyt tunnemme vuosisadan alun historiasta. Hallituksen yhdenmukaistamispolitiikka synnytti perustuslaillisen puolueen ja radikaalisti
sitä.
Etabloituneen perustuslaillisen puolueen Venäjän-poliittisesti
jyrkin siipi koostui eräistä kagaalin hallituksen jäsenistä ja heidän
hengenheimolaisistaan. Tämän melko pienen mutta perustuslaillisen puolueen ja kagaalin sisällä vaikutusvaltaisen ryhmän jäsenistä
on syytä nimetä erityisesti tohtorit Adolf Törngren ja Julio Reuter,
kreivi Carl Mannerheim, professori Theodor Homen ja molempien
oikeuksien kandidaatti Jonas Castrén. Heidän löyhä ja täysin epävi105

rallinen piirinsä alkoi muodostua vuonna 1902 ja vaikutti syksyyn
1905.
Muutamat perustuslailliset esittivät routavuosina Suomen täydellistä eroa Venäjästä (Axel Lille 1902 ja 1905, Jonas Castrén 1903 ja
Reuterin, Castrenin, Mannerheimin ja Homenin ryhmä 1904). Viimeksi mainittu ryhmä vei suunnitelmansa pisimmälle ja yritti myös
panna ne täytäntöön.
Suomesta oli ulkovaltojen avulla muodostettava itsenäinen valtio
tai ainakin taattava sille laaja autonomia. Ryhmä perusti suunnitelmansa enemmän kansainvälisen politiikan muutoksiin kuin Venäjän oppositio- ja vallankumousliikkeen menestykseen — tämä oli
kaikille perustuslaillisten itsenäisyyssuunnitelmille tyypillistä —
hyljeksimättä tosin viimeksi mainittuakaan mahdollisuutta. Ryhmä
varautui myös siihen, että sen suunnitelmien toteuttaminen saattoi
edellyttää suomalaisilta aseellista vastarintaa. Enempää sisäiset
kuin ulkoisetkaan edellytykset eivät kuitenkaan suosineet ryhmän
edustamaa poliittista linjaa eikä sen toteuttamisesta tullut mitään.5
Separatismi ei saavuttanut suurtakaan jalansijaa perustuslaillis-

5

Lille 1902: Bernh. Estlander, Elva årtionden ur Finlands historia, III,
1898-1908 (Helsingfors 1923), s. 174. Bernh. Estlander, Eugen Schauman,
En livsbild ur Finlands kamp mot Ryssland (Helsingfors 1924), s. 96-97.
Matti Klinge, Ylioppilaskunnan historia, 3, 1872-1917 (Helsinki 1968), s.
226-227. Kenraalikuvernöörinkanslian arkisto (KKK), Ed 10, 1903, 6, f.
4-5, VA. Castrén 1903: J. Castrén L. Mechelinille 20.7.1903, Leo Mechelinin kirjekok. 45, VA. J. Castrén C. Mannerheimille 21.7.1903, Carl Mannerheimin paperit 1, VA. Lennart Gripenberg, Från ett skiftesrikt kvartsekel,
Utdrag ur minnesanteckningar, 1932, f. 194-197, VA. A. Törngren J. Castrenille 17.2. ja 3.3.1904, Jonas Castrenin kok. 2, VA. Törngren 1929, s.
8-9, 12-13, 16-17, 38-39, 212. Copeland 1973, s. 167-170. Reuter ja
muut 1904: Kujala 1988a. Lille 1905: V. Chirol J.N. Reuterille 5.7.1905. A.
Lille J.N. Reuterille 5.7., 21.7. ja 20.9.1905. C. Mannerheim J.N. Reuterille
29.6.1905. A. Törngren J.N. Reuterille 4.8.1905. J.N. Reuters brevsamling
III, XI, XII & XIX, AAB. J. Castrén L. Mechelinille 14.7.1905. A. Lille L.
Mechelinille 5.9. ja 10.10.1905. Leo Mechelinin kirjekok. 49, VA. J.N. Reuter C. Mannerheimille 4. ja 11.7.1905, Carl Mannerheimin paperit 1, VA.
J.N. Reuter A. Törngrenille 29.6. ja 11.7.1905. J. Castrén A. Törngrenille
27.6. ja 7.7.1905. Adolf Törngrenin kok., VA. Kujala lis.tutk. 1985, s. 424425. — Mainittu ryhmä oli kaikkea muuta kuin homogeeninen ja kiinteä.
Esimerkiksi Törngren oli 1904-05 paljon vähemmän separatisti kuin Reuter tai Castrén, mutta toimiessaan kagaalin "toimitusjohtajana" Törngrenin oli otettava huomioon myös perustuslaillisen opposition valtaosan eiseparatistiset mielipiteet.
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ten keskuudessa. Puolueen maltillinen pääosa pyrki vain turvaamaan Suomen sisäisen autonomian ja palauttamaan voimaan ns.
perustuslait.

Aktivistit 1904-05
Perustuslailliseen puolueeseen syntyi kesällä ja syksyllä 1903 vielä
äsken mainittua ryhmääkin radikaalimpi piiri. Sen johtavia sieluja
olivat Konni Zilliacus ja Henry Biaudet, kaksi suomalaista kosmopoliittia ja seikkailijamieltä. Zilliacuksella ja Biaudet'lla ei ollut
samanlaista tunnustettua asemaa perustuslaillisen puolueen johdossa kuin Törngrenillä, Reuterilla ja heidän kumppaneillaan. Zilliacuksen ja Biaudet'n vähälukuiset kannattajat olivat yleensä nuorta
akateemista sivistyneistöä. Lähes jokaisen äidinkielenä oli ruotsi.
Terrorin hyväksyminen poliittiseksi menettelytavaksi ja varauksettoman myönteinen suhtautuminen Venäjän vallankumousliikkeen kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön olivat varhaisaktivistien
(1903-04) kaksi tuntomerkkiä, jotka erottivat heidät muista perustuslaillisista. Varhaisaktivistit yrittivät loppuvuodesta 1903 lähtien
murhata Bobrikovin ja tämän apureina pitämiään henkilöitä onnistumatta kuitenkaan aikeissaan.
Biaudet ja Zilliacus solmivat jo vuonna 1902 suhteet sosialistivallankumouksellisten puolueeseen. Zilliacuksen mielestä suomalaisten kannatti liittoutua mieluummin venäläisten sosialistivallankumouksellisten kuin liberaalien kanssa, koska ensiksi mainittujen
toimintakyky oli parempi ja heidän kansallisuuspoliittinen linjansa
vähemmistöille suopeampi. Maltilliset perustuslailliset tunsivat
enemmän mielenkiintoa liberaaleja kohtaan. Omaksumansa erillisvaltiodoktriinin ja vanhoillisuutensa johdosta monet heistä kavahtivat kuitenkin yhä ajatusta poliittisesta liittolaisuudesta. Zilliacus järjesti 1904 Pariisin konferenssin.
Konferenssin jälkeen perustuslaillisten Suomessa toimiva johto
päätti olla allekirjoittamatta konferenssissa sovittua deklaraatiota ja
pöytäkirjaa. Perustuslaillisten mielestä julkinen veljeily vallankumouspuolueiden kanssa haittasi pyrkimyksiä löytää edessä olevien
valtiopäivien avulla niin Venäjän hallituksen kuin suomalaisten
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valtiopäiväpuolueidenkin hyväksyttävissä oleva kompromissiratkaisu autonomiakysymykseen. Saadakseen konferenssin asiakirjoille suomalaisen allekirjoittajan ja jatkaakseen omaksumallaan
linjalla Zilliacus perusti edellä mainittujen kannattajiensa varhaisaktivistien kanssa myöhemmin syksyllä 1904 Suomen aktiivisen
vastustuspuolueen.6
Nekin perustuslaillisista, jotka suhtautuivat periaatteessa myönteisesti yhteistyöajatukseen (lähinnä kagaali ja Tukholman maastakarkotetut), pitivät vallankumouspuolueita toisarvoisina liittolaisina
Venäjän liberaaleihin verrattuna. Suomalaiset perustuslailliset olivat selvillä siitä, että Venäjän vähemmistökansallisuudet ja myös
Suomi saattoivat odottaa Venäjän liberaaleilta vähemmän ymmärtämystä erityispyrkimyksilleen kuin sosialistivallankumouksellisilta ja että liberaalien organisaatio ja toimintakyky olivat puutteellisia.
Suomalaiset perustuslailliset uskoivat kuitenkin, että Venäjän
itsevaltiuden korvaisi aikanaan konstitutionaalinen järjestelmä, jossa liberaaleilla olisi johtoasema; tämä oli realismia, vallankumouksellisten politiikka taas utopiaa. Yhteiskunnallisten ja poliittisten
tavoitteiden samankaltaisuus painoi suomalaisten perustuslaillisten
arvostuksissa enemmän kuin sosialistivallankumouksellisten vähemmistöille edullinen kansallisuuspoliittinen ohjelmaa
Niin perustuslaillisten kuin aktivistienkin päämääränä oli ennen
kaikkea Suomen autonomian palauttaminen. Puolueiden mielipide-erot koskivat menettelytapoja — aseellista taistelua, terroria ja
Venäjän vallankumousliikkeen kanssa harjoitettavaa yhteistoimintaa. Venäjän itsevaltaiseen hallitukseen nähden eli ulkoisesti aktivistit olivat kumouksellisella kannalla, mutta sisäisesti eli ns. laillisuuden palauttamisessa he olivat perustuslaillisiakin perustuslaillisempia. Tämä ristiriitaisuus pysyi vallalla puolueessa muutamia
kuukausia sen perustamisen jälkeen. Puolueella ei ollut yhteiskun6

Aktivismin synnystä ja aktivistipuolueesta ks. Alma Söderhjelm, Det aktiva motståndspartiet, i: Med lagen och svärdet, Kring svenska studenters
insats i finländsk politik 1899-1919 (Helsingfors 1919), s. 32-85. Matti
Lauerma, Aktivismi, teoksessa: Venäläinen sortokausi Suomessa, toim.
Päiviö Tommila, Historian Aitta XIV (Porvoo 1960), s. 137-154. Kujala
1987a, s. 73 seur. passim. Kujala 1987b.
7 Kujala 1987b, s. 93.
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nallista ohjelmaa, mutta yksityisiltä katsomuksiltaan osa aktivisteista oli sosialisteja tai puolisosialisteja.8
Zilliacus luotsasi aktivistipuolueen sosialistivallankumouksellisten johtamaan puolueblokkiin. Geneven konferenssissa hyväksymässään julkilausumassa sosialistivallankumoukselliset ja kuusi
näiden liittolaispuoluetta asettivat tavoitteekseen itsevaltiuden väkivaltaisen kumoamisen ja perustavan kokouksen koolle kutsumisen. Tämän kokouksen oli määrä säätää Venäjälle tasavaltalainen ja
demokraattinen järjestelmä. Suomen ja Puolan oli määrä jäädä
Venäjän perustavan kokouksen ulkopuolelle ja saada kumpikin
oma perustava kokouksensa. Suomen ja Venäjän perustavien kokousten tuli julkilausuman mukaan järjestää maiden keskinäiset
valtiolliset suhteet vapaalla sopimuksella. Sama periaate päti Puolan ja Venäjän tuleviin suhteisiin. Suomen ja Venäjän perustavat
kokoukset oli määrä valita yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella
salaisissa ja välittömissä vaaleissa.
Konferenssin julkilausuman Suomea koskeva kohta teki aktivistipuolueesta vallankumouksellisen myös sisäisesti eli Suomen ns.
perustuslakeihin nähden. Yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella
valittava perustava kokoushan oikeutettiin järjestämään maan sisäiset poliittiset olot ja suhteet Venäjään, kun taas perustuslakien
mukaiset säätyvaltiopäivät syrjäytettiin.
Venäläiset sosialistivallankumoukselliset sanelivat tämän kohdan konferenssin julkilausumaan aktivistien edustajien Victor Furuhjelmin ja Johannes Gummeruksen epäröinnistä piittaamatta.
Tämä johtui yleisvaltakunnallisista näkökohdista, jotka merkitsivät
sosialistivallankumouksellisille enemmän kuin pienen luoteisen
reunamaan perustuslait.
Venäjän opposition voimistuminen vuoden 1904 aikana oli pakottanut Puolan sosialistisen puolueen tarkistamaan käsityksiään separatismista ja itäisen naapurimaan väistämättömästä taantumuksellisuudesta. PPS oli vähän ennen Geneven konferenssia päättänyt
tyytyä Venäjän-Puolan omaan suvereeniseen perustavaan kokoukseen lähiajan tavoitteena ja siirtänyt maansa yhtenäisyyden ja itsenäisyyden toteuttamisen myöhemmäksi. Kun puolalaiset saivat

8 Kujala

1987a, s. 94.
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konferenssin asiakirjoihin tämän tavoitteensa, sosialistivallankumoukselliset päättivät antaa oman perustavan kokouksen myös toiselle muusta valtakunnasta selvästi erottuvalle alueelle Suomelle.
Suomen säätyvaltiopäivät eivät kelvanneet sosialistivallankumouksellisille, koska niiden rakenne oli vanhanaikainen ja vaalioikeus kuului kansan vähemmistölle. Sosialistivallankumouksellisilla
oli tuoreessa muistissaan mensevikkien Pariisin konferenssin päätösten epädemokraattisuutta korostava kritiikki samoin kuin Leninin Geneven konferenssissa tekemät yritykset lavastaa aktivisteista
sosiaalidemokraattien ulosmarssin syy ja siksi sosialistivallankumoukselliset panssaroivat Suomea koskevan kohdan kestämään
vastustajien kaikki hyökkäykset.
Julkilausuman mukaan konferenssiin osaa ottavat puolueet yhtyivät Suomen kansan ja erityisesti proletariaatin pyrkimykseen
saada sille tarjoutuvin keinoin koolle kutsutuksi perustava kokous.
Tällainen muotoilu varmaankin suorastaan kauhistutti aluksi Furuhjelmiä ja Gummerusta.
Ajatus perustuslait ja valtiopäivät syrjäyttävästä perustavasta kokouksesta oli ennen Geneven konferenssia täysin vieras myös
Zilliacukselle.
Geneven konferenssin julkilausuma ei uskonut Puolan ja Suomen tulevan aseman määrittämistä yksin niiden omille perustaville
kokouksille, vaan Venäjän perustavalla kokouksella toisena sopijaosapuolena oli siinä painava sanansa sanottavanaan. Julkilausuma
ei näin ollen vastannut täysin Tsernovin kansallisuuspoliittista ohjelmaa, joka luovutti ratkaisuvallan pelkästään vähemmistökansallisuudelle.
Sosialistivallankumouksellisten linja oli joka tapauksessa vähemmistökansallisuuksia ajatellen erittäin myötämielinen. Tämä puolue tarjosi aktivisteille suorastaan enemmän kuin nämä osasivat
pyytää. Konferenssin Suomelle ja Puolalle esittämä valtiollisen aseman järjestämismalli ei sulkenut pois edes täydellisen itsenäistymisen mahdollisuutta, joskin tarkoituksena näyttää olleen ennemminkin eroamismahdollisuuden lupaaminen yhdistymistä varten eli
vapaan valtioliiton perustaminen.
Julkilausumassa sanottiin kuitenkin Suomesta, että se säilyttäisi
asemansa autonomisena perustuslaillisena valtiona. On syytä uskoa,
että aktivistien edustajat olivat lisänneet tämän kohdan. Autonomia
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riitti aktivisteille eivätkä he halunneet edes sitä teoreettista eroamismahdollisuutta, minkä Puola sai. Kyseinen kohta tasapainotti sitä
paitsi julkilausuman sitä formulaatiota, jossa perustava kokous nimettiin aktivistien kannalta hieman kiusallisesti sormella osoittaen
proletariaatin pyrinnöksi.
Furuhjelm ja Gummerus olivat arvattavasti vielä siinä määrin traditionaalisen perustuslaillisuuden kahleissa, etteivät he täysin oivaltaneet, mitä kaikkia mahdollisuuksia sosialistivallankumouksellisten sanelema muotoilu toi mukanaan. Suomalaisista oli tärkeämpää
saada perustuslait ja autonomia mainituiksi julkilausumassa kuin
laajentaa itsemääräämisen rajoja.9
Aktivistien 14.5.1905 pitämä puoluekokous hyväksyi heidän
edustajiensa menettelyn ja itse perustavan kokouksen tavoitteen,
sillä aktivistit arvelivat, että voimassa olevaa valtiopäiväjärjestystä
ei muutoinkaan voitaisi täysin noudattaa monarkin tultua syöstyksi
vallasta ja että demokraattisesti valittu Venäjän perustava kokous ei
hyväksyisi Suomen harvainvaltaisia säätyvaltiopäiviä neuvottelukumppanikseen. Työläisaktivistit ja yleensäkään Suomen työläiset
eivät liioin kelpuuttaisi säätyvaltiopäiviä kansakunnan tahdon ilmentäjäksi. Näin Venäjän vallankumoukselliset ja niinikään suomalaiset työläiset tekivät aktivisteista myös sisäisesti kumouksellisen
puolueen.lo
Aktivistipuolue oli jo helmikuussa 1905 päättänyt ryhtyä luomaan aseellista järjestöä. Päätöksen takana oli selvästikin Zilliacus,
joka oli yhdessä eversti Akashin kanssa ryhtynyt suunnittelemaan
aseellisen kapinan järjestämistä Venäjällä ja sen reuna-alueilla.11
Aktivistipuolue käsitteli kapinasuunnitelmia 14.5. pitämässään
puoluekokouksessa. Siinä esitettiin, että suomalaisten aktivistien
tehtävänä oli Pietarissa tapahtuvan loppuratkaisun alkaessa la-

Kujala 1987a, s. 92-94. Kujala 1987b, s. 93-94. — Japanilaisen everstin
Akashin Zilliacukselta saamien tietojen mukaan sosialistivallankumouksellisten Bresko-Breskovskaja, Gapon ja Furuhjelm olivat laatineet Geneven konferenssin julkilausuman. Ks. Akashi 1988, s. 66. Kahden viimeksi
mainitun roolin on kuitenkin täytynyt olla kovin vähäpätöinen, sillä
Gapon ei ymmärtänyt mitään sosialistien poliittisista doktriineista eikä
Furuhjelm osannut venäjää.
lo Kujala 1987a, s. 94-95.
ii Kujala 1980, s. 261.
9
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maannuttaa terrorilla Suomen ylin hallinto (myöntyvyyssenaatti ja
kenraalikuvernööri) ja syöstä se vallasta. Venäläisten joukkojen siirtäminen Pietariin olisi estettävä. Yksityiskohtaisen suunnitelman
laatiminen koko Suomen käsittävästä kapinasta päätettiin jättää
puolueen keskushallitukselle.12
Tiedossa ei ole, valmistuiko yllä mainittu kapinasuunnitelma milloinkaan. Luultavasti ei valmistunut, vaan puolue joutui loppukesällä 1905 kylmiltään sen tilanteen eteen, että aselaiva John Grafton
oli saapunut Suomen vesille. Kaiken huipuksi suurinta osaa aseista
ei voitukaan toimittaa Pietariin, kuten oli ollut määrä, vaan kaikki
oli otettava Suomeen. Puolueella ei ollut juuri minkäänlaisia valmiuksia näin mittavaan operaatioon, vaan aseiden vastaanotto Pohjanlahden rannikkokaupungeissa jouduttiin improvisoimaan —
huonolla menestyksellä.13
Aktivistien keskinäisissä neuvonpidoissa keskusteltiin loppukesällä 1905 muun muassa rautatielakosta sekä venäläisten varuskuntien eristämisestä ja jopa niiden aseista riisumisesta. Kaksi kolmannesta John Graftonin räjähdysaineista oli tarkoitettu Suomeen,
epäilemättä suureksi osaksi rautateiden halvaannuttamiseen. Seuraavan syksyn suurlakko osoitti, että rautatielakko ja varuskuntien
eristäminen olivat täysin mahdollisia (ilman räjähdysaineita), mutta
venäläisen sotaväen aseista riisuminen oli sotilaskoulutusta vailla
oleville vapaaehtoisjoukoille ylivoimainen tehtävä. Aktivistit ymmärsivät kesällä 1905 itsekin viimeksi mainitun yrityksen toivottomaksi.14
Aktivistien ei vielä tuolloin tarvinnut ryhtyä panemaan lakko- ja
kapinasuunnitelmiaan täytäntöön, kun odotettua vallankumousta ei
kuulunutkaan Venäjällä. Joka tapauksessa aktivistit olivat tekemässä Suomesta yhtä yleisvaltakunnallisen vallankumouksen puhkeamisalueista. Puolue pyrki suoraviivaisesti vallankumoukseen myös

12

Finska aktiva motståndspartiets mötesprotokoll 14.5.1905, Suomen aktiivisen vastustuspuolueen arkisto (SAVA), VA.
13 Kujala 1980, s. 268-273. Ks. myös seuraava viite.
14
Aktivistipuolueen hallinnon vuosikertomus 1904-05, 19.11.1905, SAVA,
VA. F. Tidermaninja C.M. Hohenthalin muistiinp., Eino I. Parmasen kok.
XV, VA. C.M. H(ohenthal), Ett tjuguårsminne, i: Valan, III (Helsingfors
1925), s. 57.
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Suomessa jättämättä sitä venäläisten tehtäväksi15 tai säikkymättä
niitä epämieluisia seurauksia, joita yrityksen epäonnistuminen olisi
voinut aiheuttaa Suomelle. Maan historiassa tämä oli ennen näkemätöntä.
Aktivistien vallankumouksellisuus oli täysin kiistaton, mutta se
oli enemmän jäsentymätöntä intomielisyyttä kuin konkreettisia
suunnitelmia. Puolueessa vallinnut vallankumousromantiikka johtui suurelta osin sen johdon poliittisesta kokemattomuudesta.16 Aktivistit tahtoivat antaa panoksensa yleisvaltakunnalliseen vallankumoukseen. Kuitenkin heidän päämääränsä olivat ennen kaikkea
kansallisia. He pyrkivät Suomen vapauden toteuttamiseen läheisessä yhteistyössä vapaan Venäjän kanssa.
Ruotsin ja Norjan välisen unionin hajoaminen kesällä 1905 inspiroi myös suomalaisten radikaalien mieliä. Aktivistien maanalaisessa
Frihet-lehdessä julkaistiin 1.8. kirjoitus, jossa nimimerkki Ilkka vaati suomalaisia osallistumaan yleisvaltakunnalliseen vallankumoukseen, mikäli he tahtoivat oikeuden päättää itse omista asioistaan.
Vallankumous johtaisi Suomessakin yleisellä äänioikeudella valittavan perustavan kokouksen koolle kutsumiseen. Se proseduuri,
jonka Geneven konferenssi oli luonut Suomen ja Venäjän tulevien
suhteiden järjestämiselle, ei Ilkan mielestä sulkenut pois edes Suomen täydellisen itsenäisyyden mahdollisuutta. Ilkasta tämä mahdollisuus oli toistaiseksi vielä illusorinen, mutta Suomen vallankumouksen oli pohjimmiltaan pyrittävä siihen. Hän sivuutti konferenssin julkilausuman sen kohdan, jossa Suomen todettiin pysyvän
autonomisena valtiona. On luultavaa, että Ilkka oli joku aktivistien
eturivin johtajista.17

is

16

17

Aktivistipuolueen julistuksesta Medborgare! kävi hyvin aktivistien pelko
sen johdosta, että mikäli suomalaiset jättäisivät vallankumouksen tekemisen venäläisille, puolalaisille ja kaukasialaisille tyytyen taas kerran passiiviseen rooliinsa, Suomen asema vallankumouksen jälkeen ei olisi sen
itsensä käsissä, vaan toisten armon varassa. Eino I. Parmasen kok. VII,
VA.
Puolueen johtajien (muiden kuin Zilliacuksen) kokemattomuudesta ks.
Kujala 1987b, s. 93-94. Kujala 1980, s. 270-271. Kujala 1987a, s. 105,
109.
Nimim. Ilkka, Hvad vi vilja, Frihet No 51.8.1905, s. 3-4. — Suomalaisten
lehtien suhtautumisesta Ruotsin ja Norjan unionin hajoamiseen ks. Sune
Jungar, Ryssland och den svensk-norska unionens upplösning, Tsardip113

Perustavan kokouksen ja vallankumouksen propaganda hallitsivat aktivistien maanalaisia lehtiä ja julkilausumia kesällä ja alkusyksyllä 1905.18 Sitä vastoin niistä ei löydy yhtään toista mielipiteenilmausta, jossa tsaarinhallituksen vastainen vallankumous ja perustava kokous olisi nähty keinona Suomen erottamiseksi Venäjästä.
Mikäli tällainen mielipide olisi ollut yleinen, olisi voinut odottaa sen
tulevan ilmi aktivistien julkaisuissa, joita mikään sensuuri ei kahlinnut. Ilkan esittämä itsenäisyystavoite on siksi katsottava hänen henkilökohtaiseksi näkemyksekseen eikä aktivistien viralliseksi tai
puoliviralliseksi politiikaksi. Kuitenkin voidaan sanoa, että ainakin
jotkut aktivisteista olivat kesään 1905 mennessä oivaltaneet, mitä
kaikkea Geneven konferenssin päätökset saattoivat tuoda mukanaan. Itsenäisyysajatuksella oli vähintäänkin yksi kannattaja aktivistipuolueen johdossa.
Zilliacuksen tavoitteena oli vuosina 1902-04 ollut, että Venäjä
myöntäisi Suomelle unilateraalisen itsemääräämisoikeuden, joka
pitäisi sisällään myös ero-oikeuden. Näin luotaisiin pohja vapaalle
valtioliitolle, jota Zilliacus näyttäisi pitäneen toivottavampana ratkaisuna kuin Suomen täydellistä eroamista Venäjästä. Hän ei kuitenkaan nimenomaisesti sulkenut pois jälkimmäistäkään vaihtoehtoa. Zillliacuksen tavoittelema ratkaisu vastasi Tsernovin kansallisuuspoliittista ohjelmaa. Zilliacuksen populistiystävien hänelle välittämillä käsityksillä lieneekin ollut häneen suuri vaikutus.19
Zilliacuksen ja aktivistien perusasetelmana oli suomalaisten lähentyminen vapaata Venäjää edustaviin voimiin. Täydellinen sepa-

lomati och rysk-finländsk pressopinion kring unionsupplösningen från
1880 till 1905, Acta Academiae Aboensis ser. A 37 nr 3 (Åbo 1969), s.
158-167.
18 Frihet ja Vapaus 1905. SAVA, VA. Kujala 1980, s. 270-271.
19 Kujala 1987a, s. 58-60, 74-76. — Perustuslailliselle Arvid Neoviukselle
15.5.1905 kirjoittamassaan kirjeessä Zilliacus lausui mielipiteenään, että
Venäjällä edessä oleva vallankumous tarjosi suomalaisille ennen näkemättömän hyvät mahdollisuudet toteuttaa maansa itsenäisyys. Kirjettä
kommentoinut Adolf Törngren tulkitsi itsenäisyyden täydelliseksi valtiolliseksi suvereniteetiksi (jota hän piti epärealistisena tavoitteena), mutta todellisuudessa Zilliacus tarkoitti itsenäisyydellä pikemminkin rajoittamatonta kansallista itsemääräämisoikeutta. K. Zilliacus A. Neoviukselle
15.5.1905 ja A. Törngrenin siitä esittämät kommentit (portfölj 14), Arvid
Neoviuksen kok., VA.
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ratismi istui huonosti tällaiseen politiikkaan eikä siksi oikein käynyt
päinsä. Geneven konferenssin julkilausuman Suomea koskeva kohta, joka tähtäsi pikemminkin valtioliittoon kuin valtakunnan hajoamiseen ja lupasi Suomen säilyvän autonomisena perustuslaillisena
valtiona, vastasi paremmin aktivistien perusasetelmaa ja olikin heidän virallisena linjanaan kesällä ja alkusyksyllä 1905.

Työväenliikkeen hallituksenvastaisuus
1905
Suomen työväenpuolue (vuodesta 1903 sosiaalidemokraattinen
puolue) keskittyi toimintansa alkuaikoina 1899-1905 paljolti niin
sanottuun työväenkysymykseen ja äänioikeustaisteluun. Työväenliike piti tärkeämpänä säilyttää laillisesti toimivat järjestönsä ja lehtensä kuin ottaa painokkaasti kantaa autonomiakysymykseen. Venäläinen hallitusvalta suvaitsi Suomen työväenliikettä, mutta pakotti sen toimimaan ylen ahtaissa rajoissa. Yksityishenkilöinä monet sosiaalidemokraatit osallistuivat passiiviseen vastarintaan, mutta toiset heidän puoluetoverinsa vierastivat yli kaiken perustuslaillisia ja jotkut jopa ajoittain suosivat vanhasuomalaisia ja myöntyvyyttä perustuslaillisten kustannuksella. Suomen työväenliikkeellä oli
vuoden 1905 loppuun saakka vain satunnaisesti kansainvälisiä yhteyksiä20 ja erityisen hermeettisesti se piti itsensä erossa Venäjän
vallankumousliikkeestä.21
Työväenjärjestöt eivät kuitenkaan korporaatioinakaan malttaneet
pysyä täysin erossa Suomen ja Venäjän välisistä valtiollisista asioista. Työväenpuolueen vuonna 1899 itselleen hyväksymä ohjelma piti

20

Suomen työväenpuolue liittyi 1902 internationaaliin, mutta suhde pysyi
puhtaasti paperijäsenyytenä vuoteen 1906 saakka. Kujala 1985, s. 183. I
1082A (SDP:n dossieri Kansainvälisen sosialistisen toimiston arkistossa),
Archief Camille Huysmans (ACH), Antwerpen.
21
Suomen työväenliikkeen alkuvaiheista ks. Hannu Soikkanen, Sosialismin tulo Suomeen, Ensimmäisiin yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti (Porvoo 1961). Työväenliikkeen suhteista Venäjän vallankumousliikkeeseen ja hallitusvaltaan ks. Kujala pro gradu 1978, passim. Kujala
1987a, passim. Kujala 1985, s. 180-185.
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puolueen omaksumien emansipatoristen päämäärien saavuttamisen edellytyksenä maan autonomian säilyttämistä.22
Vuoden 1899 ohjelman johtolauseeseen sisältynyt autonomian
säilytystavoite jäi Forssan kokouksen (1903) hyväksymän sosiaalidemokraattisen ohjelman periaateosasta pois. Osittain tämä johtui
siitä, että Forssan ohjelmasta pyrittiin tekemään periaatteessa minkä tahansa maan oloihin sopiva. Tällä tahdottiin korostaa sitä käsitystä, että yhteiskunnan kehitys oli kaikkialla samanlainen ja että
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue oli osa kansainvälistä sosialistista liikettä. Autonomian säilytystavoite jätettiin ohjelmasta nähtävästi ainakin osaltaan myös sen vuoksi, että puoluekokous saatiin
ylipäätään pitää ja uusi ohjelma hyväksyä puolueohjelmaksi.
Yhteistoimintapykälä oli pois jätetyn kohdan korvike. Pykälän
tarkoituksena oli sallia ensisijaisesti se, että puolueen jäsenet saattoivat toimia yhteistyössä ei-sosialistien kanssa passiivisessa vastarinnassa mikäli niin tahtoivat.23
On paradoksaalista, että puolue myöntyvyydellään ja kansainvälisellä eristyneisyydellään hankki itselleen mahdollisuuden kehittää ohjelmaansa kansainvälisempään ja radikaalimpaan suuntaan.
Puolueen ohjelmasta ja ideologiasta tuli vuonna 1903 internationalistinen, mutta ohjelma jäi tältä osin kuolleeksi kirjaimeksi. Sosiaalidemokraatit tyytyivät edelleenkin siihen ylen ahtaaseen kansalliseen elintilaan, jonka Bobrikov heille armosta soi.
Vuoden 1904 aikana työväenliikkeen riveissä alkoi ilmetä aikaisempaa paljon jyrkempää hallituksenvastaisuutta. Työläisaktivismi
syntyi keväällä 1904 puhtaasti passiivisen vastarinnan pohjalta,
mutta jo seuraavana kesänä alkaneet yhteydet Konni Zilliacukseen
ja tämän kannattajiin valoivat lisää radikalismia sosiaalidemokraattien salaisiin ryhmiin ja nämä ryhtyivät kannattamaan vallankumousta ja väkivaltaisiakin menetelmiä — ensin vain sanoissaan.
Venäjän vallankumousliikkeen voimistuminen vuoden 1904 mittaan vaikutti epäilemättä myös suomalaisiin työläisaktivisteihin,
vaikka näillä oli suoria kontakteja venäläisiin vallankumouksellisiin

22
23

Kujala 1985, s. 180 ja sen viitteessä 6 mainittu lähde ja tutkimus.
Kujala 1985, s. 182-183 ja sen viitteessä 16 mainitut lähteet ja tutkimuk-

set.
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vain erittäin vähän.24
Sosiaalidemokraattisessa puolueessa 1904 valtiopäivävaalien johdosta kiteytynyt suuntajako on etenkin yleis- ja populaariteoksissa
yksinkertaistettu kansallisten reformistien ja luokkataistelumielisten sosialistien tai oikeiston ja vasemmiston dikotomiaksi.25 Todellisuudessa työväenliikkeeseen syntyi vuosina 1904-05 ainakin viisi
erilaista päävirtausta, Yksi niistä edusti kielivähemmistöä ja loput
neljä keskittyivät kukin omalle valta-alueelleen, joka määräytyi
huomattavassa määrin alueen johtavan paikkakunnan ja sillä julkaistavan työväenlehden suuntauksen perusteella.
Kansan Lehden toimittajien Yrjö Mäkelinin ja Yrjö Sirolan johtama tamperelaissuuntaus harjoitti passiivista vastarintaa kagaalin
kanssa. Se oli halukas solmimaan vaaliliiton perustuslaillisten kanssa syksyn 1904 valtiopäivävaaleissa26 ja esitti menettelylleen lähinnä kansallisia perusteluita. Valtiopäivien päättyessä keväällä 1905
Mäkelin ei vaatinut äänioikeusasian käsittelyä yhtä ehdottomasti
kuin muu työväenliike, joka edellytti sen ratkaisemista riippumatta
hallituksen ns. laittomuuksia koskevan suuren anomuksen kohtalosta.27 Mäkelin suhtautui siis toisia sosiaalidemokraatteja myötä24

Työläisaktivismin synnystä ks. Kujala pro gradu 1978, s. 163 seur. Kujala
1987a, s. 87.
25
Antti Hyvönen, Suomen vanhan työväenpuolueen historia (Helsinki
1963), s. 63-97. Suomen työväenliikkeen historia (Helsinki 1976), s. 61,
66. — Hannu Soikkanen antaa työväenliikkeen suuntakiistoista paljon
moniulotteisemman kuvan, mutta hänkin on yksinkertaistanut suuntajakoa ja liioitellut revisionismin merkitystä 1900-luvun alun työväenliikkeessä. Edelleen Soikkanen ei ole ottanut alkuunkaan riittävästi huomioon sitä, että ei vain Mäkelinillä vaan myös Valppaan edustamalla porvarillisista puolueista itsenäisellä linjalla oli kansallisia tavoitteita. Näistä
lähemmin pro gradu -työssäni (1978).
26
Olen käsitellyt laajasti syksyn 1904 menettelytapakiistaa ja puolueen eri
suuntauksia pro gradu -työssäni (1978). Samassa työssä on myös yksityiskohtaiset lähdeviitteet tässä käsillä olevassa tutkimuksessani menettelytapakiistasta esittämääni tiivistelmään.
27 (Yrjö Mäkelin,) Vedotkaa kansaan! Kansan Lehti 13.4.1905. Ero esimerkiksi turkulaisen puoluesihteerin J.K. Karin porvarissäädyssä 12.4. pitämään puheeseen on selvä (Kansan Lehti 18.4.1905, s. 1). Tamperelaisten
ja turkulaisten erosta ks. myös (Yrjö S)iro(la), Ei vain vakaumuksen puute, Kansan Lehti 16.3.1905. S(eth) H(eikkilä), Kantammeko merkitsemättä? Länsi-Suomen Työmies 21.3.1905. Vuoden 1905 ensimmäinen äänioikeusmielenosoitus järjestettiin Turussa, ei suinkaan Helsingissä tai Viipurissa, kuten voisi odottaa (ks. Länsi-Suomen Työmies 4.2.1905, s. 2 ja
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mielisemmin ns. jyrkkiin perustuslaillisiin28, jotka olivat valmiit
käsittelemään vaaliuudistuksen vasta sitten, kun laillisuus oli palautettu.
Mäkelin ja Sirola eivät olleet työläisaktivisteja, vaikka heidän
suhtautumisensa Venäjän hallitukseen oli yhtä antagonistinen kuin
työläisaktivistien; syksyn 1904 menettelytapaklista toimi vielä seuraavanakin vuonna tehokkaana vedenjakajana. Mäkelinillä ja Sirolalla ei ollut mitään tekemistä terrorismin kanssa.
Turkulaiset (J.K. Kari, N.R. af Ursin; Länsi-Suomen Työmies;
puoluehallinnon Turussa sijaitseva toimeenpaneva valiokunta) harrastivat yhteistyötä kagaalin kanssa ja kannattivat perustuslaillisten
kanssa tehtävää vaaliliittoa syksyllä 1904. af Ursinin ja Karin vaaliliiton puolesta esittämät argumentit olivat kansallisia ja revisionistisia. Viimeksi mainittujenkin lähtökohtana oli ennen kaikkea autonomiakysymys, sillä reformistiselle politiikalle ei poliittisen järjestelmän kehittymättömyyden ja työväenliikkeen heikkouden vuoksi
ollut jalansijaa. af Ursin ja Kari olivat kuitenkin selvästi kiinnostuneita revisionismista. Valtiopäivien päättyessä keväällä 1905 turkulaiset vaativat äänioikeusratkaisun tekemistä laillisuuskysymyksestä riippumatta. Heidän käsityksensä näiden kahden kysymyksen
suhteesta oli samanlainen kuin nuorsuomalaisen K.J. Ståhlbergin.29
Turkulaiset vastustivat johdonmukaisesti työläisaktivismia.3°
Työmiehen päätoimittajan Edvard Valppaan ympärille syntynyt
suuntaus (lehden toimittajat, Matti Hälleberg-Paasivuori; Helsinki,
Itä-Suomi) vastusti yhteistyötä kagaalin kanssa. Se oli Venäjänpoliittisessa varovaisuudessaan lähellä suomettarelaisia ja tunsi poliittisista, sosiaalisista ja kielellisistä syistä ainakin ajoittain salaista

7.2.1905, s. 1). Ero peittyy helposti sen yhteisen kampanjan alle, jota Kansan Lehti ja Länsi-Suomen Työmies kävivät helsinkiläistä Työmies-lehteä vastaan.
28 Perustuslaillisten suuntajaosta ks. Yrjö Blomstedt, K.J. Ståhlberg, Valtiomieselämäkerta (Helsinki 1969), s. 171-184.
29 Turkulaisten käsityksistä keväällä 1905 ja perustuslaillisten suuntajaosta
ks. kahta edellistä viitettä. Juuri Ståhlberg ehdotti marraskuussa 1905,
että Kari otettaisiin Mechelinin perustuslailliseen senaattiin. Blomstedt
1969, s. 196.
30 Suomen sosialidemokratisen puolueen neljännen (ylimääräisen) kokouksen (Vll:nnen työväenyhdistysten edustajainkokouksen) Pöytäkirja, Kokous pidetty Tampereella marrask. 20-22 p. 1905 (Helsinki 1906), s. 73.
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myötätuntoa näitä kohtaan. Syksyllä 1904 suuntaus kannatti itsenäistä menettelytapaa (yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden hyväksyminen kahden alimman säädyn vaaleihin porvarillisen puolueen
kanssa harjoitettavan vaaliyhteistyön ehtona, muutoin vaalilakko;
tai suoraan vaalilakko). Valpas oli valmis yhteistyöhön porvarillisten puolueiden kanssa vain siinä tapauksessa, että nämä suostuisivat työväenliikkeen vaatimiin uudistuksiin. Hän ei antanut kovinkaan paljon arvoa perustuslaillisten kansalliselle toiminnalle. Valppaan edustamalla itsenäisellä menettelytavalla ei ollut vain luokkaperusteisia, vaan myös kansallisia päämääriä.
Seuraavana keväänä Valpas oli äänioikeusasiassa ståhlbergiläisillä linjoilla. Kun alkoi näyttää todennäköiseltä, että säädyt jättäisivät
asian käsittelemättä, Valpas toi julki ajatuksen yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittavasta kansalliskokouksesta, joka säätäisi
maalle perustuslait ja eduskuntauudistuksen. Valpas suhtautui torjuvasti väkivaltaisiin ja terroristisiin menettelytapoihin.31
Työläisaktivistit (Matti Turkia, Aukusti Rissanen, Eetu Salin; Helsinki, Itä-Suomi) olivat maanalaisessa yhteistoiminnassa kagaalin ja
1905 myös aktivistien kanssa. Suuntaus esiintyi valpaslaisten rinnalla syksyn 1904 menettelytapakiistassa (itsenäinen menettelytapa, toisin sanoen vaalilakko tai äänioikeusehto). Myös seuraavan
kevään äänioikeuskysymyksessä työläisaktivistit seurasivat Valpasta. Suhtautuminen perustuslaillisten kokouksiin aiheutti kesällä
1905 erimielisyyksiä työläisaktivistien ja Valppaan kannattajien välillä.32 Työläisaktivistien linjaan kuului jyrkkä hallituksen ja suomettarelaisuuden vastaisuus sekä aseellinen taistelu ja terrorismi.
Ruotsinkielinen työväenliike erottui selvästi suomenkielisistä
puoluetovereistaan. Syksyllä 1904 se kannatti aluksi osallistumista
omalla listalla valtiopäivävaaleihin. Ruotsalaiset sosiaalidemokraatit hyökkäsivät voimakkaasti Työmiestä vastaan, kun lehdessä oli
ilmaistu vanhasuomalaisuutta ymmärtäviä näkemyksiä. Tämän
johdosta ruotsalaiset siirtyivät turkulais-tamperelaisen yhteistyölinjan taakse. Seuraavana vuonna huomattava osa ruotsinkielisestä
työväenliikkeestä oli täysin aktivistisella kannalla.33
31
32
33

Näistä lisää tuonnempana.
Näistä erimielisyyksistä ks. Kujala pro gradu 1978, s. 211.
Arbetaren oli ainakin puoleksi aktivistinen lehti kesäkuusta 1905 alkaen.
Ks. myös Kujala 1980, s. 271.
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Valpas esitti kansalliskokoustavoitteen Työmiehessä 13.4., aivan riippumattomasti Geneven konferenssista. Työväenliikkeessä
omaksuttiin tämä vaatimus kuukautta aikaisemmin kuin aktivistipuolue otti sen omakseen. Viimeksi mainittu puolue laati vielä huhtikuun puolessavälissä (14.4.) julkilausuman, jossa aktivistit antoivat
itsestään kuvan perustuslaillisia tinkimättömämpinä laillisuusmiehinä (sisäisesti, perustuslakeihin mutta ei hallitsijaan nähden).
Keväällä 1905 sosiaalidemokraatit jättivät julkisessa sanassa avoimeksi, mikä taho olisi kutsunut koolle kansalliskokouksen. Julkisesti toimiva työväenliike ei voinut ilmoittaa, että kansalliskokous
kokoontuisi keisarista riippumatta. Valpas, Mäkelin, Sirola, työläisaktivistit ja ruotsinkieliset aktivistiset sosiaalidemokraatit, jotka
kaikki kannattivat kansalliskokousta, eivät kuitenkaan tarkoittaneet, että työväenliike toteuttaisi sen hallitsijan avulla. Kansalliskokous oli verhotusti itsevaltiutta ja monarkiaa vastaan suuntautuva
vaatimus. Sikäli kuin sen oli määrä syrjäyttää säätyvaltiopäivät
uusia perustuslakeja säätävänä elimenä, se oli myös sisäisesti kumouksellinen vaatimus.
Kansalliskokousvaatimuksen tarkoituksena oli painostaa porvarilliset puolueet ja säätyvaltiopäivät hyväksymään demokraattinen
eduskuntauudistus ja edistää autonomiataistelua esittämällä epäsuorasti Suomen sisäistä riippumattomuutta lisäävä tavoite. Samalla sosiaalidemokraatit varautuivat siihen yhä todennäköisemmältä
näyttävään mahdollisuuteen, että Venäjällä siirryttäisiin entistä
kansanvaltaisempaan hallitustapaan. Silloin kansalliskokous saattaisi muuttua verbaalisesta painostuskeinosta tai säätyvaltiopäivien
rinnalla toimivasta vapaasta kansalaiskokouksesta kansan tahtoa
ilmentäväksi kansanedustuslaitokseksi, joka joko toimisi virallisten
valtiopäivien opastajana tai jopa korvaisi ne. Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kansalliskokous oli työväenliikkeen keskustelussa keväällä lähinnä painostuskeino ja tulevaisuuden visio,
kesällä ja alkusyksyllä pääasiassa vapaa kansalaiskokous muuttuakseen suurlakon aikana laillisten valtiopäivien sijaan astuvaksi edustuslaitokseksi.34
34

Valpas esitti kansalliskokoustavoitteen pääkirjoituksessaan Työmiehessä
13.4.1905. Hänen edellisen päivän ja huhtikuun 8. päivän pääkirjoituksensa olivat luonut pohjaa tavoitteelle. Helsingin työväenyhdistyksen asetta-
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Se niellyt on paljon orjia
ja paljon se sulattaa jaksoi.
Kun aateli käytti vaan sotia
niin papit ne kappoja kantoi!
Porvarit ryöstivät kaiken muun,
ja talon-jussit tukkivat torpparin suun!

Kurikka 1906.
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Turussa sijaitseva puoluejohto pysyi tiukasti perustuslaillisella
kannalla eikä omaksunut kansalliskokousvaatimusta.35
Valppaan varovaisuudesta ja myöntyvyydestä kehittyi olosuhteiden muututtua hallitukselle epäedullisiksi itsenäisen luokkataistelun linja, johon sisältyi Venäjän-poliittisesti offensiivisia vaatimuksia.
Kansanvaltaisilla vaaleilla valittava perustava kokous oli Venäjän
vallankumousliikkeen keskeinen vaatimus, jonka alkuperä oli
Ranskan suuressa vallankumouksessa. On ilmeistä, että Valpas oli
omaksunut kansalliskokousajatuksen Venäjän vallankumouspuo-

ma, Valppaan, Turkian ja Hällebergin muodostama komitea tarkisti Valppaan esittämät ponnet muuttaen ainoastaan Valppaan alun perin käyttämän eduskunta-termin kansalliskokoukseksi. Aänioikeusjoukkokokous
hyväksyi ponnet 14.4. Ks. Työmies 14.4.1905, s. 3 ja 15.4.1905, s. 2-3.
Turkian myönteinen suhtautuminen kansalliskokoukseen: Työmies
18.4.1905, s. 1-2. Ks. myös Työmies 15.6.1905, s. 1-2, 9.8.1905, s. 3 ja
18.9.1905, s. 1-2. Sirola: Kansan Lehti 20.4.1905, s. 3 ja 15.8.1905, s. 1-2.
Mäkelin: Kansan Lehti 21.10.1905, s. 1-2 ja 24.10.1905, s.l. Ks. myös
Kansan Lehti 28.9.1905, s. 1-2 ja 26.10.1905, s. 3. Ruotsinkieliset aktivistiset sosiaalidemokraatit: Charles (= K.H. Wiik) Arbetaren-lehdessä
7.7.1905, s. 1-2. Ks. myös Arbetaren 14.10.1905, s. 3. Vrt. Finska aktiva
motständspartiet, Proklamation No 5, 14.4.1905, SAVA, VA. Täysin yksiselitteisesti valtiopäivien sijaan astuvaa kansalliskokousta (folkförsamling) esitti ennen suurlakkoa etenkin Wiik, joka esiintyi tässä kysymyksessä enemmän aktivistina kuin sosiaalidemokraattina. — Pirjo AlaKapee on erheellisesti kirjoittanut, että työväenliike omaksui kansalliskokoustavoitteensa aktivisteilta ja että Matti Kurikka esitti oman versionsa
siitä jo keväällä 1905 (jolloin hän oli vielä Amerikassa). Pirjo Ala-Kapee,
Joukkoliikkeiden läpimurto, Suurlakko vaikutusilmiöineen Tampereella,
teoksessa: Poliittinen Tampere 1899-1905, Tampereen yliopiston historian laitoksen monistesarja B 1 (Tampere 1972), s. 238-246. Hannu Soikkanen, Kohti kansanvaltaa, 1, 1899-1937 (Helsinki 1975), s. 71. Ks. myös
Y.K. Laine, Suomen poliittisen työväenliikkeen historia, I, Kansanvaltaisuuden läpimurto, 2.p. (Helsinki 1946), s. 184-191. — Kurikka saapui
Suomeen 13.9.1905 (ks. seuraavan päivän Työmies, s. 2).
35 Turkulaisessa Länsi-Suomen Työmiehessä julkaistiin 18.4.1905 helsinkiläisten kansalliskokousponnet, mutta sen jälkeen lehti ei yhtä hieman
epäselvää (ks. alla) tapausta lukuun ottamatta esittänyt tätä vaatimusta.
Puoluehallinnon torjuvasta suhtautumisesta ks. Länsi-Suomen Työmies
8.11.1905, s. 1-2. Sitä vastoin puoluejohdon ulkopuolinen af Ursin esitti
kansanvaltiopäivien valitsemista, mutta lupasi kuitenkin jättää äänioikeusratkaisun seuraaville säätyvaltiopäiville. Hän ei käyttänyt kansalliskokouksen käsitettä, mutta hänen tekemänsä ehdotus on kuitenkin tulkittava yhdeksi kansalliskokousajatuksen variantiksi. N.R. af Ursin, Äänioikeudesta, Länsi-Suomen Työmies 4.5.1905, s. 1-2.
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lueilta ilman, että hänellä oli minkäänlaisia kontakteja siihen suuntaan 36
Työväen lehdistä ja julkilausumista, muun muassa Mäkelinin
suurlakon aikaisesta punaisesta julistuksesta näkyy, että Norjan esimerkki kiehtoi vuoden 1905 jälkipuoliskolla suomalaisia sosiaalidemokraatteja. Ei kuitenkaan ole merkkejä siitä, että työväenliike olisi
tietoisesti pyrkinyt täydelliseen valtiolliseen eroon Venäjästä. Sosialistit kuten yleensä suomalaiset katsoivat, ettei Venäjä antaisi pienen rajamaansa irrottautua täysin itsestään, vaikka Pietariin tulisikin entistä kansanvaltaisempi hallitus.37
Suomen työväenliikkeessä vuodesta 1904 alkanut radikaalistuminen oli lähes kokonaan kotoista alkuperää. Työväenliikeen julkisilla
järjestöillä ei ollut lainkaan yhteyksiä venäläisiin vallankumouksellisiin eivätkä työläisaktivistienkaan kontaktit näihin olleet erityisen
tiiviitä. Venäläisen hallitusvallan työväenliikkeen toimintaan kohdistamat pikkumaiset rajoitukset ja äänioikeustaistelu radikalisoivat
sosiaalidemokraatteja. Suomen työväenliikkeessä tapahtunut kehitys ei kuitenkaan olisi ollut mahdollinen ilman Venäjän tapahtumia,
niin sanottua ensimmäistä vallankumousta, joka lähti liikkeelle Pietarin verisunnuntaista 22.1.1905.38
Sosiaalidemokraatit mobilisoivat vuonna 1905 tuhatpäisiä ihmisjoukkoja kadulle osoittamaan mieltään venäläistä hallitusvaltaa ja
äänioikeusoloja vastaan. Erityisen paljon hallituksenvastaisia mielenosoituksia oli Helsingissä ja Viipurissa.39 Niin kagaali kuin aktivistitkin tukivat työläisaktivistien järjestämiä mielenosoituksia.4o
Työläisaktivistit olivat yleisiltä mielipiteiltään sosiaalidemokraatteja, mutta maanalaisissa puuhissa he toimivat aktivistipuolueen johdon alaisina, jotkut heidän johtajistaan aktivistien suoranaisina asia36

Ks. Kujala 1987a, s. 95.
Ks. Kujala 1985, s. 185-187.
38 Kujala 1987a, s. 88, 106-107.
38 Ks. Eino I. Parmanen, Taistelujen kirja, III (Porvoo 1939), s. 415 seur.
Viipurin lääninhallituksen salaiset asiakirjat 1905, Mikkelin maakuntaarkisto (MMA).
4o Kagaalin tilien (1905) mukaan Emil Perttilä (-ti-) sai toistuvasti rahaa mielenosoitusten järjestämiseen ja mystinen B. (ehkä Jean Boldt) työväenagitaatioon. Myös Albin Soilanderin nimi esiintyy pari kertaa tileissä.
Kagaalin arkisto 1, VA. Aktivistipuolueen antama tuki käy ilmi puolueen
hallinnon vuosikertomuksesta 1904-05, 19.11.1905, SAVA, VA.
37
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miehinä ja palkkalaisina.
Aktivistit ja työläisaktivistit tekivät muutamia eniten vihaamiaan
hallitusvallan edustajia vastaan attentaatteja.41 Kaikesta huolimatta
Suomi oli yksi valtakunnan rauhallisimmista alueista. Mielenosoituksia ei tukahdutettu antamalla sotilaiden ampua väkijoukkoon
kuten usein Venäjällä, joskin verenvuodatus onnistuttiin pari kertaa
vain täpärästi välttämään.42
Vallankumousvuoden 1905 aikana suomalaiset työväenjärjestöt ja
-lehdet tohtivat jo osittain luopua Venäjän-poliittisesta neutraalisuudestaan ja asettua entistä selvemmin vastarintaan hallitusta kohtaan. Näin liikkeen virallinen politiikka lähestyi sitä käytäntöä, jota
suuri osa jäsenistöä jo seurasi.
Valtiollinen poikkeustila oli varmasti yksi niistä tekijöistä, jotka
nostivat Suomen työväenliikkeen vuosina 1904-06 vähäpätöisyydestä kansanliikkeeksi. Aloittamalla passiivisen vastarinnan Suomen perinteinen poliittinen eliitti horjutti laajojen kansanjoukkojen
auktoriteettiuskoa ja raivasi tahtomattaan tietä sosialismin leviämiselle.43 Suomalaisen yhteiskunnan agraarivaltaisuus ja teollisuustyöväestön pienuus olisivat toisissa oloissa varmaan jarruttaneet
41

42

43

Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen Hallinnon Vuosikertomukseen
1904-05, 19.11.1905, sisältyvä taistelujärjestön vuosikertomus on paras
yksittäinen lähde vuoden 1905 aikaisista attentaateista. Vuosikertomuksen ruotsinkielisen version yli viivatuista kohdista, jotka eivät sisälly suomenkieliseen laitokseen, käy ilmi, että aktivistien taistelujärjestö suunnitteli myös ministerivaltiosihteeri Constantin Linderin ja suuriruhtinas Vladimir Aleksandrovitsin murhaamista. SAVA, VA.
Osmo Jussila, Nationalismi ja vallankumous venäläis-suomalaisissa suhteissa 1899-1914, Historiallisia tutkimuksia 110 (Helsinki 1979), s. 5860.
Tätä on aivan oikein korostanut erityisesti Soikkanen (1961, s. 72-76). —
Aktivistit menivät kansan auktoriteettiuskon järkyttämisessä vielä paljon
pitemmälle. Monien mieleen nousi vuosien 1917-18 jälkeen kysymys,
missä määrin aktivistipuolue oli epäsuorasti vastuussa punakapinasta,
kun se oli aikanaan istuttanut jyrkät menettelytavat työväenliikkeen keskuuteen. Muistelmissaan Herman Gummerus torjui tällaiset syytökset
epäoikeudenmukaisina. Zilliacuksesta oli taas 1920 parasta, että aselaiva
John Graftonin aseet joutuivat hallituksen käsiin ja merenpohjaan, sillä
muutoin niitä olisi ollut mahdotonta estää päätymästä punakaartille.
Miesten tapa reagoida osoittaa, että vastuukysymys oli erityisen arka juuri
aktivisteille. Herman Gummerus, Aktiva kampår 1899-1910 (Helsingfors 1925), s. 124. Konni Zilliacus, Fran ofärdstid och oroliga år, Politiska
minnen, II (Helsingfors 1920), s. 67.
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tehokkaasti työväenliikkeen kasvua, mutta Bobrikovin kauden tapahtumien ansiosta sosiaalidemokratia juurtui myös maaseudulle ja
nousi todella merkittäväksi joukkoliikkeeksi aikaisemmin kuin yhteiskunnallisesti kehittyneemmässä Ruotsissa.
Sosiaalidemokratian onnistui pureutua myös siihen vähäosaisten
joukkoon, jonka taloudellinen ahdinko ja herraviha olisivat muutoin
voineet kääntää Bobrikovin puolelle. Ei vain maaseudun köyhälistön, vaan myös kaupunkien työttömien — osaksi vieläpä järjestäytyneiden sosiaalidemokraattien — parissa esiintyi ajoittain pyrkimyksiä hakea apua kurjuuteensa venäläiseltä hallitusvallalta.44
Autonomian ajan historiassaan Bernhard Estlander osui asian ytimeen kirjoittaessaan: "Vad varken studenternas folkbildningsarbete eller kagalens rättsliga utredningar verkat, det verkade socialdemokratin: den ryckte massorna ur tsardömets händer."45 Työväenliikkeen onnistui kanavoida sosiaalinen protesti omiin riveihinsä ja
saada jäsenistönsä vakuuttuneeksi siitä, etteivät venäläiset kuvernöörit ja kenraalikuvernööri voisi auttaa.
Vielä vuoden 1904 lopulla Viipurin pitäjän Talikkalan työväenyhdistyksen aktiivit vetosivat työttömyyden lievittämiseksi kuvernööri N.A. Mjasojedoviin, mutta seuraavana vuonna yhdistyksestä tuli
työläisaktivistisen, terroristisen toiminnan ahjo.46 Viipurin läänin
Maalaisköyhälistö: Viljo Rasila, Suomen torpparikysymys vuoteen 1909,
Yhteiskuntahistoriallinen tutkimus, Historiallisia tutkimuksia 59 (Helsinki 1961), s. 180-197. Päiviö Tommila, Satakunnassa keväällä 1899, teoksessa: Satakunta, Kotiseutututkimuksia XVIII (Helsinki 1967), s. 146160. C. Leonard Lundin, Finland, in: Russification in the Baltic Provinces
and Finland, 1855-1914, ed. Edward C. Thaden (Princeton 1981), s. 429434. Työttömien venäläiselle hallitusvallalle esittämät apupyynnöt: Helsinki 1902: Vapaita Lehtisiä 12.3.1902, s. 3. Helsinki 1903 (soppakomitea):
Kujala pro gradu 1978, s. 148-162. Helsinki 1904: Uudenmaan lääninhallituksen salaiset asiakirjat 1903, 22, f. 25-27, VA. KKK 1904, IV jaosto, 77,
VA. Arbetaren 29.10.1904, s. 3. Pori 1903: Turun ja Porin lääninhallitus,
lääninkanslia, salaiset kirjeasiakirjat 1903, SPD 67-03, Turun maakuntaarkisto (TMA). Tampere 1903-04: KKK 1904, IV jaosto, 32, VA. Timo
Korpimaa, Salaisilla poluilla, Kuvauksia sortovuosilta (Rauma 1934), s. 32.
Viipurin kaupunki ja pitäjä 1904-05 vaihteessa: Viipurin lääninhallituksen salaiset asiakirjat 1904, 124 ja 127 sekä 1905, 5. Ks. myös em. asiakirjat
1904, 81 (Viipurin Uuraan satamatyöläiset 1904), MMA.
45
Estlander III 1923, s. 235.
46
Talikkalan työväenyhdistyksen ptk. 4.9.1904 — 3.9.1905, MMA. Viipurin
lääninhallituksen salaiset asiakirjat 1904, 86 sekä 1905, 5, 11 ja 20,
MMA.
44

125

työväestön nopea kääntyminen melko yleisestä Venäjän-poliittisesta välinpitämättömyydestä työläisaktivismin etujoukoksi johtui
suurelta osin kuvernöörin ja poliisin mahdollisimman epäpsykologisesta valvonta- ja rajoituspolitiikasta.47
Turun ja Porin läänin suomalainen kuvernööri Hj. Lang (Langinkoski) puuttui ankarasti sosiaalidemokraattien kutsuntojen vastaiseen toimintaan, mutta muuten hän holhosi työväenjärjestöjä todella huomattavasti vähemmän kuin Mjasojedov. Osaksi juuri tästä
syystä läänin työväestö pitäytyi vuonna 1905 paljon maltillisemmilla linjoilla kuin Viipurin läänin työväki.48

47
48

Viipurin lääninhallituksen salaiset asiakirjat 1903-05, MMA.
Turun ja Porin lääninhallitus, lääninkanslia, salaiset kirjeasiakirjat 190305, TMA. Toinen syy oli varmasti turkulaisen puoluehallinnon kielteinen
suhtautuminen työläisaktivismiin.
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Syksyn 1905 suurlakko
Moskovasta alkanut poliittinen yleislakko lamaannutti lokakuun
jälkipuoliskolla 1905 Venäjän valtakunnan. Pelastaakseen valtansa
Nikolai II julkisti 30.10. manifestin, jossa hän lupasi länsimaiset
poliittiset ja kansalaisoikeudet. Mikään laki ei astuisi voimaan ilman
kansanedustuslaitoksen suostumusta. Keisari nimitti S. Ju. Witten
pääministeriksi ja ministerineuvostosta tuli hänen johdollaan kollektiivisesti toimiva hallitus. Manifesti tehosi kansanjoukkoihin ja
lakko loppui.'
Pyörät seisautettiin Suomessa vasta kun Venäjän lakko oli päättymässä. Suomen suurlakko alkoi 30.10. ja kesti marraskuun 6. päivään saakka. Keisari antoi 4.11. marraskuun manifestin, joka keskeytti helmikuun manifestin soveltamisen ja kumosi Bobrikovin
aikana annetut yhdenmukaistamis- ja poikkeustilamääräykset. Samalla hallitsija antoi senaatin toimeksi tehdä ehdotukset yleiseen ja
yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvaksi valtiopäiväjärjestykseksi
sekä uusiksi perustuslaeiksi, jotka toteuttaisivat senaatin vastuullisuuden eduskuntaan nähden ja kansalaisvapaudet. Ylimääräiset
valtiopäivät kutsuttiin koolle joulukuun 20. päivästä lähtien käsittelemään näitä ehdotuksia.
Suurlakko johti myöntyvyyssenaatin ja kenraalikuvernööri I.M.
Obolenskin eroon. Keisari nimitti perustuslaillisen senaatin, jonka
johdossa oli Leo Mechelin.
Työväenliike oli suurlakon avulla yrittänyt toteuttaa vaatimukHoward D. Mehlinger & John M. Thompson, Count Witte and the tsarist
government in the 1905 revolution (Bloomington 1972), s. 25 seur. Abraham Ascher, The revolution of 1905, Russia in disarray (Stanford 1988), s.
211-242.
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sensa perustuslakia säätävästä kansalliskokouksesta, mutta kun lakko oli jo päättynyt Venäjällä ja sosiaalidemokraatit olivat marraskuun manifestin antamisen jälkeen vaarassa joutua avoimeen konfliktiin ei vain hallituksen vaan myös perustuslaillisten kanssa, työväenliikkeen oli annettava periksi ja lopetettava lakko. Voiton korjasivat perustuslailliset, mutta koko kansa, myös työväenliike, hyötyi, sillä valtiollinen poikkeustila päättyi ja autonomia palasi suunnilleen sellaiseksi kuin se oli ollut ennen Bobrikovin aikaa.2
Tähänastinen tutkimus on selvittänyt juurta jaksaen suurlakon
vaiheet erityisesti lakon kannalta tärkeimmillä paikkakunnilla Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurin läänissä ja pääosiltaan
niitä voidaan pitää yleisesti tunnettuina.3 Seuraavassa keskitytään
ainoastaan suurlakon sellaisiin puoliin, jotka eivät ole saaneet ansaitsemaansa huomiota tai joita ei lainkaan tunneta.

Suurlakon alku
Aktivistipuolue oli syyskuussa luvannut sosialistivallankumouksellisille, ettei se neuvottelisi ja tekisi sopimuksia toisten venäläisten
puolueiden (Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen)
kanssa sosialistivallankumouksellisten tietämättä. Nämä tahtoivat
kerta kaikkiaan estää sen, että heidän suomalaisen liittolaisensa
John Grafton -operaation aikainen sooloileminen toistuisi. Jos suoHannu Soikkanen, Suurlakko, teoksessa: Venäläinen sortokausi Suomessa
1960, s. 171-190. Jussila 1979, s. 65-86.
3 Yleisesitykset: Edelllisessä viitteessä mainitut tutkimukset. Sigurd Roos,
Suomen kansallislakko, I, Helsinki, 1-2 (Helsinki 1907). Parmanen IV
1941, s. 80-560. Laine I 1946, s. 217-289. Klinge 3 1968, s. 261-282.
David Gordon Kirby, The Finnish Social Democratic Party 1903-1918,
University of London, Ph.D. thesis 1971, s. 41-56. Turku: Rafael Colliander, Erinringar från storsträjken i Abo 19 31/X-6/XI 05 (Abo 1906). Erkki
Lod, Suurlakko Turussa v. 1905, Turun yliopisto, Suomen historian laudaturtutk. 1961. Tampere, Häme ja Satakunta: Ala-Kapee 1972, s. 241-255.
Pirjo Ala-Kapee, Vallankumouksen kannatus Hämeen ja Satakunnan kansalaiskokouksissa vuoden 1905 suurlakon aikana, Tampereen yliopisto,
Suomen historian pro gradu -tutk. 1972. Viipurin lääni: Hannu Soikkanen,
Luovutetun Karjalan työväenliikkeen historia (Helsinki 1970), s. 120133.
2

128

4

malaiset eivät muuten ymmärtäisi omaa parastaan, oli liekaköyttä
tiukennettava.
Tämä sitoumus tehtiin Henry Biaudet'n välityksellä. Hän oli
Miinchenissä asuva aktivisti, joka nautti puolueessaan Zilliacuksen
veroista arvovaltaa. Samalla kertaa aktivistipuolue lupasi sosialistivallankumouksellisille, että se osallistuisi lopulliseen vallankumoukseen yhteistyössä sosialistivallankumouksellisten kanssa näiden antamien tietojen ja ohjeiden mukaisesti. Nämä sitoumukset
paljastavat, että muut aktivistijohtajat kuin Zilliacus, joka oli tuolloin syrjäytetty puolueen johdosta, olivat poliittisesti varsin sinisilmäisiä. Tosin sosialistivallankumouksellisten puolue oli keskinäisellä sopimuksella kieltänyt eräiltä muiltakin liittolaisiltaan Venäjän sosiaalidemokraattien kanssa solmittavat välipuheet.
Kun yleislakko halvaannutti Venäjän, Suomessa asuvat aktivistit
alkoivat pommittaa Biaudet'ta tiedusteluilla, mitä sosialistivallankumoukselliset aikoivat ja mitä Suomessa olisi tehtävä. Biaudet ei
voinut vastata heidän kysymyksiinsä, sillä sosialistivallankumoukselliset eivät olleet pitäneet häntä ajan tasalla. Tätä he eivät olleetkaan voineet tehdä, sillä Venäjän yleislakko ei ollut syntynyt minkään puolueen napinpainalluksesta.4

4

H. Biaudet'n kirjeestä Sliotoffille 31.10.1905 (Biaudet'n kirjoittamien kirjeiden kopiokirjassa, f. 31-33, hänen kokoelmassaan, VA) käy ilmi, miten
hankalaan välikäteen Biaudet tunsi joutuneensa. (Tässä vaiheessa Suomen
aktivistit ja työläisaktivistit olivat jo ryhtyneet toimimaan omin päin.) Ks.
myös H. Biaudet'n kirje P.O. von Törnelle 3.11.1905, Brev till P.O. von
Törne I, AAB. Sosialistivallankumouksellisten ja aktivistien sopimus: viimeksi mainitun puolueen hallinnon vuosikertomus 1904-05, 19.11.1905,
SAVA, VA. Biaudet'n em. kirjekopio 31.10.1905. Pjotr Ivanovitsin kirje H.
Biaudet'lle 17.10.1905, Herman Gummeruksen kok. 100, VA. (Olen esittänyt nämä asiat aikaisemmin: Kujala lis.tutk. 1985, s. 157-158 ja 1987a, s.
109.) — Helenin mielestä Sliotoff tarkoitti Stepan Sljotovia (Helen 1987, s.
45). Tämä olisikin hyvin mahdollista, ellei Sljotov olisi istunut tähän
aikaan vielä vankeudessa Venäjällä, ks. B. Nikolajevski, Istorija odnogo
predatelja, Terroristy i polititseskaja politsija (Berlin 1932), s. 116. Siksi
näyttäisi vaikealta päätellä sen pitemmälle kuin että Sliotoffille osoitetut
kirjeet oli tarkoitettu sosialistivallankumouksellisten puoluejohdolle, olipa
Sliotoff kuka tahansa Maanalaisen liikkeen tutkimuksessa on syytä varoa
kahta helposti virheisiin johtavaa päätelmää. 1) Jos on käytettävissä vain
yksi ja epätäydellinen henkilötieto (pelkkä suku- tai salanimi), jää kyseisen
henkilön identifiointi monissa tapauksissa epävarmaksi ja jopa epäilyttäväksi. 2) Vaikka henkilön olisi ajallisesti ja paikallisesti ollut mahdollista

5 Vallankumous ja kansallinen .. .
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Sosialistivallankumouksellisten puoluejohto ajatteli alkusyksyllä
1905 vallankumouksen ajan koittavan vasta seuraavana keväänä.5
Kim Suomessa oli oivallettu Venäjän yleislakon mittavuus ja hallituksen ahdinko, ryhdyttiin suunnittelemaan, miten syntynyttä
tilannetta voitaisiin käyttää hyväksi valtiollisten ja sisäpoliittisten
kysymysten ratkaisemiseksi. Kaikki lakon Suomeen laajenemisen
ainekset olivat käsillä. Työväenliike ja aktivistit olivat tehneet tunnetuksi yleislakon ja avoimen vastarinnan toimintatavat. Vielä konkreettisempi toimintamalli saatiin Venäjän lakkouutisista, joille
Suomen lehdistö soi runsaasti palstatilaa. Lakko ei kuitenkaan
levinnyt Suomeen luonnonvoimaisesti, vaan aktivistien ja työläisaktivistien toiminnalla oli siihen suuri osuus.
Aktivistien sosialistivallankumouksellisten kanssa syyskuussa tekemä sopimus viivästytti kaikesta päättäen suomalaisten liittymistä
yleisvaltakunnalliseen lakkoon. Odotettuaan aikansa turhaan Biaudet'n kautta tietoja liittolaistensa sosialistivallankumouksellisten aikeista aktivistit päättivät toimia oma-aloitteisesti.
Vaikka rautatieliikenne Venäjällä oli pysähdyksissä, junat kulkivat yhä Suomen valtion rautateiden liikennöimällä Pietarin-Valkeansaaren radalla, rautatien Venäjän puoleisella osuudella. Lokakuun 27. ja 28. päivänä aktivistit ja työläisaktivistit lähettivät yhteisymmärräyksessä edustajansa (muun muassa rautatievirkamies Bruno Nylanderin, aktivistin, ylioppilas K.G.K. Nymanin, ruotsinkielisen sosiaalidemokraattisen aktivistin ja Arbetaren-lehden toimittajan sekä Mikko Piiraisen, työläisaktivistin) liikennettä seisauttamaan. Päämääränä ei kuitenkaan ollut pelkkä myötätuntolakko,
vaan Pietarin eristäminen, niin ettei Suomeen sijoitettuja joukkoja
olisi voitu viedä pääkaupunkiin lakkoa tukahduttamaan. Nylanderin onnistui saada suomalaiset rautatieläiset ryhtymään lakkoon Pietarin-Valkeansaaren radalla 29.10. Nymanin tarkoituksena oli ollut

osallistua johonkin tilaisuuteen, hänen osallistumistaan ei voi pitää toteen
näytettynä, ellei siitä ole nimenomaisesti kertovia lähteitä. Helenin muuten solidiin tutkimukseen on käsittääkseni pujahtanut myös viimeksi mainitun tyyppisiä päätelmiä (ks. esim. sivun 21 viimeinen lause).
5 Akashi 1988, s. 53 (E. Rubanovitsin mielipide noin 6.8.1905). H. Biaudet
Sliotoffille 31.10.1905, kopiokirjassa f. 31-33, Biaudet'n kokoelmassa,
VA.
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räjäyttää ilmaan Raivolan rautatiesilta, mutta hän luopui aikeestaan,
kun lakko radalla oli juuri syntymässä.6
Aktivistipuolue valmistautui siis suunnilleen niihin toimiin, joista
puolueessa oli keskusteltu toukokuussa pidetyssä puoluekokouksessa ja kesällä pidetyissä kokouksissa.?
Rautatieliikenteen pysähtyminen Pietarin ja Valkeansaaren välillä muodostui ratkaisevaksi esimerkiksi suomalaisille ja maa ajautui
valtiolliseen yleislakkoon. Aktivistien ja työläisaktivistien osuus lakon syntymiseen oli merkittävä, mutta tapahtumain kulku olisi
luultavasti johtanut samaan lopputulokseen ilman heidän toimintaansakin.

Sosiaalidemokraattien lakko-ohjelma
Tampereen punainen julistus (1.11.) oli huomattavin suurlakon
aikainen vallankumousohjelma. On melko erikoista, että sen kirjoittaja Yrjö Mäkelin oli edustanut laillisuusajattelua (sisäisesti, valtiopäiviin nähden) vain runsasta viikkoa aikaisemmin. Kansan Lehteen 21.10. kirjoittamassaan pääkirjoituksessa hän oli antanut kansalliskokoukselle tehtäväksi pelkästään valmistella kansan tahdon
mukainen ehdotus perustuslaeiksi; itse lainsäätämisen hän halusi
edelleenkin jättää laillisille valtiopäiville. Kolme päivää myöhemmin Mäkelin hieman tiukensi kantaansa. Kansalliskokouksen valtiopäiville laatiman toimintaohjeen oli määrä olla sitova. Edelleenkään hän ei paiskannut valtiopäiviä tyystin yli laidan.
Viimeksi mainitun pääkirjoituksen lähtökohtana oli se Mäkelinin
käsitys, että Venäjän liberaalit (kadettipuolue) vastustaisivat ehdottomasti sisäisen itsehallinnon myöntämistä yhdellekään valtakuntaan kuuluvalle kansallisuudelle tai reunamaalle. Hän katsoi, ettei

6

Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen Hallinnon Vuosikertomus,
19.11.1905, SAVA, VA. Fil. Tiderman, Finska Aktiva Motståndspartiet
under strejkveckan, Framtid No 43 2.11.1906, s. 1-2. Aukusti Rissanen,
Vallankumousliikkeen alku Helsingissä, Työmies 8.11.1905. Työmies
28.10.1905. s. 2. Roos 1 1907, s. 23-37, 45-46. Parmanen IV 1941, s. 94101.
Ks. edellä.
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kansan vähemmistöä edustavilla säätyvaltiopäivillä olisi voimaa
puolustaa Suomen autonomiaa porvarillisen Venäjän hyökkäystä
vastaan, jonka rinnalla itsevaltiuden hyökkäykset olivat vain "leikinlyöntiä". Ilman koko kansan yleistä mielipidettä ilmentävää
kansalliskokousta Suomi oli vaarassa menettää autonomiansa ja sen
olisi pakko lähettää edustajansa valtakunnanduumaan. Tämä
Mäkelinin käsitys ei ollut pohjana vain edellä mainitulle pääkirjoitukselle, vaan sittemmin myös punaiselle julistukselle.$
Tampereella 29.10. pidetyssä työväen joukkokokouksessa Kansan
Lehden toimittaja Yrjö Sirola ehdotti vapaata kansalliskokousta,
jonka maan kaikista kunnista yleisellä kansanäänestyksellä valittavat edustajat muodostaisivat. Tilanteen mukaan kansalliskokous
"joko julistautuisi perustuslakia säätäväksi tai ainakin antaisi valtiopäiville varmat toimintaohjeet".9 Tampereen sosiaalidemokraatit
olivat ajautumassa niin ulkoisen kuin sisäisenkin vallankumouksen
tielle.
Yrjö Mäkelinin laatiman, Tampereella 1.11. hyväksytyn punaisen
julistuksen mukaan Helsingin asukkaiden oli yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittava väliaikainen hallitus, joka kutsuisi koolle
täydellä lainsäädäntövallalla varustetun kansalliskokouksen. Suomen kansalaiset valitsisivat sen salaisessa vaalissa yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella. Julistuksen mukaan proletariaatti ei hyväksyisi säätyvaltiopäivien kokoontumista. Julistuksessa ilmoitettiin,
ettei suomalaisilla ollut erityistä halua irrottautua Venäjästä, jos saataisiin takeet siitä, että Venäjän kansan parhaat ainekset ottavat vallan käsiinsä ja jos tapahtumien kulku ei tekisi irrottautumista välttämättömäksi. Vaikka Suomi pysyisi Venäjän osana, sille oli joka
tapauksessa tunnustettava täydellinen valtiollinen autonomia.19

Mäkelinin pääkirjoitukset Valtiollinen tuulentupa & Tunnussana! Kansan
Lehdessä 21. ja 24.10.1905.
9 Kansan Lehti 31.10.1905, s. 1. Tampereen Uutiset 31.10.1905, s. 2. Tampereen Sanomat 31.10.1905, s. 2. Työmies 30.10.1905, s. 2 ja 7.11.1905, s. 2.
Maininta siitä, että kansalliskokous saattaisi ryhtyä valtiopäivien sijasta
säätämään perustuslakeja, esiintyy ainoastaan suurlakon jälkeen ilmestyneessä Työmiehen numerossa, mikä panee hieman epäilemään jälkiviisautta. Toisaalta on kuitenkin huomattava, että lehdet vielä 30.-31.10.
varoivat julkaisemasta avoimen vallankumouksellisia tunnuksia.
10 Punainen julistus (1.11.): Helsingin Sanomat 7.11.1905, s. 2-3.
8
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Julistuksessaan Mäkelin ei ottanut kantaa kansalliskokouksen
jälkeisen kansanedustuslaitoksen rakenteeseen (sen yksi- tai kaksikamarisuuteen), nähtävästi koska hän tahtoi korostaa ohjelmansa
yleiskansallista luonnetta. Tämän myönnytyksen sovinnollisen vaikutuksen kuitenkin kumosi vaatimus valtiopäivien sijalle tulevasta
kansalliskokouksesta, jota ainoastaan aktivistit ja suurin osa sosiaalidemokraateista kannattivat.
Väliaikainen hallitus oli kansalliskokousvaatimukseen olennaisesti liittyvä elementti. Tarvittiin jokin elin, joka kutsuisi koolle kansalliskokouksen. Ajatuksen väliaikaisesta hallituksesta suomalaiset
saivat Venäjän vallankumousliikkeeltä.11 Aktivistit tekivät sitä tunnetuksi maanalaisessa lehdistössään kesällä 1905: Helsingissä jäijestettävän kansalaiskokouksen oli valittava vallankumoushallitus,
joka kutsuisi koolle perustavan kokouksen.12
On selvää, että aktivistien perustavan kokouksen ja vallankumoushallituksen propaganda vaikutti työväenliikkeen parissa käytyyn kansalliskokouskeskusteluun ja viime kädessä myös Mäkelinin punaiseen julistukseen. Ajatus kansalliskokouksesta syntyi kuitenkin työväenliikkeessä ennen kuin aktivistipuolue otti ohjelmaansa perustavan kokouksen. Yhtä selvää on, että työväenliikkeen piirissä käydyllä kansalliskokouskeskustelulla oli oma aktivismista riippumaton substanssinsa. Jo perustuslakia säätävästä elimestä käytetyt toisistaan poikkeavat termit osoittavat tämän. Siitä,
että aktivistit omaksuivat suurlakon aikana sosiaalidemokraateilta
kansalliskokouksen käsitteen tähänastisen perustavan kokouksensa
sijaan, voidaan päätellä, kumman puolueen panos ajatuksen lopullisessa läpimurrossa oli suurempi.l3
Aktivistien vallankumousvalmistelut ja Tampereella syntynyt
suurlakko-ohjelma olivat lakon aikaisen radikalismin kaksi huomattavaa ilmenemismuotoa. Kolmas oli Helsingin sosiaalidemok-

11 Kujala 1987a, s. 89.
12 Sousa (= J. Gummerus), Den blifvande ryska representationen och Finland, Frihet No 4 16.7.1905, s. 1. — Punaisen julistuksen mukaan helsinkiläisten tuli valita väliaikainen hallitus "suljetulla äänestyksellä" eli
salaisilla vaaleilla. Mäkelinin ehdotus poikkesi siis vaalitavan osalta aktivistien mallista.
13 Aktivistipuolueen julistus No 8 (3.11.), Helsingfors-Posten A-numero
7.11.1905, s. 3.
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raattisen lakkojohdon toiminta.
Sen linjaa on tähänastisessa tutkimuksessa toisaalta luonnehdittu
vallankumoukselliseksi ja ekstralegaaliseksi,14 toisaalta on todettu,
että Helsingin työväestö yritti lakon alkupuolella saada keisarin ja
kenraalikuvernöörin kautta maalle kansalliskokouksen ja väliaikaisen hallituksen.15 Käsitykset vaikuttavat keskenään ristiriitaisilta,
mutta todellisuudessa kumpikin niistä pitää täysin paikkansa.
Helsingin työväenliikkeen parissa esiintyi todellakin militantin
työläisaktivismin rinnalla ajatussuunta, joka pani toivonsa Venäjän
hallitukseen.
Helsinkiläisiin työväenveteraaneihin kuuluva A. Järvenpää ehdotti Työmies-lehdessä 15. huhtikuuta 1905, että sosiaalidemokraatit anoisivat keisarilta kansalliskokousta, joka säätäisi uudet perustuslait ja eduskuntauudistuksen.16 Ehdotus ei silloin saanut julkista
kannatusta miltään taholta.
Amerikasta palannut Matti Kurikka toi esiin samanlaisen ehdotuksen 20.9. ja 8.10. Hän esitti myös, että suomalaiset osallistuisivat
valtakunnanduuman vaaleihin. Kurikka julisti tavoittelevansa niin
kotimaisten puolueiden yhteisymmärrystä kuin sovintoa Venäjän
hallituksenkin kanssa ja hyökkäsi Työmiehen toimitusta ja aktivismia (työläisaktivismia) vastaan. Ohjelmallaan hän pyrki selvästi
anastamaan työväenliikkeen johdon omiin käsiinsä. Vanhan maineensa ja puhujantaitojensa ansiosta Kurikka saavutti tiettyä vastakaikua työväenliikkeen parissa ja siksi Työmies-lehden oli annettava Kurikan kirjoituksille tilaa.
Päätoimittaja Valpas käsitteli Kurikan tekemiä ehdotuksia niiden
arkaluontoisuuden vuoksi varovaisesti, mutta yritti kuitenkin tehdä
Kurikan ja tämän edustaman "keisaripolitiikan" epäilyttäväksi ja
naurunalaiseksi. 22.10. pidetyssä työväenkokouksesa erityisesti työläisaktivistit tuomitsivat Kurikan ehdotukset. Niiden avointa käsittelemistä pidettiin vaarallisena ja lopulta ne päätettiin siirtää seuraa-

14
15
16

Soikkanen 1960, s. 179 ja seur. Jussila 1979, s. 75.
Ala-Kapee 1972, s. 244, 248. Soikkanen 1975, s. 81.
A. J(ärvenpää), Nyt, Työmies 15.4.1905. Järvenpää suunnitteli anomuksen tekijäksi työväen edustajakokousta. Hän kuului työväenliikkeen
"suomettarelaisiin", kuten olen pro gradu -työssäni esiin tuonut.
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van puoluekokouksen asialistalle.17
30.10. ilmestyneen Työmiehen numeron pääkirjoituksessaan Valpas arvosteli voimakkaasti Venäjän hallituksen keisarikunnassa ja
Suomessa harjoittamaa sortopolitiikkaa ja ounasteli itsevaltiuden
loppua. Hän toivoi menestystä Venäjän sosiaalidemokratialle ja
koko kansalle ja arveli Suomenkin olevan suurlakon kynnyksellä.
Jos lakko tulisi, se pyyhkäisisi Valppaan mielestä tiehensä myös
"harvainvaltaisen 'perustuslaillisuuden"'. Ohjelmaksi tulisi kansalliskokous ja sen kautta perustuslait, joiden mukaan valittaisiin
"Suomen kansan turvaksi, sen edistystyön keskuslaitokseksi" yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella "kansaneduskunta".18
Lakon alkamispäivänä 30. lokakuuta Helsingissä pidetty joukkokokous valitsi kahdeksan pääkaupungin järjestäytynyttä työväkeä
edustavaa henkilöä neuvottelemaan perustuslaillisten kanssa lakon
ohjelmasta. Nämä kokoontuivat samana iltapäivänä määrittämäään
lakon päämääriä. Pöytäkirjan toisen pykälän mukaan aikomuksena
oli ryhtyä "yhteistoimintaan muiden puolueiden kanssa ja päätettiin, että on [syrjäytettävä entinen hallitus, valittava asetettava väliaikainen hallitus,] kutsuttava perustuslakia säätävä kansalliskokous
yleisen äänioikeuden nojalla ja jos asiat kehittyvät entinen hallitus
syrjäytettävä ja väliaikainen hallitus asetettava."19 (hakasulkuihin
asetetut kohdat on viivattu yli tekstistä — AK)
Helsingin sosiaalidemokraattien muodostama kansallislakon keskuskomitea hyväksytti 31.10. suuressa joukkokokouksessa ponnet,
joissa vaadittiin koolle kutsuttavaksi yleisellä äänioikeudella valittavaa kansalliskokousta, jonka tuli säätää Suomen kansalle uudet
perustuslait sekä yksikamarinen eduskunta. Bobrikovilaisen järjestelmän palvelijat oli erotettava viroistaan. Ponnet välitettiin rautateiden lennättimellä 1.11. ympäri Suomea.2°

17

Työmies 20.9.1905, s. 1, 22.9.1905, s. 1, 29.9.1905, s. 1, 9.10.1905, s. 1-2,
23.10.1905, s. 1, 24.10.1905, s. 1-2, 26.10.1905, s. 1-2 ja 30.10.1905, s. 1-2.
Helsingin Sanomat 24.10.1905, s. 3. Hufvudstadsbladet 23.10.1905, s. 5.
18 (Edvard Valpas,) Se jättiläistaistelu, Työmies 30.10.1905.
19 Kansallislakon keskuskomitean ptk., 323(471) 1905, Työväenarkisto (TA),
Helsinki.
20 Lokakuun 31. päivän oikeat ponnet löytyvät 1.11. kohdalta sähkepäiväkirjasta (323(471) 1905-06, TA), Haapamäen aseman sähkepäiväkirjasta
(I:8:d, Rautatielakko, Suurlakkoa 1905 valaisevaa aineistoa, VA) sekä kan135

Kansallislakon keskuskomitea.
Kyläkirjaston Kuvalehti, B-sarja 1905, joulunumero.

Työmiehen pääkirjoitus 30.10., sosiaalidemokraattisten neuvottelijoiden samana päivänä laatima ohjelma ja seuraavan päivän joukkokokousponnet osoittavat, että pääkaupungin työväenjohtajat pyrkivät siihen, että poliittinen ohjelma kokonaisuudessaan (vallankumous Venäjällä, Suomen senaatin ja venäläisen hallitusvallan kukistuminen, kansalliskokous, uudet perustuslait ja yksikamarinen
eduskunta) toteutuisi. Koska ratkaisevan edellytyksen, Venäjän vallankumouksen kohtalo oli vielä epäselvä ja kenraalikuvernöörillä
oli käytössään pakkovalta Helsinkiin sijoitetun sotaväen muodossa,
sosiaalidemokraatit varautuivat myös osittaisratkaisuihin.
Ponsien varovaisuus ja tulkinnallisuus johtui tästä, niissähän ei
sanottu, kuka kansalliskokouksen koolle kutsuisi. Sosiaalidemokraatit eivät lainkaan tuoneet julkisuuteen aikomustaan korvata nysallislakon keskuskomitean sähkekonseptista, jonka joku on lähettämisen
jälkeen ilmeisesti omin lupinensa kiikuttanut perustuslaillisten päämajaan (I:7, Kansallislakon keskuskomitean sähkekonsepteja, f. 6-7, em.
kokoelma). Ks. myös Helsingfors-Posten A-numero 7.11.1905, s. 1-2,
Helsingin Sanomat 7.11.1905, s. 1, Roos 1 1907, s. 136-137, 342 ja Kirby
Ph.D. thesis 1971, s. 44.
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kyinen hallitusvalta väliaikaisella hallituksella. Ilmeisesti he pitivät
tätä ohjelmakohtaa liian rohkeana, vaikka ohjelmakohdassa ei nimenomaisesti sanottu, mikä instanssi hallituksen asettaisi (sen saattoi tehdä joko keisari laillisesti tai kansalaiset vallankumouksellisesti). Sen sijaan tilanne oli täysin yksiselitteisesti mitä edullisin säätyvaltiopäivien syrjäyttämisen ja eduskuntauudistuksen toteuttamisen kannalta eikä sitä aiottu jättää käyttämättä.
Koska reaaliset voimasuhteet Helsingissä eivät kannustaneet
avoimen vallankumouksen tielle lähtemiseen, kansallislakon keskuskomitea joutui neuvottelemaan vaatimuksistaan kenraalikuvernööri Obolenskin kanssa ja esitti 1.11. tälle haluavansa maahan kansalliskokouksen uusia perustuslakeja säätämään. Obolenski torjui
ehdotuksen laillisen valtiopäiväjärjestyksen vastaisena. Hän sai sen
käsityksen, että sosiaalidemokraattinen lakkojohto tahtoi keisarin
kutsuvan koolle kansalliskokouksen eikä toiminut hallitsijaa vastaan tai ollut separatismin kannalla.21 Sosiaalidemokraattien onnistui salata osittainen vallankumouksellisuutensa kenraalikuvernööriltä.
Sosiaalidemokraatit vaativat 2.11. perustuslaillisten kanssa käymissään neuvotteluissa kansalliskokousta joko niin, että keisari kutsuisi sen koolle tai siten, että hänet sivuutettaisiin ja Suomen hallitus järjestäisi vaalit. Perustuslailliset neuvottelijat pitivät kansalliskokousvaatimusta lainvastaisena ja itsevaltiutta suosivana; jos tsaari
kutsuisi koolle kansalliskokouksen, hänellä olisi sopivan hetken tullen mahdollisuus peruuttaa tätä kautta aikaan saadut perustuslait.
Jos taas suomalaiset asettaisivat kansalliskokouksen keisarin ohi, se
olisi vallankumouksellinen teko, jonka kenraalikuvernööri tulisi estämään tarvittaessa asevoimin. Kansallislakon keskuskomitean politiikan kaksiraiteisuus ("laillinen" kansalliskokous tai vallankumous) piirtyy perustuslaillisten neuvottelijoiden lakkokertomuksista selvästi esiin.22
21

22

Revoljutsija 1905 goda i samoderiavije (Moskva 1928), s. 148 (Obolenskin
suurlakkoraportti keisarille). Roos 1 1907, s. 299-304. Ks. myös Uusi Suometar A-numero 12.11.1905, s. 3 ja 15.11.1905, s. 2-3.
Tekla Hultin, Päiväkirjani kertoo, 1899-1914, I (Helsinki 1935), s. 259260. Nimim. -n, Till händelserna i Helsingfors 30 oktober — 6 november
1905, Finsk Tidskrift, November 1905, s. 346. Georg Schauman, Frän
storstrejken 1905, Anteckningar utgivna och kommenterade av P.O.
-1
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Kansallislakon keskuskomitea täsmensi ohjelmaansa myöhemmin samana päivänä 2.11.: "Päätettiin ettei missään tapauksessa
luovuta vaatimuksesta, että kenraalikuvernöörin on hankittava
maalle väliaikainen hallitus, jossa on puolet sosialidemokrateja ja
tämän hallituksen on ensityökseen kutsuttava koolle lakia säätävä
kansalliskokous."23
Perustuslaillisten kanssa käydyn keskustelun perusteella näyttää
ilmeiseltä, että keskuskomitea yritti tällä muotoilullaan valita kaksiraiteisuuden sijaan linjan, joka ei toisaalta olisi avoimen vallankumouksellinen eikä toisaalta legitimoisi itsevaltiutta. Muotoilu ei kuitenkaan ollut jälkimmäiseltä kannalta erityisen onnistunut, sillä
kenraalikuvernööri oli keisarin Suomessa toimiva edustaja eikä häneen turvautuminen poikennut mitenkään olennaisesti suoraan
hallitsijaan vetoamisesta. Sitä paitsi hallituksen lopullisen nimittäminen olisi joka tapauksessa tehnyt keisari.
Kansallislakon keskuskomitea hylkäsi samaan aikaan 2.11. tamperelaisten punaisen julistuksen, johon Tampereen edustajat Mäkelin ja Eetu Salin sitä kehottivat yhtymään. Komitea kavahti nimenomaan kohtaa, jonka mukaan Helsingin asukkaiden olisi asetettava
väliaikainen hallitus. Keskustelu päättyi ilmiriitaan ja tamperelaisten ulosmarssiin.24

Barck och Henrik Schauman, Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland (SSLF) 375, Historiska och litteraturhistoriska studier 35
(Helsingfors 1960), s. 202-203. Helsingin Sanomat 7.11.1905, s. 2. Ks.
myös seuraava viite.
23
Kansallislakon keskuskomitean ptk. 2.11.1905, 3. pykälä, TA. Tässä pykälässä ja vastaavassa kohdassa erillisesssä ptk:n luonnoksessa (joka on virheellisesti päivätty 3.11.) myös referoidaan perustuslaillisten kanssa käytyjä neuvotteluja. Soikkanen 1975, s. 81.
24
Kansallislakon keskuskomitean ptk. 2.11.1905, 7. (ja 5.-6.) pykälä, TA.
Helsingin Sanomat lisälehti 7.11.1905, s. 2. Uusi Suometar 7.11.1905, s.3.
V. Voionmaan suurlakkopäiväkirja, f. 18, Väinö Voionmaan kok. 1, VA. —
Työmiehen lakkoselostuksissa (7. ja 8.11.1905, s. 2) vaietaan tamperelaisten ja helsinkiläisten ristiriidoista 2.11. ja viimeksi mainittujen linjan erosta punaiseen julistukseen nähden, sillä helsinkiläiset eivät halunneet tunnustaa ottaneensa oppia kilpailijaltaan Mäkeliniltä eivätkä varsinkaan
sitä, että olivat puoleksi kannattaneet Kurikan "keisaripolitiikkaa". Myös
kansallislakon keskuskomitean puheenjohtaja Leppänen ja jäsen Paasivuori bagatellisoivat lakkomuistelmissaan tamperelaisten ja helsinkiläisten
ristiriitaa (2.11.): Paavo Leppänen, Kaksikymmentä vuotta suurlakosta,
Työväen Kalenteri XVIII, 1925 (Helsinki 1924), s. 67. Paavo Leppänen,
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Komitean jäsenistä etenkin Kurikka kuvitteli, että Obolenski
suostuisi asettamaan tai keisarille esittämään väliaikaisen hallituksen, jos sosiaalidemokraatit laatisivat hänelle hallituslistan.25 Hänen
osaltaan komitean 2.11. tekemät ratkaisut olivat luonteva jatko
hänen "keisaripolitiikalleen". Helsingin lakkojohto tavoitteli haluamiaan poliittisia ratkaisuja kenraalikuvernöörin kautta myös vanhasuomalaisten yllytyksestä, nämä kun arvelivat voittavansa takaisin
edes osan menettämästään valta-asemasta käyttämällä työväenliikkeen korttia perustuslaillisia vastaan.26
Kansallislakon keskuskomitea hyväksytti samana päivänä joukkokokouksessa ponnet, joissa vaadittiin perustuslakia säätävää kansalliskokousta ja väliaikaista hallitusta, joka kutsuisi sen koolle.
Vaatimus väliaikaisesta hallituksesta oli uutta 31.10. vahvistettuihin
ponsiin nähden. Hallituksen asettajaa ei ponsissa määritetty. Kansalliskokouksen oli määrä järjestää "suhteet Venäjään yhdessä sikäläisen kansaneduskunnan kanssa".27 Keisarista ei viimeksi mainitussa yhteydessä ollut lainkaan puhetta. Ponsien laatijat nähtävästi
olettivat, ettei häntä enää siinä vaiheessa olisi tai hänellä ei ainakaan
olisi todellista valtaa. Ponnet olivat tältä osin vain hiuskarvan päässä
avoimesta vallankumouksellisuudesta.
Kansallislakon keskuskomitea uskoi 2. marraskuuta, että jos se
pitäisi lujasti kiinni omaksumastaan kannasta, kenraalikuvernöörin
ja perustuslaillisten olisi lopulta taivuttava siihen: näillä ei kerta
kaikkiaan ollut muuta vaihtoehtoa, kun lakon johto oli täysin sosiaa-

Suurlakon ajoilta Helsingissä, Suomen Sosialidemokraatti 28.12.1941. M.
P(aasivuo)ri, Suurlakkomuistelmia, Työn juhla XV, 1926, s. 13-14. Sitä
vastoin yksityisessä kirjeessään Väinö Tannerille (18.8.1935) Leppänen
kertoi asian oikean laidan, 323(471) 1905-06, TA.
25 Elämä 10.11.1906, s. 2-3. Roos 1 1907, s. 299-304. Leppäsen edellisessä
viitteessä mainittu kirjoitus Suomen Sosialidemokraatissa. Schauman
1960, s. 203.
26
Ks. Uusi Suometar 7.11.1905, s. 3 ja 14.11.1905, s. 3. Paavo Virkkunen,
Kahden sataluvun vaiheilta, Elettyä ja ajateltua (Helsinki 1953), s. 260261.
27 Oikeat ponnet (2.11.): II:3:5, f. 10, Suurlakkoa 1905 valaisevaa aineistoa,
VA. Ks. myös Roos 2 1907, s. 394-395. Vrt. Uusi Suometar 7.11.1905, s. 3
(oikeat ponnet, jotka erheellisesti väitetty hyväksytyiksi 31.10.). Työmies
7.11.1905, s. 1 (selitykset seuraavan päivän numerossa s. 2) ja Ala-Kapee
pro gradu 1972, s. 145 (osittain virheelliset ponnet, joita ei tässä asussa
hyväksytty enempää 31.10 kuin 2.11.).
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lidemokraattien käsissä. Luottaen täysin ulosmittauspolitiikkansa
tuloksellisuuteen komitea päätti 2.11. lopettaa kaikki neuvottelut
toisten puolueiden kanssa.28
Komitean tilannearvio osoittautui seuraavana päivänä virheelliseksi, kun vanhasuomalaiset kertoivat komitealle, että kenraalikuvernööri oli toimittanut perustuslaillisten manifestiehdotuksen Pietariin. Obolenski ja perustuslailliset olivatkin sopineet asioista työväestön päiden yli. Pettymys tämän johdosta kypsytti kansallislakon keskuskomitean hyväksymään ohjelmansa pohjaksi punaisen
julistuksen. Siihen lisättiin vaatimus tulevan eduskunnan yksikamarisuudesta. Helsingin asukkaiden toimittama väliaikaisen hallituksen salainen vaali muutettiin kansankokousvaaliksi.29 Tämä
muutos vastasi aktivistien edellisenä kesänä omaksumaa linjaa ja
aktivistit lienevätkin kulissien takana vaikuttaneet sen puolesta.3°
Helsingin lakkojohto oli nyt lähtenyt avoimen vallankumouksen
tielle, jolta se joutui kuitenkin pian perääntymään ja lopettamaan
lakon 31
Kansallislakon keskuskomitean 3.11. tekemä ratkaisu tyydytti
täysin vallankumousmiehiä Mäkeliniä ja Salinia, mutta Matti Kurikalle se oli kerrassaan liikaa ja hän "pani hatun päähänsä, kalossit
jalkaansa, paltto päälle ja läksi". Hän oli koko ajan osoittanut
ymmärtämystä perustuslaillisten laillista reformitietä kohtaan ja
toivoi suomalaisten puolueiden ja myös Venäjän hallituksen välistä

28

Kansallislakon keskuskomitean ptk. 2.11.1905, 4., 12., 23., 33. ja 35. pykälä, TA.

29

Kansallislakon keskuskomitean ptk. 3.11.1905, 6. ja 16. pykälä, TA. Punainen julistus muutosten jälkeen (3.11.): Työmies 7.11.1905, s. 1 (hieman
typistettynä). Täydellinen originaali esim. Väinö Voionmaan kok. 1,
VA.

39

Kansallislakon keskuskomitea valtuutti neljä henkilöä tekemään tarvittavat muutokset Tampereen punaiseen julistukseen. Kaksi näistä oli työläisaktivisteja (A. Rissanen ja I. Ahlstedt) ja yksi ruotsinkielinen sosiaalidemokraattinen aktivisti (K.G.K. Nyman) (ks. edellisessä viitteessä mainittu ptk.kohta). Aktivistit ottivat puoluehallintonsa vuosikertomuksessa
(1904-05, 19.11.1905, SAVA, VA) kunnian muutoksesta täydellisesti
itselleen.
Tätä hyvin tunnettua prosessia (väliaikaisen hallituksen asettaminen, listan alistaminen keisarin vahvistettavaksi kenraalikuvernöörin vastatoimien pelossa, manifestiin alistuminen) ei tässä ryhdytä yksityiskohtaisesti

31

käsittelemään.
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sovintoa. Jo 2.11. hän ehdotti lakon lopettamista, jos saataisiin väliaikainen hallitus ja kansalliskokous, sotaväkeä ei siirreltäisi, järjestysvalta pysyisi sosiaalidemokraattien johdossa ja viinakaupat kiinni.
Tällainen muistio olisi hänen mielestään nähtävästi pitänyt lähettää kenraalikuvernöörille. 3.11. Kurikka oli valmis sallimaan lailliset valtiopäivät, mikäli perustuslailliset suostuisivat yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen ja yksikamarijärjestelmään. Hän vetosi
myös komitean luo saapuneen vanhasuomalaisten lähetystön mielipiteeseen, joka tähdensi laillisten muotojen noudattamista.32
Kansallislakon komiteassa oli Kurikan ohella toinenkin toisinajattelija. Valpas suhtautui kielteisesti kenraalikuvernöörin kanssa
neuvottelemiseen, mutta hän ei myöskään kannattanut avoimen
vallankumouksen politiikkaa. Komitea järjesti eri puolueiden edustajien välisen neuvottelun väliaikaisen hallituksen kokoonpanosta
illalla 3.11. Tässä kokouksessa Valpas vastusti väliaikaisen hallituksen valitsemista aivan kuten aktivistit ja vanhasuomalaisetkin. Hänen mielestään vallankumous ei ollut voittanut Venäjällä eikä sellaista siksi pitäisi yrittää Suomessakaan. Yhtä vähän hän saattoi
hyväksyä, että väliaikaisen hallituksen nimittäminen uskottaisiin
keisarille. Valppaan iänikuinen kiistakumppani Yrjö Mäkelin huomasi nyt tilaisuutensa ja kehotti tätä menemään oppi-isiensä suomettarelaisten perään, jotka olivat poistuneet jo aikaisemmin.33

32

Kansallislakon keskuskomitean ptk. 3.11.1905, 5. pykälä ja 4.11.1905, 1.
pykälä. Ks. myös ptk.luonnos 2.11. (virheellinen päiväys 3.11.), 3. pykälä
ja 3.11., 5. pykälä. TA. Ph. Suurosen tiedonanto 3.11.1905, klo 9 ap., Suurlakkoa koskevaa aineistoa, Suomalaisen puolueen arkisto 34, VA. Elämä
10.11.1906, s. 2-3. Työmies 8.11.1905, s. 2, 10.11.1905, s. 2 ja 15.11.1905, s.
2. Uusi Suometar 8.11.1905, s. 4 ja II:3:6, f. 10, Suurlakkoa 1905 valaisevaa
aineistoa, VA. Roos 2 1907, s. 498-499, 572.
33 Elämä 10.11.1906, s. 2-3. Edvard Valpas, Kansallislakon (suurlakon) vaarallisin kohta, Sosialisti 25. ja 28.7.1924. V. Voionmaan suurlakkopäiväkirja, f. 22, Väinö Voionmaan kok. 1, VA. Kansallislakon keskuskomitean
ptk. 4.11.1905, 8. pykälä, TA. — Vanhasuomalaisten neuvottelija J.R.
Danielson-Kalmari tulkitsi väliaikaisen hallituksen vaalin Suomen irrottamiseksi Venäjästä, siitä kun oli tarkoitus vain ilmoittaa kenraalikuvernöörille. Punainen julistus merkitsi kuitenkin ennemmin vallankumousta kuin täyttä valtiollista suvereniteettia.
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Aktivistit suurlakon aikana
Lakon alkupuolella aktivistipuolueen johto toimi läheisessä yhteistyössä kansallislakon keskuskomitean kanssa, mikä olikin kummankin esittämien vaatimusten ja tavoitteiden samankaltaisuuden
perusteella luonnollista.34 Aktivistien puoluehallitus hyväksyi punaisen julistuksen 2.11., päivää aikaisemmin kuin kansallislakon
keskuskomitea.35 Seuraavana päivänä puolue levitti julistusta, jossa
kehotettiin helsinkiläisiä valitsemaan väliaikainen hallitus. Tämä
kutsuisi koolle kansalliskokouksen.36
Saman päivän (3.11.) iltana aktivistien edustajat kuitenkin ilmoittivat puolueiden välisessä yhteisneuvottelussa, ettei puolue ottaisi
osaa väliaikaisen hallituksen vaaliin. Aktivistit perustelivat tätä sillä, ettei vallankumous ollut voittanut Venäjällä eikä sotaväen väliintulo Suomessa ollut siksi käynyt mahdottomaksi. Vallankumouksellisilla ei ollut kylliksi aseita tätä uhkaa torjumaan. Ongelmana oli
aktivistien mielestä myös se, ettei suuri osa kansaa (perustuslailliset
ja vanhasuomalaiset — AK) tukisi väliaikaista hallitusta eikä osallistuisi kansalliskokouksen vaaleihin.37 On ilmeistä, että aktivistit
ilmoittivat aivan rehellisesti ne todelliset syyt. jotka olivat aiheuttaneet puolueen suunnanmuutoksen. Perustuslaillisen Tekla Hultinin mielestä vasta venäläisten sotalaivojen ilmaantuminen Helsingin edustalle oli saanut aktivistit järkiinsä.38
Aktivistien kulissien takaiset siirrot ovat heidän julkista toimintaansa mielenkiintoisempia. Puolue nimittäin valmistautui taistelemaan hallitusvaltaa ja venäläistä sotaväkeä vastaan aivan kuten se oli
jo toukokuussa ja kesällä 1905 suunnitellut.
Aktivistit toimivat suurlakon alkupuolella Johan Kockin johtamassa Helsingin kansalliskaartissa muodostaen siihen ratsumies-

Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen Hallinnon Vuosikertomus 190405, 19.11.1905, SAVA, VA. Fil. Tiderman, Finska Aktiva Motståndspartiet
under strejkveckan, Framtid No 43 2.11.1906, s. 1-2. Arvid Mörne, Fran
unga år, i: Från brytningstider, Minnen och erfarenheter, Ny serie (Helsingfors 1921), s. 57. Helsingfors-Posten A-numero 7.11.1905, s. 2.
35
Em. vuosikertomus.
36 Helsingfors-Posten A-numero 7.11.1905, s. 3.
37
Em. vuosikertomus.
38
Hultin I 1935, s. 262.
34
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osaston.39 Puolueiden välisten suhteiden kiristyessä he perustivat
oman suojelusvahtinsa, joka oli Voima-liiton edeltäjä.4°
Jotkut aktivistit ja sosiaalidemokraatit (muun muassa rauhan
miehenä yleensä esiintynyt Matti Kurikka) valmistautuivat räjäyttämään Vantaajoen yli vievän sillan venäläisen sotaväenosaston saapuessa 1.11. Tuusulasta Helsinkiin, mutta Kockin ja kansallislakon
keskuskomitean kehotuksesta räjäyttäjät luopuivat aikeestaan.41
Aktivistit lähettivät suojelusvahtinsa 2.11. Katajanokalle, kun oli
saatu tieto, että venäläiset olivat ryhtyneet miinoittamaan sitä.42
Puolueen suojelusvahdin piirissä suunniteltiin kenraalikuvernööri
Obolenskin vangitsemista — toisten tietojen mukaan suunnitelma
oli lähtöisin kansallislakon keskuskomiteasta tai Kockin esikunnasta 43
Tosi paikan tullen aktivistit ymmärsivät kunnioittaa kuitenkin
venäläisen sotaväen ylivoimaisuutta eivätkä haastaneet sitä taisteluun. Epäilemättä tämä vastasi lakkolaisten ja kaikkien kaupunkilaisten yhteistä etua, sillä sotaväen ahdistaminen olisi saattanut johtaa jopa Helsingin pommittamiseen ja armeijalla olisi joka tapauksessa ollut keinot miehittää kaupungin keskeiset paikat. Näin tapahtui Viipurissa, missä sotaväki demonstroi mahtiaan valitsemalla
yhdeksi väliintulonsa kohteeksi sikäläisen kansalliskaartin päämajan.44 Viipurista on myös tieto, jonka mukaan aktivistipuolueen joh-

39

Em. vuosikertomus.

49

Em. vuosikertomus. Leo Laukki, Suomen köyhälistön "bolshevikilainen"
vallankumous, Ahjo, Maaliskuu 1918, s. 10-11. Aarno Karimo, Miehiä ja
miehenalkuja (Porvoo 1936), s. 37-38.
41 Johan Kock, Seitsemän päivää keskusasemalla (Helsinki 1906), s. 33-34.
Kaarlo Luoto, Totuuksia (Helsinki 1909), s. 21-22. Edvard Valppaan puolustuskirjelmä, Työn Voima 14.10.1920. Leo Laukki, Suurlakko v. 1905
Suomessa, Kommunisti 1925, s. 540. Bernhard Estlander, Nya Svenska
Läroverkets elever under storstrejken 1905, i: Nya Svenska Läroverket i
Helsingfors 1882-1932, Minnesskrift (Helsingfors 1932), s. 127-129.
Korpimaa 1934, s. 46-48. Paavo Leppänen, Suurlakon ajoilta Helsingissä, Suomen Sosialidemokraatti 12.1.1942.
42 Karimo 1936, s. 38-39. Eskolan tiedonanto
3.11.1905, Suurlakkoa koskevaa aineistoa, Suomalaisen puolueen arkisto 34, VA. Roos 2 1907, s. 445447.
43 Laukki 1918, s. 10 11.
- Edvard Valppaan puolustuskirjelmä, Työn Voima
14.10.1920. Karimo 1936, s. 35-37.
44 Soikkanen 1970, s. 124.
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to oli nimenomaisesti kieltänyt ryhtymästä väkivaltaan sotaväkeä

vastaan.45
Aktivistit olivat lokakuun 24. päivän vastaisena yönä järjestäneet
murron kauppias F. Skogsterin dynamiittikellariin Hämeenlinnassa. Niin kuin niin monesti muulloinkin, varsinaisen työn tekivät
työläisaktivistit. Dynamiitti oli tarkoitettu nähtävästi paitsi rautatiesabotaasiin myös katutaistelupommeihin ja murhayritysten järjestämiseen senaattoreita ja muita hallitusvallan edustajia vastaan. Osa
dynamiitista tuotiin jo ennen suurlakkoa Helsinkiin, missä se päätyi
K.G.K. Nymanin huostaan. Hän lienee ollut aktivistien räjähdysainevarastojen hoitaja.46
Hiukan epävarmojen tietojen mukaan Viipurissa tehtiin samanlainen murto, ei kylläkään Helsinkiä varten, vaan paikallisten lakkolaisten suojelemiseksi sotaväeltä. Joka tapauksessa tiedetään varmasti, että Nyman — kansallislakon keskuskomitean jäsen ja sen
Viipuriin lähettämä emissaari — toi suurlakon aikana sieltä Helsinkiin dynamiittia.47
Aktivistien puoluehallitus lähetti 2.11. Helsingistä Turkuun miehistön, jonka oli määrä jatkaa höyrylaivalla Tukholmaan noutamaan siellä olevia aseita. Junan miehistöineen oli palattava tyhjin
toimin Helsinkiin,48 mutta mainitut aseet tuotiin kuitenkin suurlakon päättyessä Suomeen.49
Aktivistipuolueen hallituksen puheenjohtaja Johannes Gummerus tiedusteli rautatiesähkeellä Pietarsaaresta, kuinka paljon John
Grafton -laivasta pelastettuja aseita voitaisiin tuoda ylimääräisellä
junalla. Hän lähetti sähkeensä kansallislakon keskuskomitean nimissä ja pyysi vastauksen komiteaan.50 Aseita ja ammuksia sisältä45

U. Serenius A. Salovaaralle 17.11.1905, Eino I. Parmasen kok. X, VA.
KKK 1906, I jaosto, XVII, VA. Ks. myös Kujala lis.tutk. 1985, s. 207, viitteessä 95 mainitut lähteet.
47 Sosialisti 15.2.1906, s. 2. K.V. Hopun muistiinp. 1931, Eino I. Parmasen kok.
III, VA. Laine I 1946, s. 252, 259. Työmies 8.11.1905, s. 2.
48 Em. vuosikertomus. Aktivistipuolueen hallituksen sähkekonsepti R. Wibergille 1.11.1905, I:5, f. 6, Suurlakkoa 1905 valaisevaa aineistoa, VA. Eino
I. Parmasen kokoelman aineisto: A. Leideniuksen, A. Lindbergin ja F.
Wikmanin (III) sekä 0. von Behrin (XV) haast. 1931 ja E.S.:n raportti J.
Gummerukselle 1905 (IV), VA. Parmanen IV 1941, s. 549-553.
49 Em. vuosikertomus. Parmanen IV 1941, s. 553-557.
5° (J.) Gummeruksen sähkekonsepti (R.) Labbartille, 331.88:656.2.(471)
1905, Rautatieläisten suurlakkoasiapapereita, TA.
46
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vä rautatievaunu lähtikin lakkolaisjunan mukana etelään, mutta vähintäänkin osa aseista päätyi väliaikaisesti Helsingin sijasta Tampereelle, jossa työväenyhdistys ja aktivistit pelkäsivät sotaväen hyökkäystä Hämeenlinnasta.51
Nämä toimet osoittavat, että aktivistipuolueen johto valmistautui
väkivaltaisiin toimiin Suomen korkeinta hallintoa ja venäläistä sotaväkeä vastaan, mutta tajutessaan resurssiensa ja mahdollisuuksiensa
vähäpätöisyyden varoi kärjistämästä rauhallista lakkoa aseelliseksi
taisteluksi.52

Kansallislakon keskuskomitean
maanalainen toiminta
Aktivistit hankkivat aseita suurlakon aikana kiinteässä yhteistyössä
kansallislakon keskuskomitean jäsenten kanssa. Tästä on enemmänkin näyttöä kuin edellä mainitut tapaukset. 2.11. Turkuun lähteneen junan miehistö sai komitealta kaksi valtakirjaa ja kansalliskaartilta samoin kaksi. Niiden allekirjoittajina esiintyivät muun muassa komitean jäsenet Paavo Leppänen (varapuheenjohtaja, sittemmin puheenjohtaja), Aukusti Rissanen (sihteeri) ja Valfrid Perttilä
sekä kansalliskaartin päällikkö Johan Kock.53 Tarvittiin näin monta
valtakirjaa ja kansallislakon keskuskomitean suoranainen vaatimus,
ennen kuin vastahankaan asettunut rautatieläisten järjestyskomitea

51

52

53

Roos 2 1907, s. 515-517, 522-525. K.J. Jokisalo, Punaisen julistuksen
päiviltä, Työväen Joulualbumi 1934 (Helsinki 1934), s. 89-90. Parmanen
IV 1941, s. 459-461, 557 ja seuraavat Parmasen kokoelman muistiinpanot
ja haastattelut: J. Zidbäck ja A.V. Hulden — III, G. Strömbäck — VII, S.E.
Backlund — IX, J.J. Hulden, J. Zidbäck ja C.M. Hohenthal — XV, VA. —
Roosin ja Parmasen esittämät arvelut Helsingistä Pietarsaareen provokatiivisessa mielessä lähetetystä asepyynnöstä ovat perusteettomia.
Tässä ja seuraavassa käsitellään ainoastaan aktivistipuolueen Helsingissä
toimivan johdon ja kansallislakon keskuskomitean maanalaista toimintaa, ei muiden paikkakuntien vastaavia toimia.
Kansallislakon keskuskomitean valtakirjat (2.11.1905 ja päiväämätön).
Helsingin suojelusvahdin valtakirja 2.11.1905 ja J. Kockin valtakirja
2.11.1905. 331.88:656.2.(471) 1905, Rautatieläisten suurlakkoasiapapereita,
TA. Saman junan oli määrä tuoda SDP:n puoluehallinnon toimeenpaneva valiokunta Turusta Helsinkiin.
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suostui antamaan matkalaisten käyttöön junan. Rautatieläisten komitealle oli kerrottu, että tarkoituksena oli hankkia Tukholmasta
aseita kansallislakon keskuskomitealle.M
Silloin kuin aktivistit ja sosiaalidemokraatit toimivat yhteistyössä,
on itsestään selvää, että toiminta suuntautui venäläistä hallintoa ja
sotaväkeä, ei suomalaisia perustuslaillisia vastaan.
Kockin johtama kansalliskaarti sai lakon alussa aseliikkeistä ja
poliisilta yhteensä ehkä satakunta asetta.55 On olemassa tietoja, että
kaartin johto yritti koko lakon ajan puuhata itselleen lisää aseita,56
tosin huonolla menestyksellä.
Myös rautatieläisten lakkokomitea varustautui venäläistä sotaväkeä vastaan. Helsingistä lähetettiin varmistus- ja tiedustelujunia ja
varauduttiin rikkomaan rataa, jos sotaväkeä alettaisiin kuljettaa rautateitse.57
Helsingin aktivistien ja sosiaalidemokraattien suurlakon aikana
käytettävissä olleiden aseiden lukumäärä liikkui korkeintaan sadoissa ja räjähdysaineiden määrä kymmenissä kiloissa.58 Kansalliskaartin päällikkö Kock oli hyvin selvillä venäläisen sotaväen täydel-

54

55
56

Rautatieläisten järjestyskomitean ptk. 1.11.1905 klo 5 ip., 3-4. pykälä ja
2.11.1905, 1. pykälä, 331.88:656.2.(471) 1905, TA. E.S.:n raportti J. Gummerukselle 1905, Eino I. Parmasen kok. IV, VA. — 2.11. järjestyskomitea
päätti, ettei junalla saisi tuoda "minkäänlaista tavaraa". Aktivistien tarjoamat voitelurahat 2000 markkaa eivät tehonneet rautatieläisiin, vaan komitea kieltäytyi ottamasta niitä vastaan.
Roos 1 1907, s. 255-259, 342. Johan Kock, Milloinka paljastuu petos

(Fitchburg 1916), s. 24-25.
Roos 1-2 1907, s. 264-265, 357-358, 508-511, 529-530. A. Ehnqvistin
muistiinp. 1932, Eino I. Parmasen kok. V, VA. — Haapalaisen toimet, joita
perustuslaillinen Roos kuvaa epäilyttävässä valossa alusta alkaen hänen

puoluettaan vastaan suuntautuvina, liittyvät todennäköisesti sosiaalidemokraattien ja aktivistien yhteisiin hallituksen vastaisiin hankkeisiin, joita edellä on kuvattu. Vasta lakon viimeisinä päivinä sosiaalidemokraattien voidaan ajatella varustautuneen myös kotimaisia vastustajiaan perustuslaillisia vastaan.
57 Rautatieläisten yleisen kokouksen ptk. 31.10.1905 klo 8 ip., 3. pykälä sekä
järjestyskomitean ptk. 31.10.1905, 1. ja 3. pykälä ja 1.11.1905 klo 5 ip., 6.
pykälä, 331.88:656.2.(471) 1905, TA. Sähkepäiväkirja 1.11.1905 klo 8.10
ap., 323(471) 1905-06, TA. I:8:c, f. 143, 146, 147, Suurlakkoa 1905 valaisevaa aineistoa, VA.
58 Tällaiseen karkeaan arvioon voidaan päätyä yhdistelemällä aseista ja
dynamiitista olevia tietoja. Tietojen epävarmuuden vuoksi ei eri lähteissä
esitettyjä lukuja kannata ryhtyä laskemaan yhteen.
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lisestä ylivertaisuudesta ja siksi hän teki kaikkensa säilyttääkseen
yhteiskunnallisen järjestyksen, sillä levottomuudet ja venäläisen
sotaväen ja siviiliväestön ahdistelu olisivat vain antaneet sotaväelle
aiheen puuttua asioihin ja tukahduttaa levottomuuksien ohella
koko lakon.59 Kansallislakon keskuskomitea välitti Helsingin ulkopuolelle käskyjä, joiden mukaan oli viimeiseen saakka vältettävä
väkivallan käyttöä, olipa sitten kysymys puolueiden välisistä erimielisyyksistä tai venäläisen sotaväen etenemisen pysäyttämisesta so
Helsingin sosiaalidemokraattinen lakkojohto tunnusti siis viime
kädessä realiteetit aivan kuten aktivistitkin joutuivat tekemään.
Kansallislakon keskuskomitean ja kaartin johdon maanalainen toiminta ja niiden läheinen yhteistyö aktivistien kanssa osoittavat kuitenkin vastaan sanomattomasti, etteivät Helsingin sosiaalidemokraattien johtajat olleet sellaisia lojalisteja, kuin kenraalikuvernööri
Obolenski kuvitteli. Todellisuudessa he harjoittivat valtiopetoksellista toimintaa parhaansa mukaan ja vain Venäjän ja Suomen lakkojen jäämisestä puolitiehen johtui, ettei varsinainen valtiopetos toteutunut.
Aktivistien ja sosiaalidemokraattien yhteistyösuhde kuvastui
myös kansallislakon keskuskomitean kokoonpanossa, vaikka komiteaan ei valittukaan ketään sosiaalidemokraattisen puolueen ulkopuolelta. Komitean alkuaikojen sihteeri ja yksi sen keskeisimmistä
jäsenistä, ylioppilas Aukusti Rissanen oli aktivistipuolueen asiamies
ja työläisaktivistijärjestön johtaja. Komitean jäsenen K.G.K. Nymanin viiteryhmänä olivat ruotsinkieliset sosiaalidemokraattiset aktivistit, joita ei tule samaistaa suomenkielisiin työläisaktivisteihin.
Mutta hallituksen vastaiseen maanalaiseen toimintaan osallistuivat
lakon aikana muun muassa myös Paavo Leppänen, kansalliskaartiin muodostuneen punakaartin päällikkö Kaarlo Luoto ja Kockin
apulaisena toiminut Eero Haapalainen, jotka olivat tähän saakka
olleet vannoutuneita valpaslaisia ja pysytelleet yleensä sivussa passiivisesta ja aktiivisesta vastarinnasta.61
59 Tämä käy hyvin ilmi Kockin lakkomuistelmista (1906).
so Kansallislakon keskuskomitean sähkekonseptit: I:7, f. 4 ja I:8:c, f. 143, 146,
Suurlakkoa 1905 valaisevaa aineistoa, VA. Kansallislakon keskuskomitean ptk. 2.11.1905, 14., 17. ja 34. pykälä, TA.
61 Näiden miesten poliittisesta suuntautumisesta ks. Kujala pro gradu 1978,
passim.
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Aktivistien ja sosiaalidemokraattien
suhteiden kärj istyminen
Yleisesti tiedetään, miten Helsingin sosiaalidemokraattien ja perustuslaillisten välillä valtiollisen kysymyksen ratkaisutavasta ja eduskuntauudistuksesta samoin kuin lakon lopettamisesta syntynyt ristiriita myrkytti puolueiden suhteet ja niiden kaartit joutuivat väkivaltaisen yhteenoton partaalle.62 Sitä vastoin ei lainkaan tunneta
sitä kriisiä, johon aktivistien ja sosiaalidemokraattien keskinäiset
välit lakon loppupuolella ajautuivat.63
Perustuslaillisten suojeluskaartin johtaja alikapteeni Gösta Theslöf sai tiedon kriisistä, kun aktivistit lakon viimeisinä päivinä (5. tai
6.11.) tarjoutuivat liittymään hänen joukkoihinsa. Aktivistit kertoivat, että heidän räjähdysainevarastonsa hoitaja K.G.K. Nyman oli
luovuttanut "työläisille" (sosiaalidemokraateille) kaikki puolueen
aseet ja dynamiitin. Aktivistit ilmoittivat, että tästä hyvästä he tappaisivat Nymanin.64
Eräät tapahtumat osoittavat, että aktivistien suhteet Nymaniin
olivat huonot vielä vuoden 1906 alussa ja paranivat vasta vähän
myöhemmin.65 Tämän perusteella Theslöfin aktivistien 5. tai 6.11.
tekemästä ilmoituksesta antama tieto vaikuttaa uskottavalta.
Theslöf oli 3.11. esittänyt perustuslaillisten entisten valtiopäivämiesten valtuuskunnalle, että hän muodostaisi parin sadan miehen
suojeluskaartin. Vaikka hän itse oli perustuslaillinen, ilmoitti hän
ottavansa mukaan myös aktivisteja. Kaarti oli selvästi tarkoitettu
kilpailemaan Kockin johtaman kansalliskaartin kanssa ja kauppias
Stockmann oli luvannut sille liikkeensä varastosta kiväärit. Valtuuskunnan enemmistö siunasikin Theslöfin aikeet, mutta valtuuskunta ei voinut tehdä virallista päätöstä, sillä liittoutuminen aktivistien kanssa herätti joissakin valtuuskunnan jäsenissä pahaa verta.
Vapaaherra R.A. Wrede ilmoitti suorastaan luopuvansa valtuuskun62

Senaatintorin tapahtumista 6.11. ks. erityisesti Klinge 3 1968, s. 273278.
63 Olen viitannut siihen lisensiaatintyössäni (1985, s. 206-208).
64 J.N. Reuterin käsialalla kirjoitettu raportti 6.11.1905, II:2, f. 8, Suurlakkoa
1905 valaisevaa aineistoa, VA. Reuter oli yksi perustuslaillisten suurlakkopäämajassa työskennelleistä henkilöistä.
65

Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 207-208.
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nan jäsenyydestä.66
Ilmeisesti juuri tästä syystä Theslöf oman ilmoituksensa mukaan
hylkäsi 5. tai 6.11. aktivistien tarjouksen liittyä hänen suojeluskaartiinsa.67
Yksi aktivistien suurlakon aikaisen suojelusvahdin johtajista, Venäjän armeijasta karannut kornetti Leo Lindqvist (Laukki) kertoi
vuosina 1918 ja 1925 samoista tapahtumista, mutta kansalaissodan
raskas varjo väritti hänen muistelmiaan. Luokkasotanäkemyksensä
mukaisesti Laukki väitti, että Suomen porvaristo oli aina ollut valmis mitä häikäilemättömimpiin otteisiin työväenliikettä vastaan.
Hänen mukaansa aktivistit, nuorsuomalaiset ja ruotsalaiset olivat
muodostaneet yhteisen johtokomitean, joka ohjasi Theslöfiä tämän
pyrkiessä 6.11. lopettamaan lakon tarvittaessa väkivalloinkin. Laukki kertoo, että hän esti oman joukkonsa osallistumisen lakon murtamiseen.68
Punnittaessa Laukin ja Theslöfin kertomuksien uskottavuutta
ensiksi mainittu häviää ilman muuta jo myöhäisemmän syntyajankohtansa ja tendenssimäisyytensä vuoksi. Tämän samoin kuin muiden johtokomiteasta todistavien lähteiden puuttumisen perusteella
on siis luultavaa, ettei Laukin mainitsemaa johtokomiteaa ollut eikä
Theslöf toiminut yhteistyössä aktivistien kanssa. Sitä vastoin näyttäisi hyvinkin todennäköiseltä, että aktivistien suojelusvahti olisi
mielellään osallistunut lakon murtamiseen, jos sen apu vain olisi
kelpuutettu. Sikäli kuin Laukin versio lainkaan perustuu tosiasioihin, se pikemminkin vahvistaa Theslöfin kertomusta kuin kumoaa
sen.
Lukuisat aikalaiskertomukset ja myöhemmät tutkimukset osoittavat yhtäpitävästi, kuinka lakon päämääriä koskevat poliittiset erimielisyydet ja vieraan puolueen tavoitteista syntyneet epäluulot tärvelivät lakon loppupuolella työläisten ja toisaalta ylioppilaiden ja
kaikkien ei-proletaarien välit. Poliittiset päämäärät yhdistivät aktivisteja sosiaalidemokraatteihin, mutta sosiaalisten, koulutuksellisten ja kielellisten seikkojen perusteella aktivistit kuuluivat samaan

ss Kustavi Grotenfeltin päiväkirja (otteita), 3.11.1905, Eino I. Parmasen kok.
X, VA.
67
J.N. Reuterin em. raportti.
ss Laukki 1918, s. 8-11. Laukki 1925, s. 540-541.
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leiriin kuin perustuslailliset. Kun siis ei-sosialistisesti ajatteleva
väestö alkoi pelätä sosiaalidemokraattien suunnittelevan ryöstöjä ja
väkivallantekoja, mielialanmuutoksen täytyi vaikuttaa myös aktivisteihin.
Aktivistien suojelusvahdilla oli myös aivan konkreettinen syy
kääntyä sosiaalidemokraatteja vastaan: puolueen aseiden ja dynamiitin menettäminen kansalliskaartille. Aktivistien suojelusvahdin
uutta orientaatiota voidaan pitää melko pitävästi vahvistettuna tosiasiana. Sitä vastoin aktivistipuolueen johdon vastaavasta mielenmuutoksesta ei ole lainkaan näyttöä eikä kehityksen ole tarvinnut
sillä puolella mennä yhtä pitkälle kuin puolueen suojelusvahdissa.
Aktivistien maanalaisella rintamalla tapahtunut välirikko sosiaalidemokraattien kanssa tekee myös ymmärrettävämmäksi sen, että
aktivistit heti suurlakon jälkeen ryhtyivät sulassa sovussa perustuslaillisten kanssa puuhaamaan yhteistä aseellista järjestöä, Voimaliittoa.

Suurlakon aikaiset yhteydet venäläisiin
vallankumouksellisiin
Suomen suurlakko ja sen aikaan saama muutos eivät olisi olleet
mahdollisia ilman Venäjän yleislakkoa. Paradoksaalista kyllä, suomalaiset aloittivat lakkonsa täysin Venäjän vallankumouspuolueista riippumatta eikä viimeksi mainituilla ollut sen enempää vaikutusta lakon myöhempäänkään kulkuun. Paremmin kuin kenties
mikään tämä osoittaa, miten erillään Venäjän vallankumouspuolueista suomalaiset toimivat.
Kagaalin johtaja Adolf Törngren, joka oli matkustanut Pietariin
nostaakseen perustuslaillisen puolueen valtaan ja lopettaakseen
valtiollisen poikkeustilan, tapasi 29.10. bolsevikkien keskuskomitean jäsenen L.B. Krasinin. Lakko oli parhaillaan leviämässä Suomeen. Krasin ilmoitti Törngrenille, etteivät venäläiset vallankumoukselliset olleet lainkaan keskustelleet siitä, että Suomen rautatieliikenne pysäytettäisiin. Keskuskomiteassa toivottiin päinvastoin
sen jatkuvan, sillä Suomesta odotettiin räjähdysainelähetyksiä ja
sitä paitsi Leninin oli määrä saapua kotiin Suomen kautta. Keskus150

komitea ei nähtävästi uhrannut ajatustakaan niille syille, joiden
vuoksi monien suomalaisten mielestä oli mentävä lakkoon.
Törngren ilmoitti keskuskomitean kielteisen lakkokannan Pietarin suomalaisille rautatieläisille ja Suomeen Pietarin työväen edustajien neuvoston kantana. Luultavasti tämän elimen johdossa ajateltiin kysymyksestä aivan samoin kuin bolsevistisessa keskuskomiteassa. Mikään ei kuitenkaan enää voinut estää suomalaisia ryhtymästä suurlakkoon.69
Helsingin perustuslailliset pyysivät lakon kestäessä Törngreniä
käyttämään suhteitaan, jotta Pietarin neuvosto vakuuttaisi kansallislakon keskuskomitealle, että yleislakko oli päättynyt Pietarissa.
Bolsevikkikontaktiensa avulla Törngren sai todellakin tällaisen sähkeen aikaan. Se tuli kansallislakon keskuskomitealle marraskuun 3.
päivänä. Sähke palveli perustuslaillisia näiden pyrkimyksissä saada
lakko lopetetuksi ennen pitkää Suomessakin, mutta sähkeellä ei
ollut toivottua vaikutusta sosiaalidemokraatteihin, jotka eivät olleet
saaneet toteutetuiksi omia tavoitteitaan.70
Törngren sai siis bolsevikkijohtaja Krasinin ja Pietarin neuvoston
toimimaan näiden suomalaista veljespuoluetta vastaan. Tämä oli
mahdollista, koska Suomen ja Venäjän sosiaalidemokraattisilla
puolueilla ei ollut oikeastaan lainkaan suhteita.
Eräiden tietojen mukaan venäläinen sosiaalidemokraattinen kuriiri olisi 2.11. saapunut Pietarista Helsinkiin ja kertonut kansallislakon keskuskomitealle, ettei Pietarin yleislakko ollut murtumassa,
vaan päinvastoin sosiaalidemokraatit olivat varmoja voitostaan. Tiedoissa saattaa olla perää, jos kohta on myös mahdollista, että kyseinen henkilö ei ollutkaan venäläinen, vaan aktivisti Bruno Nylander.
Hän palasi 2.11. Helsinkiin Pietarista, minne hän oli matkustanut
saadakseen suomalaiset rautatieläiset lakkoon. Nylanderin mielestä
Pietarin yleislakko ei suinkaan ollut ehtymässä — tämä hänen
vakuutuksensa osoittautui virheelliseksi. Olipa kuriiri sitten venäläinen tai Nylander, mikään ei kuitenkaan tue oletusta, että kansallislakon keskuskomitean päättäväisyys jatkaa lakkoa olisi johtunut
ensisijaisesti kuriirin kertomasta, vaan sosiaalidemokraatit pitivät
kiinni lakosta ennen kaikkea realisoidakseen sen avulla poliittiset
69 Kujala 1987a, s. 112-113.
70 Kujala 1987a, s. 113.
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tavoitteensa.71
Helsingissä oli lakon aikoihin ainakin kolme venäläistä sosiaalidemokraattia. Yksi heistä oli kaupungin venäläisten kokouksessa sosiaalidemokraattina esiintynyt Pietarin suomalainen Oskar Engberg,
joka palasi poliittiselle näyttämölle pysyteltyään syrjässä nelisen
vuotta. Venäläisten kokouksessa hän puolusti lakon jatkamista.
Engberg samoin kuin niin moni muukin Pietarin suomalainen piti
itseään venäläisenä, ei suomalaisena sosiaalidemokraattina. Kansallisuus viittasi tällöin kulttuuriin eikä etniseen alkuperään. Engberg
puhui venäläisten kokouksessa yksityishenkilönä, hänellä ei varmastikaan ollut yhteyksiä vanhaan puolueeseensa Pietariin.72
Aivan suurlakon alla Helsinkiin ilmaantui venäläinen ylioppilas,
joka etsi käsiinsä K.G.K. Nymanin. Tämä hankki venäläiselle pistooleita vielä ennen lakon puhkeamista. Se venäläinen ylioppilas,
joka oleskeli Helsingissä suurlakon jälkeen ja oli tekemisisssä suomalaisten sosiaalidemokraattisten ylioppilaiden kanssa, oli mahdollisesti sama henkilö.73
Kolmas venäläinen sosiaalidemokraatti Helsingissä oli Leninin
asiamies, bolsevikki V.M. Smirnov, jonka suurlakon aikainen toiminta supistui yhden venäläisille sotilaille osoitetun julistuksen kirjoittamiseen. Julistuksessa kehotettiin sotilaita olemaan ampumatta
suomalaisia, vaikka heidän esimiehensä tällaisen käskyn antaisivat.
Loppujen lopuksi Kock näki viisaammaksi olla painamatta koko
julistusta.74
Kaikki venäläisten ja suomalaisten sosiaalidemokraattien lakon

71

Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen Hallinnon Vuosikertomus 190405, 19.11.1905, SAVA, VA. Roos 2 1907, s. 361, 399, 443-445. Lennart
Gripenberg, Ur mina levnadsminnen (Helsingfors 1922), s. 119-120.
Lennart Gripenberg, Från ett skiftesrikt kvartsekel, Utdrag ur minnesanteckningar, 1932, f. 233-234, VA. Paavo Leppänen, Suurlakon ajoilta
Helsingissä, Suomen Sosialidemokraatti 9.1.1942. Salaperäinen venäläinen esiintyy ainoastaan Roosin ja Leppäsen kertomuksissa.
72
Helsingfors-Posten A-numero 7.11.1905, s. 4. Mörne 1921, s. 63. Engbergistä ks. Kujala 1987a, s. 29, 45. Kujala lis.tutk. 1985, s. 294-295.
's Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, Arthur Söderholmin tutkimusptk. 1910 (A. Perdenin kuulustelu), VA. Työmies 16.11.1905, s. 2 ja
20.11.1905, s. 2-3. Uusi Suometar 16.11.1905, s. 5.
74
V. Smirnov, Suomen vallankumouksellisesta historiasta vuosina 1905,
1917, 1918 (Leningrad 1935), s. 74-75.
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aikaista yhteyksistä kertovat tiedot vahvistavat sitä kuvaa, että suomalaiset sosiaalidemokraatit toimivat täysin itsenäisesti. Sen ainoan
neuvon, minkä he venäläiseltä veljespuolueeltaan saivat, he jättivät
huomiotta.
Edellä mainittu Bruno Nylander saattoi Pietarissa käydessään
olla yhteydessä sosialistivallankumouksellisiin Suomen asemalla
työskentelevän puoluetoverinsa Onni Nikolaisen kautta, joka toimi
yhdysmiehenä,75 mutta ei ole tietoja siitä, oliko sosialistivallankumouksellisilla lakon suhteen esitettävänään mitään toivomuksia. Se
käsitys, minkä Nylander esitti 2.11. Helsingissä Venäjän ja Suomen
lakkojen jatkumismahdollisuuksista, osoittaa, ettei hänellä ollut samanlaista kanavaa Pietarin neuvoston sosiaalidemokraattiseen johtoon kuin Törngrenillä.
Kun perustuslaillisten edustajien Pietarista tuomat tiedot lakon
kehittymisestä poikkesivat Nylanderin antamasta kuvasta, aktivistipuolue lähetti yhteisymmärräyksessä kansallislakon keskuskomitean ja Kockin kanssa tiedonhankkijoitaan Pietariin. Aktivisti Herman Stenberg ja venäläinen kapteeni Sergei Tsion (Cyon) saivat
käyttöönsä ylimääräisen junan, mutta eivät päässeet kuitenkaan
Viipuria edemmäksi.76
Aktivistien yhteydet Venäjän vallankumouspuolueisiin olivat siis
suurlakon aikana yhtä olemattomat kuin suomalaisten sosiaalidemokraattien.
Suomen suurlakko oli elimellinen osa koko Venäjän valtakunnan
käsittänyttä yleislakkoa, mutta järjestöllisesti ja toiminnan koordinaation kannalta siitä täysin riippumaton ilmiö. Asiaintila ei kuitenkaan ollut poikkeuksellinen, sillä vallankumouspuolueiden ulkomailla ja Venäjällä toimivat johtoelimet eivät pystyneet ohjaamaan
luonnonvoimaisia lakkotapahtumia monissa muissakaan valtakunnan osissa. Vasta kun vallankumouspuolueiden tärkeimmät johtajat

Adolf Törngren, Fran Finlands strid för rätt och frihet, Personliga upplevelser åren 1901-1914, SSLF CCXC (Helsingfors 1942), s. 207.
76 Suomen Aktiivisen Vastustuspuolueen Hallinnon Vuosikertomus
190405, 19.11.1905, SAVA, VA. Rautatieläisten järjestyskomitean ptk.
2.11.1905, 5. pykälä. Kansallislakon keskuskomitean ja J. Kockin kaksi
valtakirjaa, 2.11.1905 ja päiväämätön, Rautatieläisten suurlakkoasiapapereita. 331.88:652.2.(471) 1905, TA. A. Salmen muistiinp. 1938, Eino I. Parmasen kok. XXVIII, VA.
75
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olivat lakon jälkeen palanneet Venäjälle ja organisoineet sinne puolueidensa johtokeskukset, kysymys toiminnan koordinoimisesta ja
ohjaamisesta saattoi tulla ajankohtaiseksi ja silloin tämä kysymys
sulki piiriinsä myös Suomen radikaalin opposition.
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Suomen radikaalien voimien
suhtautuminen Venäjän
vallankumousliikkeeseen
suurlakon jälkeisenä talvena
ja keväänä
Perustuslailliset
Venäjän kansa ja vallankumousliike nauttivat Suomessa suurlakon
jälkeen suurempaa myötätuntoa ja ihailua kuin koskaan aikaisemmin. Kaikki ymmärsivät, että Venäjän yleislakko oli lopettanut
poikkeustilan Suomesta ja palauttanut autonomian. Suomen suurlakko ei olisi ollut mahdollinen ilman valtakunnan tapahtumia.
Nämä seikat heijastuivat Helsingin ruotsinkielisten perustuslaillisten sanomalehtien Hufvudstadsbladetin ja Helsingfors-Postenin ensimmäisissä lakon jälkeisissä pääkirjoituksissa.1
Perustuslaillisilla olikin syytä kiitollisuuteen, sillä suurlakko nosti
heidät oppositiosta kotimaisen hallituksen peräsimeen. Leo Mechelinin senaatti oli keisarin suomalainen neuvonantajakunta ja toimi
yhteistyössä Witten johtaman valtakunnanhallituksen kanssa. Perustuslaillisilla ei ollut enää mitään syytä edistää Venäjän vallankumousta. Tosin perustuslaillisten johtajille valkeni viimeistään keisa-

1

I anledning af det som timat, Hufvudstadsbladet 7.11.1905. Mot en ljus
framtid, Helsingfors-Posten A-numero 7.11.1905. Ks. myös Perustuslaillisten ent. valtiopäivämiesten julistus, Helsingin Sanomat 8.11.1905.
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rin syrjäytettyä toukokuussa Witten, että ennen syksyä 1905 vallinneen järjestelmän tukijoita ei ollut lyöty, vaan taantumus nosti päätään. Mutta perustuslaillisten oli senaattiratkaisun myötä ollut valittava puolensa. He olivat tuolloin syntyneen status quon puolella
kaikkia vasemmalta tulevia horjutusyrityksiä vastaan ja voimattomia sen suhteen, että status quohon kohdistui uhka myös oikealta.
Suomen sosiaalidemokraatit, jotka vastustivat perustuslaillisten
hegemoniaa ja valtiollisten ratkaisujen uskomista säätyvaltiopäiville, olivat näissä oloissa perustuslaillisten päävastustaja. Perustuslaillisten suhde Venäjän vallankumousliikkeeseen oli ambivalenttisempi. Perustuslailliset vastustivat kaikkia järjestyshäiriöitä, sillä ne
uhkasivat heidän valta-asemaansa. Mutta heidän oli otettava huomioon sekin mahdollisuus, että vapaamieliset tai jopa vasemmisto
nousisivat Venäjällä valtaan. Perustuslailliset eivät kuitenkaan auttaneet Venäjän vasemmisto-oppositiota tämän valtapyrkimyksissä,
sillä he pelkäsivät vallankumouksen saattavan Venäjän anarkian
tilaan, joka saattaisi levitä Suomeenkin tai uuden hallituksen olevan
Suomen senaattia paljon radikaalimpi.
Perustuslaillisten suhteet Venäjän vapaamieliseen oppositioon lakastuivat huomattavasti verrattuna suurlakkoa edeltäneisiin aikoihin. Suhteet vilkastuivat vasta kesällä 1906, jolloin Witteä ei enää
ollut ja Suomen asema näytti aikaisempaa uhatummalta. Perustuslailliset pysyivät kuitenkin lojaaleina hallitsijaa ja valtakunnanhallitusta kohtaan.2
Maanalainen kagaali lopetti vähitellen toimintansa suurlakon jälkeen ja perustuslaillisten yhteydet Venäjän vallankumouspuolueisiin jäivät tuuliajolle. Yhteydet muuttuivat puhtaasti henkilökohtaisiksi.3
Routavuosien kansallinen taistelu muuttui suurlakon jälkeen sisäiseksi luokkataisteluksi, jossa perustuslailliset ja työväenliike oli2

Törngren 1942, s. 227-279, 415-419. S. Nordenstreng, L. Mechelin, Hans
statsmannagärning och politiska personlighet, II, SSLF CCLIX (Helsingfors 1937), s. 361-363. Suhteiden viileneminen heijastuu myös Törngrenin kirjekokoelman venäläisissä kirjeissä 1905 ja 1906 (VA). Ks. myös A.
Törngren J.N. Reuterille "keskiviikkona" (15.11.1905), J.N. Reuters brevsamling XIX, ÅAB.
3 Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 184-185.
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vat ristiriitojen pääasiallisin vastapooleina. Perustuslaillisten ja
työväenliikkeen ristiriita ei kuitenkaan koskenut yhteiskunnallista
vallankumousta, vaan sitä, kumman osapuolen tahdon mukainen
valtiollinen ratkaisu toteutuisi. SDP:n ja perustuslaillisten välillä oli
vuoropuhelukanavia eikä ristiriita suinkaan ollut ylitsekäymätön,
eihän perusasiasta, autonomian suotavuudesta, vallinnut erimielisyyttä.4
Perustuslaillisten lehdistö katsoi, että Venäjän vallankumouspuolueiden toiminta oli syksyn yleislakon jälkeen ohjautunut harhapoluille. Sosialismi- ja tasavaltapyrinnöt syöksisivät valtakunnan kaaokseen, joka uhkasi myös Suomea, koska venäläisten vallankumouksellisten kiihotus oli sokaissut osan Suomen työväenliikettä.
Perustuslaillisten lehtien mielestä SDP piti Venäjän vallankumousta tärkeämpänä kuin oman maan etuja ja kansallista tulevaisuut-

Suomen sosiaalidemokraatit
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ylimääräinen edustajakokous oli kutsuttu koolle Tampereelle 20.-22.11.1905 ratkaisemaan
puolueen suhtautumisen suurlakon jälkeiseen tilanteeseen ja valtiopäivämiesvaaleihin. Sosiaalidemokraattien ja aktivistien vaatima
vallankumouksellinen kansalliskokous oli jäänyt toteutumatta. Hallitsija oli kutsunut koolle säätyvaltiopäivät ja luvannut niille eduskuntauudistuksesta esityksen, joka perustuisi yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Senaatintorilla 6.11. tapahtuneen välikohtauksen vuoksi sosiaalidemokraatit uskoivat, että perustuslailliset valmistautuivat käyttämään aseistettuja suojeluskaartejaan ja turvautumaan venäläisen hallitusvallan pistimiin torjuakseen työväen tavoitteet.
4
5

Jussila 1979, s. 87-139.
Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet marraskuun 7. päivästä tammikuun loppuun, erityisesti Helsingin Sanomat: Suomi ja vallankumouksellinen liike Venäjällä, 12.12.1905. Me ja venäläiset, 4.1.1906, Nykyinen tila
Venäjällä, 18.1.1906. Nykyhetken valtiollinen asema, 31.1.1906. Ks. myös
Kujala lis.tutk. 1985, s. 186-187.
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Puoluekokouksen enemmistö hylkäsi ehdotuksen perustuslaillisten kanssa harjoitettavasta vaaliyhteistoiminnasta, koska tämä himmentäisi luokkarajoja ja tukisi säätyvaltiopäiviä. Puolueen kannaksi
tuli vaalilakko. SDP uhkasi uudella suurlakolla, ellei puolueen vaatimuksia toteutettaisi. Näinä ehdottomina vaatimuksina olivat paitsi
yleinen ja yhtäläinen äänioikeus myös yksikamarinen eduskunta.
Puolue sivuutti päätöksessään kansalliskokoustavoitteensa eli ilmoitti tyytyvänsä perustuslaillista tietä toteutettavaan reformiin.6
SDP oli suurlakkoon asti visusti eristäytynyt venäläisistä vallankumouksellisista. Suurlakko hävitti puolueen kieltämisuhan ja radikaalisti puolueväkeä. Työmies-lehden päätoimittaja Edvard Valpas
esitti edustajakokouksessa puheenvuoron, jonka mukaan SDP:n oli
ryhdyttävä periaatteelliseen yhteistoimintaan Venäjän sosiaalidemokraattien kanssa, kun kerran puolue oli sanoutunut irti oman
maansa porvareista. On ilmeistä, että Valppaan lausunnon pohjana
olivat hänen äskettäin Helsingissä Leninin kanssa käymänsä keskustelut. Viimeksi mainittu oli palaamassa Sveitsistä Pietariin.?
SDP:n ennen suurlakkoa noudattama itsenäisen luokkataistelun
linja oli ollut juuri Valppaan luomus. Linjan sisältönä oli ollut puolueen järjestöllisen voiman ja luokkataisteluhengen voimistaminen,
erittäin varovainen suhtautuminen Venäjän hallitukseen sekä passiivisesta ja aktiivisesta vastarinnasta ynnä venäläisistä vallankumouksellisista erillään pysyminen. Valppaan tarkoituksena oli ollut
turvata työväenliikkeen kasvu- ja säilymisedellytykset siihen saakka, kunnes itsevaltius tekisi tilaa porvarilliselle valtiolle ja työväenliikkeen toimintamahdollisuudet paranisivat.
Valpas oli väkivaltaisten menettelytapojen periaatteellinen vastustaja. Ne olivat järjestyneelle työväenliikkeelle vierasta anarkismia, jonka kasvualustana toimi kansalaisvapauksien puute. Käsitys
oli kautskylainen. Venäjä oli Valppaasta tällainen takapajula ja
Bobrikov oli ollut vähällä tehdä Suomesta samanlaisen. Vallassaolijoiden oli valittava, myöntäisivätkö he työväenliikkeelle yhdistymis-, kokoontumis- ja sananvapauden sekä edustuksellisen kansanvallan ja mahdollistaisivat siten työväestölle sen toivoman parlamentaarisen kumous- ja reformitien vai pakottaisivatko he työväen6
7

Tampereen kokouksen ptk. 1906, erit. s. 89-98.
Kujala 1987a, s. 120-122.
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Suomalainen käsitys Suomen ja Venäjän erilaisuudesta.
A. Federleyn piirros Fyren-lehdessä 1908.
liikkeen maan alle ja terroristisiin menettelytapoihin. Yleislakko oli
Valppaan mielestä työväenliikkeen äärimmäisin keino Suomen
oloissa. Valppaan linja oli SDP:n virallisena ohjenuorana ennen
suurlakkoa, mutta huomattava osa puolueväkeä oli kaikessa hiljaisuudessa poikennut siitä.8
s Ks. lähemmin Kujala pro gradu 1978, s. 40-42, 54-60, 148-162, 204159

Valppaan puoluekokouksessa esittämä lausunto osoittaa, että hän
oli vakuuttunut Suomen ja Venäjän sosiaalidemokraattisten puolueiden yhteistyön välttämättömyydestä, mutta vierasti venäläisten
käyttämiä väkivaltaisia menettelytapoja. Valpas kuitenkin ymmmrsi, että itsevaltiuden kumoaminen saattoi edellyttää niihin turvautumista Venäjällä. Porvarillisen valtion synnyttyä venäläisten menettelytavat voisivat tulla yhtä rauhallisiksi kuin heidän suomalaisten
puoluetovereidensa. Tässä kohdin Valpas erehtyi projisoimaan
omat länsieurooppalaiset ja suomalaiset käsityksensä Venäjän sosiaalidemokratiaan tuntematta erityisesti bolsevikkien militanttia
luonnetta.9
Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen bolsevistinen
keskuskomitea esitti Tampereen edustajakokoukselle SDP:n yhtymistä VSDTP:een.10 Tämän johdosta SDP:n puoluehallinto päätti
3.12.1905 aloittaa yhteistoiminnan VSDTP:n kanssa kansainvälisen
veljeyden ja naapuruuden perusteella, mutta myös pitäen kiinni
Suomen ja puolueen itsemääräämisoikeudesta. Suomen autonomiasta ja sen suotavuudesta johtuen puolue päätti säilyttää riippumattomuutensa erityisesti valtiollisissa toimintatavoissaan.11
Venäläisillä sosiaalidemokraateilla ei ollut muuta menetettävää
kuin kahleensa, mutta sulautumalla täydellisesti Venäjän vallankumousliikkeeseen ja heittäytymällä sen kapinoihin suomalaiset katsoivat vaarantavansa autonomiansa ja vapautensa, jotka he juuri olivat suurlakolla ja marraskuun manifestilla itselleen voittaneet.
Suomalaiset olivat muihin valtakunnan asukkaisiin nähden etuoikeutetussa asemassa eivätkä toivoneet integraatiota, vaikka tunsivatkin suurlakon jälkeen ennen näkemättömän suurta myötätuntoa
211 ja siinä ilmoitetut lähteet. Yksittäisistä lähteistä erit.: Eedvard Valpas,
Mikä menettelytapa? Työväenliikkeen taktiikasta (Helsinki 1904). Valppaan käsitys väkivaltaisista menettelytavoista ja niiden syistä säilyi ennallaan suurlakon jälkeen, ks. hänen påa l rj ltuksiaan Työmiehessä
7.11.1905 (Asema nyt), 11.11.1905 (Toinen tai toinen tie), 2.4.1906 ja
31.5.1906. Kysymyksessä Valppaan suhtautumisesta väkivaltaan ja yhteiskunnalliseen kehitykseen voin yhtyä täysin Soikkasen esittämiin arvioihin. Soikkanen 1961, s. 75-76,100-101,110-111,134-135,164-165,
402. Hannu Soikkanen, Edvard Valpas, teoksessa: Tiennäyttäjät, toim.
Hannu Soikkanen, 1 (Helsinki 1967), s. 82-83.
9 Kujala 1987a, s. 120-122.
10 Kujala 1987a, s. 122-123.
11 SDP:n puoluehallinnon ptk. 3.12.1905, 14. pykälä, TA.
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Venäjän kansaa ja vapausliikettä kohtaan. Sosiaalidemokraattien
ajattelu ei tältä osin poikennut muiden suomalaisten käsityksistä,
voidaanpa suorastaan sanoa, että monen suomalaisen sosiaalidemokraatin suhtautumisessa oli annos tunnepohjaista nationalismia.
Kansallinen erityisasema oli suomalaisille sosialisteille päämäärä
sinänsä yhtä paljon kuin aktivisteille, perustuslaillisille ja suomettarelaisillekin.
Venäjän ensimmäinen vallankumous kulminoitui joulukuussa
1905 Moskovassa ja eri puolilla valtakuntaa alkaneisiin yleislakkoon, aseellisiin kapinoihin ja levottomuuuksiin, jotka hallituksen
onnistui tukahduttaa.12 Vuodenvaihteesta lähtien aika työskenteli
koko ajan hallituksen eduksi ja vallankumouksellisten tappioksi
ilman, että hallitus vielä pitkään pääsi tapahtumien herraksi ja
yksittäiset vallankumouspurkaukset ehtyivät.
SDP:n puoluehallinto kehotti 22.12. Suomen työväestöä pysymään odottavalla kannalla. Puoluehallinnon mukaan Venäjältä ei
ollut esitetty toivomusta siitä, että suomalaiset aloittaisivat uuden
suurlakon tukeakseen Venäjän vallankumoustaistelua.13 Puoluesihteeri Yrjö Sirola vakuutti VSDTP:n olevan SDP:n pääliittolainen,
mutta viimeksi mainittu ei kuitenkaan muodostanut VSDTP:n alaosastoa, vaan päätti itse omista toimintatavoistaan. Venäläisten ohjelmassa oleva aseellinen kapina oli Sirolan mielestä Suomessa
mahdoton.14
SDP:n puoluehallinto lähetti joulupäivänä 1905 kaksi edustajaansa Pietariin ottamaan selkoa Venäjällä yleislakon ja Moskovan kapinan synnyttämästä tilanteesta ja VSDTP:n suunnitelmista. Puoluehallinto halusi tietää, olisiko vallankumous voittamassa ja olisiko
12

Ascher 1988, s. 304-336. — Vuoden 1906 alussa 39 Venäjän kuverne-

menttia ja aluetta oli julistettu osittaiseen tai täysimääräiseen sotatilaan,
15 poikkeukselliseen suojeluun ja 26 voimistettuun suojeluun. Kansalaisvapauksia ja poliittisia oikeuksia tuntuvasti rajoittavat poikkeustilamääräykset olivat voimassa 2/3:ssa valtakuntaa. Ks. Linda Edmondson, Was
there a movement for civil rights in Russia in 1905? in: Civil rights in
Imperial Russia, eds. Olga Crisp and Linda Edmondson (Oxford 1989), s.
283. Venäjän poikkeustilamääräyksistä ks. Richard Pipes, Russia under
the old regime (Harmondsworth 1977), s. 305 seur.
13
Ei hätäillä! Työmies 22.12.1905. SDP:n puoluehallinnon (toimeenpanevan
valiokunnan) ptk. 20.12.1905, 8. pykälä, TA.
14
(Yrjö S)iro(la), Venäjän ja Suomen puolueet, Sosialistinen Aikakauslehti
1905, s. 20-21. Ks. myös Työmies 8.1.1906, s. 2 (Valppaan näkemys).
6 Vallankumous ja kansallinen .. .
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puolueen Suomessakin varauduttava vallankumoukselliseen ratkaisuun eli uuteen suurlakkoon ja kansalliskokouksen koolle kutsumiseen.15
Bolsevikkien puoluekonferenssi oli samana tai edellisenä päivänä
avattu Tampereella.16 Mikäli SDP:n johto olisi tiennyt tästä, se olisi
epäilemättä hankkinut tietonsa Pietarin sijasta Tampereelle kokoontuneilta puoluejohtajilta. SDP:n ja bolsevikkien johdolla ei
tähän aikaan selvästikään ollut keskinäistä yhteydenpitoa eikä ainakaan viimeksi mainittu yllyttänyt suomalaisia yleislakkoon, sillä liikenteen seisauttaminen olisi eristänyt Tampereella vuoden viimeisiin päiviin saakka oleskelleet bolsevikkien konferenssiedustajat
tyystin Venäjän vallankumoustapahtumista, mitä nämä eivät missään tapauksessa toivoneet.17
Eräät suomalaiset sosiaalidemokraatit näyttävät jo ennen suurlakkoa tai viimeistään heti sen päättymisen jälkeen ryhtyneen hankkimaan aseita venäläisille mensevikeille. Toinen SDP:n puoluehallinnon Pietariin lähettämistä edustajista, Helsingin suurlakkokomitean puheenjohtaja Aleksanteri Perden, osallistui tähän toimintaan,
mikä lienee sinetöinyt hänen valintansa.18 SDP:n johdolla ei siis
ollut tämän parempia puoluekontakteja mensevikkeihinkään.
Jos VSDTP, erityisesti mensevikit, joilla oli johtava asema Pietarin työväen edustajien neuvostossa, olisivat yrittäneet saada suomalaiset liittymään lakkoon, olisi ollut luontevaa aloittaa Pietarista
Suomeen johtavan radan suomalaisista rautatieläisistä. Loka-marraskuun lakkokin levisi tätä rataa pitkin Suomeen. Enempää Pietarin neuvosto kuin mikään muukaan venäläinen taho ei tiettävästi
kuitenkaan kehottanut suomalaisia rautatieläisiä lakkoon.19
Erään venäläisen sosiaalidemokraatin tiedetään 19.12. käyneen
kiihottamassa Viipurin työväenyhdistyksen johtoa ryhtymään lakSenaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk. (A.
Perdenin kuulust.), VA. SDP:n puoluehallinto, Eri ryhmiä -kansio, V.
Lehokkaan matkaselostus, TA.
16
Kujala 1987a, s. 126-128, 131.
17 Bolsevikki Ljadov esitti tämän argumentin kiistäessään, että hänen puolueensa oli yrittänyt ajaa Suomen lakkoon. M. Ljadoff, Till mina motståndare, Arbetaren 20.10.1906. Puoluekonferenssin loppumisesta ks. Kujala
1987a, s. 136-137.
18 Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 208-212.
19 Työmies 27.12.1905, s. 3. Kansan Lehti 28.12.1905, s. 2.
15
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kotaisteluun.20 Esityksen jättöpaikka osoittaa, ettei tekijä liikkunut
kummankaan puoluesiiven johdon asialla. Bolgevikkien tai mensevikkien johdolta ei siis tiettävästi tullut minkäänlaista lakkokehotusta SDP:lle. Bolsevikeilla oli tähän omat pätevät syynsä, mutta
Suomelle uhratun huomion puute osoittaa myös, miten etäiset puoluesuhteet tähän aikaan olivat. On kuitenkin myös muistettava,
ettei VSDTP:lla vielä tähän aikaan ollut yhtenäistä puoluejohtoa
eikä fraktioiden johtajien onnistunut ohjata vallankumoustapahtumia monissa muissakaan valtakunnan osissa.21
SDP piti talvella 1905-06 ja seuraavana keväänä kannattajajoukkonsa liikekannalla ja uhkasi uudella suurlakolla, ellei puolueen
tahdon mukaista eduskuntauudistusta toteutettaisi. Uhkaus kohdistui sekä Venäjän hallitukseen että Suomen perustuslailliseen senaattiin ja puolueeseen. SDP:n johto oli tietoinen, ettei pelkästään
työväenliikkeen kannattama lakko onnistuisi Suomessa, ellei Venäjällä vallitsisi samanaikaisesti edellisen syksyn kaltaista vallankumouksellista tilannetta. Sellaisen synnyttyä puolue valmistautui
hankkimaan koolle kansalliskokouksen, joka kansanvaltaistaisi
maan sisäisen hallinnon ja järjestäisi Venäjän uuden hallituksen
kanssa Suomen valtiollisen aseman.
Venäjällä ei kuitenkaan tapahtunut mitään, mikä olisi tehnyt kansalliskokouksen ajankohtaiseksi. SDP:n toivomaa vallankumousta
ei kuulunut. Kun puolueelle selvisi keväällä 1906, ettei edes kotimaisen hallituksen jäsenten tarvitsisi vastaisuudessakaan nauttia
eduskunnan, vaan ainoastaan keisarin luottamusta, puolue nosti
esiin vaatimuksen eduskunnan oikeuksien laajentamisesta.
Käytännössä puolue tyytyi siihen, että eduskuntauudistus säädettiin perustuslakien edellyttämässä järjestyksessä. Suurlakko- ja
kansalliskokouspropagandan tarkoituksena oli varmistaa, etteivät
perustuslaillinen senaatti ja valtiopäivät vesittäneet äänioikeuden
yleisyyttä ja eduskunnan yksikamarisuutta ja valmistella kannattajia sen mahdollisuuden varalta, että itsevaltius kumottaisiin Venäjällä.
SDP:n johto pelkäsi, että kannattajajoukot riistäytyisivät puolueen ohjista otettuaan liian kirjaimellisesti suoran toiminnan pro20
21

Laine I 1946, s. 333.
Kujala 1987a, s. 125-128.
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pagandan. Vaarana oli, että hallitus kohdistaisi Suomeen samanlaisia rankaisutoimia kuin Itämerenmaakuntiin. Eduskuntauudistukselle saataisiin silloin heittää hyvästit. SDP:n johto käyttäytyi melko
maltillisesti hallitusta kohtaan aina eduskuntauudistuksen lopulliseen vahvistamiseen saakka. Suurin osa työväenliikkeen "sapelinkalistelusta" kohdistui omaan senaattiin ja porvaristoon. Sellainenkin eduskuntauudistus, joka ei lisännyt edustuslaitoksen valtaa, oli
puolueen mielestä arvokas saavutus, jota ei kannattanut saattaa vaaralle alttiiksi, ellei mahdollisuuksia enempään tarjoutunut.22
SDP:n politiikka suuntautui paljon enemmän Suomen valtiollisen aseman optimaaliseen järjestämiseen kuin koko valtakunnan
käsittävän vallankumouksen edistämiseen. SDP osoittautui yhtä
itsekkääksi liittolaiseksi kuin ennen perustuslailliset. Kansallinen
itsekkyys perustui siihen sinänsä realistiseen arvioon, ettei Venäjän
valtakunnan hallitusmuotoa ratkaistu suomalaisten voimin. Suomalaiset — niin perustuslailliset kuin nyt sosiaalidemokraatitkin —
eivät olleet valmiit riskeeraamaan yhteisen edun vuoksi omaa autonomiaansa. Venäjän valtakunnan asukkaat saivat itse kumota itsevaltaisen hallituksensa. Suomalaiset aikoivat olla mukana voittoisassa vallankumouksessa. Siihen saakka he auttoivat Venäjän vallankumousta salaa sivusta käsin, mutta eivät esittäneet hallitukselle
avoimesti vallankumouksellista haastetta. Tällaista asennetta voi
näkökulmasta riippuen kutsua kansalliseksi realismiksi tai toisten
housuilla tuleen istumiseksi.23
SDP ei siis puolueena osallistunut Venäjän vallankumoustaisteluun eikä se laillisena puolueena olisi voinut avoimesti osallistuakaan. Toisin oli yksittäisten jäsenten laita.24 Työväenliikkeessä oli

22

23

24

SDP:n puoluehallinnon ptk. marraskuusta 1905 kesäkuuhun 1906, TA.
Muita lähteitä, ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 180 (viite 44). — Puoluesihteeri
Sirolan kortista Kansainväliselle sosialistiselle toimistolle 26.5.1906 näkyy, että puoluejohto suhtautui pohjimmiltaan tyynesti siihen todennäköisyyteen, ettei lopullinen valtiopäiväjärjestys kaikissa kohdin vastaisi
puolueen vaatimuksia. I 1082A, ACH.
Ks. edellinen viite. Myös Soikkanen on painottanut SDP:n suurlakon jälkeisten aikojen johdon riippumattomuuspyrkimyksiä Venäjän vallankumousliikkeeseen nähden samoin kuin sen poliittista varovaisuutta, ks.
Soikkanen 1961, s. 282, 320. Niinikään Kirby Ph.D. thesis 1971, s. 60. Jussila 1979, s. 115, 138, 170.
Tästä jäljempänä enemmän.
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routavuosina vakiintunut käytännöksi, että puolueen jäsenet osallistuivat omantuntonsa mukaan yksityishenkilöinä passiiviseen ja aktiiviseen vastarintaan, johon puolue ei yhteisönä tohtinut ottaa kantaa.
Vaikka SDP:n johdon toiminta oli pohjimmiltaan varovaista, uhkaileva propaganda, salaperäiset dynamiittivarkaudet, punakaartien toiminta ja yleinen yhteiskunnallinen käymistila loivat puolueesta julkisuuteen aivan päinvastaisen kuvan. Jopa Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtajat kuvittelivat suomalaisen
veljespuolueensa johdon menettäneen otteensa kannattajistaan ja
lyhytnäköisellä kaikki tai ei mitään -politiikallaan vaarantavan
suurlakolla aikaan saadun vapauden. Ruotsalaisten itselleen muodostama käsitys johtui paitsi puolueyhteyksien vähäisyydestä ja
ruotsalaisesta ennakkoluuloisuudesta suomalaisuutta kohtaan myös
siitä, että Ruotsin puolue noudatti SDP:ta maltillisempaa politiikkaa.25
Työväenlehdet näkivät Suomen suurlakolla saavuttamat vapaudet ensisijaisesti Venäjän vallankumousliikkeen ansioksi. SDP piti
Venäjän sosiaalidemokratiaa maan vapausliikkeen tärkeimpänä
osana ja julisti sen poliittiseksi liittolaisekseen. Suomalaiselle lukijalle tahdottiin antaa se kuva, että sosiaalidemokraatit olivat johtava
voima niin Suomessa kuin Venäjälläkin. SDP otti kantaa VSDTP:n
puolesta yhteisen puoluevärin perusteella tuntematta ensi alkuun
muuten kuin pintapuolisesti tämän puolueen.
Suomalaiset sosiaalidemokraatit toivoivat vallankumouksen jatkuvan hallituksen kukistumiseen ja tasavallan perustamiseen saakka. Ainakaan puolueen johtajat, jotka olivat perillä sosialismin teoriasta, eivät uneksineetkaan yhteiskunnallisesta vallankumouksesta
paitsi korkeintaan maailmanlaajuisena ilmiönä.26
Suomalaiset työväenlehdet julistivat VSDTP:n SDP:n venäläiseksi veljespuolueeksi, mutta suhtautuivat neutraalisti ja joskus jopa
myönteisesti sosialistivallankumouksellisiin pidättyen näiden vas25

26

Socialdemokratiska partistyrelsens arkiv, Partistyrelsens (verkställande
utskotts) protokoll 21.12.1905, 12. paragr., 6.2.1906, 11. paragr., 5.4.1906, 2.
paragr., AA. Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 181-182 (viite 46).
Esim. Valppaan seuraavat pääkirjoitukset Työmiehessä: Asema nyt,
7.11.1905, Toinen tai toinen tie, 11.11.1905 ja Heja venäläiset, 4.1.1906. Ks.
myös Kujala lis.tutk. 1985, s. 187-188 ja viite 59.
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taisista kannanotoista. VSDTP:n sisäistä kiistaa suomalaiset työväenlehdet pitivät kiusallisena asiana, josta ne kirjoittivat suhteellisen vähän. Tässä suomalaiset menettelivät aivan samoin kuin saksalaiset ja itävaltalaiset puoluetoverinsa. Veljespuolueen hajaannuksella mässäileminen ei todellakaan vastannut sosiaalidemokraattien
puolue-etua.
Toimittajien tietämättömyyden vuoksi VSDTP:sta ja sen fraktioista annettu kuva oli varsin ylimalkainen, mutta loppukevääseen
1906 tultaessa niiden väliset erot alkoivat hahmottua suomalaisillekin. Myös venäläisten sosialistien suomalaisissa lehdissä julkaisemat kirjoitukset auttoivat perehtymään Venäjän puolueoloihin.27
Suomen sosiaalidemokraattinen lehdistö ei sulkenut palstojaan
sosialistivallankumouksellisiltakaan, vaan painoi jopa näiden
VSDTP:ta arvostelevia kirjoituksia.28
SDP:n valtiopäivävaaleista pidättyminen yhdisti puoluetta valtakunnanduuman vaaleja boikotoiviin bolsevikkeihin.
VSDTP:n 4., yhdistävän edustajakokouksen (keväällä 1906) tehtyä jo mensevikkien äänin päätöksen, että Venäjän sosiaalidemokraattinen työväenpuolue osallistuisi omilla listoillaan duuman vaaleihin, SDP:n kokoukseen lähettämä edustaja Eero Haapalainen
esitti kokoukselle puolueensa lausunnon, jossa hän suositteli venäläisille vaalien boikottia. Kun SDP:n oma ratkaisu oli tavallaan epäsuorasti koetteella, mensevikkien oli turha odottaa suomalaisilta
vähäisintäkään tukea.29
Tämä oli ainoa kerta, jolloin Suomen sosiaalidemokraattinen puolue yritti vaikuttaa VSDTP:n sisäisiin kiistoihin. Sekaantumisen
tausta oli kuitenkin puhtaasti kotimainen: sen aiheutti tarve puolus-

27

Kujala lis.tutk. 1985, s. 187-198, 326-330, 334-335 ja siinä mainitut
lehtikirjoitukset. Kujala 1987a, s. 173. Saksalaisten ja itävaltalaisten sosiaalidemokraattien suhtautumisesta ks. Dietrich Geyer, Die russische Parteispaltung im Urteil der deutschen Sozialdemokratie 1903-1905, International Review of Social History III 1958, s. 195-219, 418-444. Peter
Lösche, Der Bolschewismus im Urteil der deutschen Sozialdemokratie
1903-1920, Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin
29, Publikationen zur Geschichte der Arbeiterbewegung 1 (Berlin 1967),
s. 23 seur.
28 E. R(ubanovits), Venäjän sosialidemokratit ja sosialivallankumoukselliset, Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 57-59.
29 Kujala 1987a, s. 157-158.
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taa SDP:n omaa vaalilakkoa.
Sama näkemys heijastui eräästä Työmiehessä toukokuussa 1906
julkaistusta kirjoituksesta, joka käsitteli VSDTP:n äskeistä yhdistävää edustajakokousta ja jonka luultavasti oli kirjoittanut Haapalainen. Puolueensa radikaaliin vasemmistoon lukeutuva Haapalainen
protestoi kirjoituksessaan lievästi sitä vastaan, että puoluekokouksen enemmistö oli asettunut kannattamaan puolueen osallistumista
duuman vaaleihin.30 Tämän kirjoituksen jälkeen Työmies ja myös
Sosialistinen Aikakauslehti alkoivat kuitenkin käsitellä mensevikkejä VSDTP:n johtavana suuntauksena ja näiden edustamaa linjaa
virallisena linjana.31
SDP:n lausuntoa ja Haapalaisen protestia lukuun ottamatta yksikään johtava suomalainen sosiaalidemokraatti ei suurlakon jälkeisenä talvena ja keväänä ottanut julkisesti kantaa bolsevikkien ja mensevikkien välisiin kiistoihin. Tamperelainen Kansan Lehti ja turkulainen Sosialisti kirjoittivat VSDTP:n asioista Työmiestä vähemmän, mutta suuntauksiin nähden ne noudattivat samanlaista puuttumattomuutta kuin puolueen pää-äänenkannattaja.32
Jos Suomella olisi ollut sama duuma ja jos SDP:n ja VSDTP:n
suuntajako olisi ollut samankaltainen ja puoluesuhteet tiiviimmät,
suomalaisten kannanottoja olisi voinut odottaa. Tällaisista syistä
Venäjän valtakunnan muiden vähemmistökansallisuuksien puolueet sekaantuivat bolsevikkien ja mensevikkien keskinäisiin eripuraisuuksiin.33 Valtiollisen erityisaseman vuoksi suomalaisilla sosiaalidemokraateilla ei yleensä ollut tarvetta puuttua venäläisten tovereidensa sisäisiin asioihin; sitä paitsi myös tietojen puutteellisuus ja
ilmiselvä puolue-etu olivat omiaan sulkemaan suomalaisten suut.
Haapalainen kertoi 22.6.1906 Työmiehessä, miten useiden vähemmistökansallisuuksien sosiaalidemokraattiset puolueet olivat 4.
puoluekokouksessa luopuneet itsenäisyydestään ja liittyneet
VSDTP:een. Hän sivuutti kuitenkin sen helposti mieleen juolahtavan kysymyksen, miksi Suomen sosiaalidemokraattinen puolue pyTyömies 22. ja 23.5.1906, s. 3.
Venäjän sosialidemokratit ja vallankumousliike, Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 247-254. Kujala lis.tutk. 1985, s. 327-328 ja viite 357.
32
Kujala lis.tutk. 1985, s. 328-329. Ruotsinkielisistä sosiaalidemokraattisista aktivisteista puhutaan aktivistipuolueen suhtautumisen yhteydessä.
33 Kujala 1987a, s. 153-159.
30
31
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sytteli itsenäisenä VSDTP:sta.34 Tämä osoittaa, että radikaalitkin
suomalaiset sosiaalidemokraatit hyväksyivät Suomen valtiollisen ja
järjestöllisen erityisaseman selviönä. Yhteisestä hallitsijasta huolimatta jälkijättöinen itsevaltainen Venäjä ja eurooppalaista kansanvaltaa kohti kehittyvä Suomi lankesivat suomalaisten sosiaalidemokraattien mielestä kahteen eri maailmaan.

Aktivistit
Aktivistien julkiseksi äänenkannattajakseen suurlakon jälkeen perustama Framtid-lehti ilmoitti toivovansa, että vallankumous vapauttaisi valtakunnan itsevaltiudesta. Konni Zilliacuksen mielestä
suomalaisten oli suhteellisesta vapaudestaan kiittäminen Venäjän
vallankumousliikettä ja vain vapauden voitto Venäjällä voisi taata
Suomen vapauden.
Aktivistien asenne Venäjän vallankumoukseen ja vallankumousliikkeeseen oli kuitenkin etäisempi kuin SDP:n. Ero ei johtunut pelkästään näiden kahden liikkeen toisistaan poikkeavasta sosiaalisesta taustasta. Aktivistipuolue toisin kuin sosiaalidemokraatit tyytyi
käytännössä siihen, että perustuslaillinen puolue piti Suomen hallitusvaltaa käsissään. SDP oli varovaisen vallankumouksellisella
kannalla sekä sisäisesti että Venäjän hallitukseen nähden, aktivistit
vain jälkimmäiseen nähden.
Suurlakon Suomeen luoma tilanne riitti aktivisteille siihen hetkeen saakka, jolloin puolueen odottama itsevaltiuden vastainen vallankumous toteutuisi. Aktivistit toivoivat Suomeen uudistuksia, yhteiskuntarauhaa ja kansallista yksimielisyyttä. Vastuun kumouksen
tekemisestä aktivistit lykkäsivät Venäjän vallankumousliikkeelle
aivan samoin kuin SDP ja aivan samoista syistä.35
34
Työmies 22.6.1906, s. 1.
35 Esim.: Konni Zilliacus, Ställningen i Ryssland och utsikterna, Framtid
Profn:r 2 15.12.1905, s. 4-5. Bör storsträjk proklameras äfven i Finland?
Framtid Profn:r 3 22.12.1905, s. 2-3. K. Z(illiacus), Reaktionära strömningar, Framtid No 10 9.3.1906, s. 1-2. Aktivistien poliittista linjaa ei
tosin voi rekonstruoida pelkästään Framtid-lehden, vaan myös puolueen
salaisen toiminnan perusteella. Viimeksi mainittuun palataan tuonnempana.
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Konni Zilliacus esitteli Framtidissä vuoden 1906 alussa Venäjän
sosiaalidemokraattisen ja sosialistivallankumouksellisen puolueen.
Hän tuki aktivistien liittolaispuolueen käsityksiä agraari- ja terrorikysymyksessä, mutta totesi, että puolueiden väliset erot tässä suhteessa olivat Suomen kannalta toisarvoisia.
Toisin oli kansallisuuskysymyksen laita. Vapaamieliset vaativat
Zilliacuksen mukaan Suomelle ja Puolalle "autonomiaa" — lainausmerkkejä Zilliacus käytti leimatakseen luvatun autonomian
näennäiseksi — ja muille vähemmistökansallisuuksille pelkästään
sivistyksellistä itsemääräämisoikeutta. Sosialistivallankumoukselliset tavoittelivat liittotasavaltaa, jossa kaikilla kansallisuuksilla oli
täysi itsemääräämisoikeus. Sosiaalidemokraatit olivat Zilliacuksen
mukaan julistaneet tunnustavansa periaatteessa itsemäärämisoikeuden työskentelemättä kuitenkaan sen puolesta. He olivat keskitetyn valtion kannalla ja pakottaisivat tarvittaessa vähemmistökansallisuudet siirtymään sosialismiin yhtä jalkaa venäläisten kanssa.
Sosiaalidemokraattien sentralismi oli syy heidän ja vähemmistökansallisuuksien sosialistien välisiin erimielisyyksiin. Zilliacus viittasi VSDTP:n marraskuiseen yritykseen tehdä SDP:sta haaraosastonsa ja antoi tunnustusta Suomen työväestölle siitä, että kuten
aikaisemminkin tämä oli pitänyt maan etua tärkeimpänä. Zilliacus
lopetti kirjoituksensa kehotukseen varjella riippumattomuutta ja
tukea Suomelle suopeinta venäläistä puoluetta.36
Zilliacus arvioi VSDTP:ta aivan samalla tavoin kuin sosialistivallankumouksellisten liittolaispuolueet yleensä.37
Suhtautumisessaan VSDTP:een ja sosialistivallankumouksellisiin Suomen ruotsalaisen työväenliiton julkaisema Arbetaren-lehti
sijoittui Työmiehen ja Framtidin välimaastoon. Arbetaren ei voinut
edustaa täysin epäsosiaalidemokraattista linjaa, mutta sen toimitukseen kuuluvat ruotsinkieliset sosiaalidemokraattiset aktivistit antoivat lehdelle aktivistista väriä. Niinpä lehti julkaisi vuoden 1906 alussa anonyymin sosialistivallankumouksellisen kirjoituksen, jossa
tämä puuttui muun muassa Venäjän sosiaalidemokraattien sisäisiin

K. Z(illiacus), Socialist-revolutionärer och socialdemokrater, Framtid No
1 5.1.1906, s. 4-5. Zilliacuksen VSDTP-kritiikkiä Framtidissä niinikään:
No 9 2.3.1906, s. 3-4 ja No 20 25.5.1906, s. 4-5.
37 Tästä edellä.
36
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vaikeuksiin. Leninin puolueteoria perustui kirjoituksen mukaan sivistyneistön ja puoluekomiteoiden johtoasemaan ja työväenluokan
mekaaniseen tottelevaisuuteen. Martovin puoluekäsitys oli demokraattisempi.38
Arbetaren esitteli alkuvuonna 1906 useita kertoja sosialistivallankumoukselliset sympaattisessa valossa unohtamatta kuitenkaan
kertoa myös VSDTP:sta.39
Aktivistit suosivat siis avoimesti sosialistivallankumouksellisia
Venäjän sosiaalidemokraattien kustannuksella ja mensevikkejä bolsevikkien kustannuksella.4o
Konni Zilliacus väitti Framtidissä 5.1. ja uudelleen 25.5.1906, että
venäläiset sosiaalidemokraatit olivat edellisen vuoden lopussa yrittäneet saada SDP:n julistamaan Suomen lakkoon ja liittymään näin
Moskovan kapinan Venäjällä synnyttämään yleislakkoon. SDP oli
kuitenkin pitänyt tärkeimpänä kansallista etua ja torjunut yrityksen.41
Aktivistipuolueen hallituksen puoluekokoukselle 20.5.1906 antaman selvityksen mukaan hallitus oli vuodenvaihteessa ollut suomalaisten sosiaalidemokraattien lakkoon yhtymisestä niin huolissaan,
että järjesti puolueensa ja SDP:n johdon edustajien sekä viimeksi
mainittujen ja sosialistivallankumouksellisten edustajien neuvottelut. Hallitus arveli tämän myötävaikuttaneen siihen, että Suomi
pysyi lakon ulkopuolella.42
Vuoden 1906 alussa eräille perustuslaillisille johtajille laatimassaan muistiossa aktivistipuolueen hallitus mainitsi yhtenä ansionaan sen, että pitämällä yllä suhteita sosialistivallankumouksellisiin
aktivistit olivat saaneet nämä vaikuttamaan SDP:een ja siten onnistuneet järkyttämään Suomen työväen luottamusta Venäjän sosiaalidemokraatteihin ja torjumaan VSDTP:n agitaation Suomelle vaaArbetaren 20.1.1906, s. 1-2. Kujala lis.tutk. 1985, s. 197-198.
Arbetaren 17.2.1906, s. 3, 3.3.1906, s. 1, 26.5.1906, s. 3, 16.6.1906, s. 4. Kujala lis.tutk. 1985, s. 198.
49 Viimeksi mainitusta on esimerkkinä Fil. Tiderman, Katastrofteorins
bankrutt, Framtid No 20 25.5.1906, s. 7.
41 K. Z(illiacus), Socialist-revolutionärer och socialdemokrater, Framtid No
1 5.1.1906, s. 4-5. T.I. (= Zilliacus), Arbetarne, landtdagen och den politiska ställningen, Framtid No 20 25.5.1906, s. 4-5.
42 Protokoll rordt vid Finska Aktiva Motståndspartiets extra partimöte
20.5.1906, 3. paragr., SAVA, VA.
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ralliset seuraukset.43
Kuten on jo todettu, VSDTP:n kummankaan ryhmän johto ei
luultavastikaan kehottanut suomalaisia sosiaalidemokraatteja yleislakkoon 44 Aktivistien esittämissä väitteissä on kuitenkin edellistä
mielenkiintoisempi puoli, nimittäin SDP:n ja sosialistivallankumouksellisten keskinäisten suhteiden solmiminen ja sen tausta.

SDP ja sosialistivallankumoukselliset
Sosialistivallankumouksellisten ja suomalaisten sosiaalidemokraattien välillä ei kaikesta päättäen ollut minkäänlaisia puoluekontakteja ennen syksyn 1905 suurlakkoa. Sosialistivallankumoukselliset
olivat hyvin selvillä suomalaisten sosiaalidemokraattien hallitusta
kohtaan noudattamasta lepyttelypolitiikasta ja toisaalta aktivistit
hoitivat heidän asioitaan Suomessa.45
Joulukuussa 1905 sosialistivallankumouksellisten edustaja Kansainvälisessä sosialistitoimistossa, Rubanovits, pyysi kuitenkin toimiston belgialaiselta sihteeriltä Camille Huysmansilta suosituskirjeen J.K. Karille, jonka hän luuli yhä olevan toimiston toinen suomalainen jäsen 46 Venäläiset tekivät näin ollen aloitteen puoluesuhteiden luomiseksi. Päinvastaisista väitteistään huolimatta aktivistit
toimivat korkeintaan välittäjinä. SDP:n johdon edustajat neuvottelivatkin vuodenvaihteessa sosialistivallankumouksellisten, nähtäväs43 "Kagaalin" arkistoa, Kokoelma vuosina 1899-1905 ilmestyneitä poluttisia lentolehtisiä, julistuksia, kiertokirjeitä y.m. (Helsinki 1939), s. 782.
44
Teoriassa olisi mahdollista, että bolsevikit olisivat voineet kehottaa
SDP:ta lakkoon päättäessään puoluekonferenssinsa Tampereella vuoden
1905 kahtena viimeisenä päivänä. Kaikki luotettavat todisteet kuitenkin
puuttuvat. Pietarin yleislakon ja Moskovan kapinan alkuun panijat tunnustivat tähän aikaan häviönsäja lopettivat taistelunsa (ks. Ascher 1988, s.
301, 322), joten tätä myöhempi lakkokehotus olisi ollut mieltä vailla. Kirjoituksillaan Zilliacus ei suinkaan pyrkinyt puolueettomaan totuuteen,
vaan tieten tahtoen huonontamaan SDP:n ja VSDTP:n suhteita, joten
hänen väitteitään ei voi kritiikittömästi uskoa. Sitä paitsi Suomessa liikkui
muitakin SDP:n ja VSDTP:n välisiä yhteyksiä liioittelevia huhuja (ks.
Kujala lis.tutk. 1985, s. 227-228, viite 159).
45 Kujala 1987a, s. 96, 107. Kujala 1987b, s. 94-95.
46
E. Rubanovits C. Huysmansille 18.12.1905, I 143. Register A, 1905, 2701a
& 2702 (20.-21.12.), ACH.
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ti ainakin Rubanovitsin47, kanssa Venäjän ja Suomen ajankohtaisesta tilanteesta.
On ilmeistä, että VSDTP:n SDP:lle tekemä yhdistymisehdotus oli
suomalaisille pohjimmiltaan vastenmielinen.48 Siksi voi olettaa, että
suomalaiset sosiaalidemokraatit mielellään loivat suhteet sosialistivallankumouksellisiin VSDTP:n taholta tulevan vaikutuksen vastapainoksi. Osoituksena tällaisesta suhtautumisesta on Sosialistisessa
Aikakauslehdessä vuoden 1906 alussa julkaistu kirjoitus, jossa Rubanovitg puolusti SDP:n oikeutta järjestölliseen itsenäisyyteen.49
Suomalaiset sosiaalidemokraatit eivät reagoineet mitenkään Framtidin VSDTP:ta vastaan erityisesti kansallisen itsemääräämisoikeuden kysymyksessä suuntaamiin hyökkäyksiin.5°
Loppujen lopuksi sosialistivallankumoukselliset eivät yhteydenotollaan saavuttaneet juuri mitään etua kilpailijoihinsa Venäjän sosiaalidemokraatteihin nähden, joiden suosimista suomalaiset sosiaalidemokraatit jatkoivat etenkin verbaalisella tasolla (puheissaan ja
lehdissään). Näin ei olisi välttämättä tarvinnut olla, sillä osa LänsiEuroopan työväenliikkeestä arvosti sosialistivallankumouksellisia
enemmän kuin VSDTP:ta, jonka sisäiset kiistat olivat omiaan tekemään siitä luotaan työntävän vaihtoehdon.51 Syynä SDP:n johdon
suuntautumiseen olivat sen marxilainen oikeaoppineisuus ja ennen
kaikkea sen kammo terrorismia kohtaan.52
Minkä sosialistivallankumoukselliset mahdollisesti kansallisuuspoliittisella sallivuudellaan voittivat, sen he hävisivät kaksin verroin
terrorismillaan.
Sosialistivallankumoukselliset kelpasivat SDP:lle pelkästään
VSDTP:n taholta tulevien integraatiopaineiden torjumiseen ja puolueen itsenäisyyden turvaamiseen.
Rubanovits oli vuodenvaihteessa Suomessa, ks. hänen kirjeitään Brantingille Helsingistä 26.12.1905 ja 1.1.1906, Hjalmar Brantings brevsamling
3-4, AA. 1.1. Rubanovits oli lähtemässä Helsingistä, joten hänen ja
SDP:n edustajien välinen neuvottelu lienee tapahtunut viimeistään tuolloin.
48 (Yrjö S)iro(la), Venäjän ja Suomen puolueet, Sosialistinen Aikakauslehti
1905, s. 20-21.
49 E. R(ubanovitg), Venäjän sosialidemokratit ja sosialivallankumoukselliset, Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 57-59.
5° Kujala lis.tutk. 1985, s. 334-335 ja viite 371.
'' Geyer 1958, s. 418-429, 435-437.
52 Ks. Y. S(irola), Väkivallanteot ja sosialidemokratia, Kevätjulkaisu Punasille Kaarteille 1906, s. 10-12.
47
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Vuoden 1906 alkupuolen
kapinavalmistelut
Vallankumouspuolueiden taistelujärjestöt
Yksittäiset suomalaiset sosiaalidemokraatit olivat maanalaisissa
asioissa (aseiden hankkimisessa Venäjän vallankumousta varten)
yhteistyössä mensevikkien kanssa marras-joulukuussa 1905. Bolsevikkien maanalaiset kontaktit suomalaisiin olivat samaan aikaan
heikot.' Venäjällä vallitsevien suhteellisen vapaiden olojen vuoksi
kapinavalmistelut voitiin tehdä siellä, missä itse taistelukin oli määrä käydä.
Moskovan kapinan kukistuttua Suomesta tuli vuoden 1906 alusta
seuraavaan kesään yksi aseellisen kapinan valmistelun kannalta
keskeisimmistä alueista koko valtakunnassa. Hallitus esti sosialististen puolueiden julkisen toiminnan Venäjällä. Viranomaisten rankaisutoimet ja äärioikeistolaisten mustien sotnioiden kosto uhkasivat levottomuuksiin ja sotilastyöhön osallistuneita agitaattoreita
näiden kotipaikkakunnilla.
Bolsevikkien kapinavalmisteluja johtava L.B. Krasin komensi
useita aseellista toimintaa harjoittavia puoluetyöntekijöitä Suomeen, missä suurlakon aikaan saama vapaus jatkui entisellään.2
Puoluetyöntekijät löysivät Suomesta itselleen hyödyllisiä avusta-

1
2

Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 177, 208-213.
F. 102 (Departament politsii), 1906, 00, op. 6, d. 700, Tsentralnyi gosudarstvennyi arhiv Oktjabrskoi revoljutsii (TsGAOR), Moskova. 1905, Bojevaja gruppa pri TsK RSDRP (b) (1905-1907 g.g.), Statji i vospominanija,
sost. S.M. Pozner (Moskva 1927), s. 28-29, 33-34, 36, 47, 49-50, 54,
154-159. Kujala lis.tutk. 1985, s. 274-278 ja sen viite 272.
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Vallankumouksellisten Moskovassa kapinan aikana joulukuussa
1905 rakentama barrikadi.
Niva No 52 1905.
jia, muun muassa viinikauppias Valter Sjöbergin, joka ei kuulunut
mihinkään puolueeseen sekä aktivistien Voima-liitosta kuvanveistäjä Alpo Sailon ja Venäjän armeijasta karanneen kornetin Leo Laukin.3 Salaiseen toimintaan osallistumisensa kautta Laukista tuli (viimeistään Viaporin kapinan aikaan) käytännössä lähes bolgevikki.
SDP:n toimintaan hän tuli mukaan myöhemmin, vasta kapinan jälkeen.
Sailo ja Laukki lähtivät keväällä 1906 Unkariin samanlaiselle
rahan keruumatkalle kuin kirjailija Maksim Gorki teki Suomeen ja
Amerikkaan. Varoja oli tarkoitus kerätä sekä Venäjän että Suomen
vallankumouspuolueille. Unkarin matka kuitenkin epäonnistui,
kun "maaparoonit ymmärsivät 'lappalaisten kapinaa" valitettavan
vähän. Laukin oli määrä mennä myös Amerikkaan "kultalan miljonereilta ja hooboilta oikein lapiolla kokoomaan rahaa", mutta tästä
ei tullut mitään, kun (aktivistien tietämän mukaan) Laukki ja Sailo
3

N. Je. Burenin, Pamjatnyje gody, Vospominanija (Leningrad 1967), s. 107,
117.
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onnistuivat pilaamaan Unkarissa paitsi oman maineensa myös aktivistipuolueen ja Suomen nimen.4
Krasinin johtama bolsevikkien tekninen taisteluryhmä ja
VSDTP:n sotilasjärjestö toimivat muodollisesti erillään toisistaan,
mutta ainakin Suomessa osa puoluetyöntekijöistä hankki sekä dynamiittia Venäjälle että harjoitti sotilaspropagandaa.5
Bolsevikit saivat apua ase- ja sotilasasioissa myös suomalaisilta
sosiaalidemokraateilta, etenkin punakaartilaisilta. Puoluehallinnon
toimeenpaneva valiokunta nimesi 30.11. ylioppilas Aukusti Rissasen ja farmaseutti K.G.K. Nymanin pitämään toistaiseksi yhteyttä
venäläisiin sosiaalidemokraatteihin. Puoluehallinnon toimeksianto
tarkoitti ilmeisesti lähinnä sotilasagitaatiota — varmastikaan ei aseiden ja dynamiitin hankkimista laittomin keinoin.6 Rissanen, Nyman ja punakaartilaiset eivät kuitenkaan empineet ylittää laillisen
toiminnan rajoja.
Suurlakon aikaisiin kansalliskaarteihin kuuluneet sosiaalidemokraatit olivat lakon jälkeen muodostaneet punaisia kaarteja. Aloite
niiden perustamiseen oli lähtenyt Helsingistä. Syynä punakaartien
muodostamiseen oli Venäjän vallankumouksen keskeneräisyys
sekä suurlakon lopputulos, joka oli SDP:n kannalta epätyydyttävä.
SDP:n vahvistamien sääntöjen mukaan punakaartin oli määrä
suojella kansalaisten henkeä ja valtion ja yksityisten omaisuutta kaikilta väkivaltaisuuksilta, pitää yllä järjestystä eduskuntauudistuksen toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavan uuden suurlakon aikana ja turvata kokoontumis-, sanan- ja painovapaus. Säännöistä käy
Kapinallinen "Luutnantti" (= Leo Laukki), V. 1905 suurlakko ja Viaporin
kapina, Punanen Soihtu II (Duluth 1916), s. 23-26. Yhdysvaltain Suomalaisen Sosialistijärjestön Neljännen Edustajakokouksen pöytäkirja Chicagossa, Ill., Marraskuun 22 p:stä Joulukuun 1 p:ään 1914 (Astoria s.a.), s.
340-341. J. Gummerus H. Biaudet'lle 26.5.1906, Herman Gummeruksen
kok. 100, VA. Henry Biaudet'n kaksi kirjettä tuntemattomille vastaanottajille 31.5.1906, Biaudet'n kirjoittamien kirjeiden kopiokirjassa, f. 151-157,
hänen kokoelmassaan, VA. Kujala lis.tutk. 1985, s. 276-278, 291-292 ja
viite 272. Aktivistipuolue näyttää rahoittaneen Laukin ja Sailon matkaa
4000 markalla ks. puolueen tiliasiakirjoja Wolter Stenbäckin kokoelmassa,
AAB.
5 Kujala lis.tutk. 1985, s. 276-278 ja viite 272.
6 SDP:n puoluehallinnon (toimeenpanevan valiokunnan) ptk. 30.11.1905,
10. pykälä, TA.
4
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peitellysti ilmi, että kaarteja tarvittiin järjestyksenpitoon myös Venäjän vallankumouksen voiton synnyttämässä tilanteessa. Kaartit
velvoitettiin toimimaan SDP:n ohjelman ja puoluehallinnon ohjeiden mukaisesti. Sääntöjensä perusteella kaartit eivät olleet hyökkäävästi toimiva vallankumousjärjestö, vaan niiden tarkoituksena
oli ehkäistä niin Venäjän vallankumoustaistelun tuottama kuin
sisäinenkin epäj ärj estys.7
SDP:ssa vakiintuneen käsityksen mukaan työväenliikkeen toiminnalle oli luonteenomaista järjestyneisyys. Joukkovoimaa käytettiin vain moraalisesti taivuttelevana ja pakottavana voimana.
Fyysinen väkivalta kuului ainoastaan sellaisiin oloihin, joissa työväenliike oli kaikkein oikeudettomimmassa asemassa kuten Venäjällä. Tällaista näkemystä edustivat niin suurlakon jälkeisen puoluejohdon pääideologi Valpas kuin häntä hieman maltillisemmilla linjoilla olevat tamperelaisen Kansan Lehden päätoimittaja Yrjö Mäkelin ja turkulaisen Länsi-Suomen Työmiehen/Sosialistin päätoimittaja Taavi Tainio.
Kaikki sosiaalidemokraatit eivät kuitenkaan uskoneet tähän työväenliikkeen routavuosina kehittämään doktriiniin, vaikka virallisesti sen nimeen vannoivatkin. Venäjän hallituksen menneinä vuosina suorittama poliittisten oikeuksien rajoittaminen oli ajanut monet sosiaalidemokraatit passiiviseen ja aktiiviseenkin vastarintaan.
Oli syntynyt Venäjän-poliittisten agitaattorien kasti, miesten, jotka
toimivat ajoittain perustuslaillisten tai aktivistien palkkaamina kutsuntalakko- ym. agitaattoreina. He tottuivat juurettomaan elämään,
jolle oli luonteenomaista alituinen pidätysriski, mutta myös helppo
toimeentulo. Työläisaktivistit olivat yhteiskunnallisessa suhtautumisessaan ns. kotimaiseen porvaristoon työväenliikkeen jyrkin siipi, vaikka he olivat Venäjän hallitukseen kohdistuvassa vastarinnassa sekä poliittisesti että taloudellisesti riippuvaisia "isännistään"
perustuslaillisista ja aktivisteista.
Kun perustuslailliset olivat työväenliikkeen mielestä korjanneet
yksipuolisesti suurlakon tuottaman voiton hedelmät ja asettuneet
vastahankaan työväenliikkeen ajamia reformeja vastaan, perustuslaillisten "petos" tuntui monista vastarinta-agitaattoreista varmasti

7

Punasen kaartin käsikirja (Kotka 1905), s. 3-6.

176

erityisen katkeralta, menettiväthän he paitsi liittolaisen myös työnantajan. Osa entisistä työläiskagaaleista ja -aktivisteista tuli muodostamaan työväenliikkeen Venäjän-poliittisesti ja yhteiskunnallisesti
jyrkimmän siiven toisen ydinosan, tavallaan sen kaaderiston. Voimme kutsua tätä ryhmittymää kokonaisuudessaan punakaartilaissiiveksi, sillä vaikka kaikki radikaalit eivät toimineetkaan punakaarteissa, uusi radikalismi pesiytyi niihin.
Toisen ainesosansa, joukkovoimansa, punakaartilaisradikalismi
imi työväenliikkeeseen suurlakkovuonna ja sitä seuraavina levottomina aikoina liittyneistä tulokkaista, jotka eivät tunteneet työväenliikkeestä muuta kuin sen valtavan kasvun ja joukkovoimalla hankitut voitot. Koska ennakkosensuuria ei enää ollut, perustuslailliset
joutuivat työväenlehdissä paljon aikaisempaa räikeämmin häpeäpenkkiin. Poliittisesti kokemattomat joukot ottivat propagandan
kirjaimellisesti.
Monet uudet jäsenet (pääasiassa miespuoliset, vaikka naisosastojakin oli) liittyivät punakaartiin, kun taas vanhat jäsenet usein jatkoivat toimimistaan aikaisemmin perustetuissa normaaleissa järjestöissä. Kaikki punakaartilaiset eivät kuuluneet äärimmäisyysmiehiin. Radikaaleista punakaartilaisista tiedämme varmasti, että he
koostuivat työväenliikkeeseen ennen vuotta 1905 liittyneistä työläisaktivisteista ja suurlakkovuonna tai sen jälkeen riveihin tulleesta
aineksesta.
Uuden radikalismin aivoina toimivat Ylioppilaiden sosiaalidemokraattisen yhdistyksen jäsenet, jotka olivat usein entisiä suomettarelaisia. Koska he liittyivät sosiaalidemokraattiseen puolueeseen
pääasiassa vasta 1905, he arvioivat politiikkaa yksinomaan työväenliikkeen ekspansion ja radikaalistumisen näkökulmasta aivan kuten
puolueen uudet työläisjäsenetkin. Akateemiset sosialistit olivat kuitenkin lojaalimpia puoluejohtoa kohtaan kuin varsinaiset punakaartilaisradikaalit. Tämä ero tuli paremmin näkyviin vasta Viaporin
kapinan jälkeen. Sama pätee toiseen eroavuuteen, siihen, että ylioppilas- ja maisterisosialistit suhtautuivat työläisradikaaleja myönteisemmin siihen mahdollisuuteen, että sosiaalidemokraatit toimisivat
hallitusta vastaan yhteistyössä aktivistien kanssa. Näistä syistä akateemisia sosialisteja ei varauksettomasti voi laskea varsinaisiin punakaartilaisradikaaleihin.
Puolueessa oli tuskin lainkaan sellaisia jäseniä, jotka olisivat pitä177

neet venäläisten vallankumouksellisten auttamista vahingollisena.
Kysymys oli pelkästään menettelytavoista. Puoluejohtokin toivoi
Venäjän vallankumouksen voittoa ja tarvitsi järjestyksenpitokoneistoa sellaista tilannetta varten. Mutta puoluejohto ei ollut halukas
edistämään Venäjän vallankumousta menettelytavoin, joista sen
mielestä oli vaaraa puolueelle ja autonomialle. Kentällä ei voitu
ymmärtää, että puoluejohto istui kahdella tuolilla, eihän johto voinut kuuluttaa ilmoille kaikkia taka-ajatuksiaan. Kun kentälle ei aina
kerrottu, missä puoluejohdon mielestä kulki sopimattoman ja sopivan välinen raja, on usein vaikea nähdä radikaalien menettelytapojen ja puoluejohdon tietoisen uhmaamisen eroa.
Työväenjärjestöissä syntyi jo vuoden 1905 lopussa ristiriitoja maltillisten ja punakartilaisten välillä. Tampereen työväenyhdistys suhtautui paikalliseen punakaartiin kuin ei-toivottuun lehtolapseen.
Tampereen erimielisyyksissä oli vähäpätöisten asioiden naamion
takana pohjimmiltaan kysymys siitä, noudattaisiko kaarti työväenyhdistyksen määräyksiä. Järjestöllinen kiista politisoitui, kun ensimmäiset punakaartilaisten rikokset tulivat tammikuun alkupuolella ilmi.
Mäkelin vaati 14.1. Kansan Lehdessä, että työväenjärjestöjen oli
puhdistauduttava anarkistisista aineksista. Aseellinen toiminta ei
kuulunut Suomen sosiaalidemokraattien menettelytapoihin. Pommimiehet valmistelivat siltaa venäläisen virkavallan paluulle. Tammikuun ajan Kansan Lehti puuttui punakaartilaisten vähäpätöisimpiinkin rikkeisiin, mutta sen jälkeen lehti kirjoitti kaarteista pääasiassa myönteisesti ja negatiivisimmillaankin suojelevasti aivan
kuten Työmies.
Länsi-Suomen Työmieheen 23.1. kirjoittaneen Tainion mielestä
punakaartit olivat nykyisellään epäluotettavia ja ne oli alistettava
paikallisten työväenjärjestöjen määräysvaltaan. Turun työväenyhdistys vaatikin, että jokaisen punakaartilaisen oli kuuluttava johonkin puoluejärjestöön.
Mäkelin ja Tainio edustivat puolueen maltillisimpia aineksia.
Puoluehallinnon toimeenpaneva valiokunta, jonka huomattavimmat nimet olivat Sirola ja Valpas, sijoittui maltillisten ja punakaartilaisten välillä olevaan keskustaan. Puoluehallinto havaitsi niinikään
kaartien toiminnassa säännöille vieraita piirteitä ja alkoi epäillä
kaartien luotettavuutta järjestyksenpitovälineenä. Puoluehallinto ja
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Työmies-lehti eivät kuitenkaan ryhtyneet julkisesti käräjöimään
punakaartien epäsuotavia puolia vastaan kuten Mäkelin ja Tainio
tekivät. Puoluehallinto ryhtyi palauttamaan järjestystä kaarteihin
kulissien takaisin toimin. Työmies puolusti kaarteja ulkopuolisten
hyökkäyksiltä. Se ei salannut kaartilaisten rikoksia, mutta antoi
palstatilaa kaartien johtajien vastineille, joissa rikoksia vähäteltiin ja
niiden yhteys kaartien toimintaan kiistettiin.
Punakaartien huhtikuun lopulla pitämä valtakunnallinen edustajakokous määräsi, että jokaisen kaartilaisen oli kuuluttava puoluejärjestöön. Vähän aikaisemmin puoluejohto sai Helsingin punakaartin päällikön ja rahastonhoitajan Kaarlo Luodon erotetuksi tehtävistään. Helsingin punakaartilaiset olivat kuitenkin niin uppiniskaisia,
että äänestivät puoluehallinnon tahdon vastaisesti entiselle johdolleen tili- ja vastuuvapauden. Luodon erottamisen syinä olivat paitsi
kaartin rahojen käyttäminen juopotteluun myös sekaantuminen
dynamiittivarkauksiin, poliisille kielineen kaartilaisen murhaan ja
Venäjän valtakunnanpankin Helsingin konttorin ryöstöön. Puoluehallinto oli niinikään selvillä siitä, että Luoto välitti aseita maaseudun kaarteille eikä hyväksynyt tätäkään.
Helsingin punakaartin uudeksi päälliköksi valittiin maan punakaartien ylipäällikkö, kapteeni Johan Kock. Vaikka Kock oli Luotoa
varovaisempi, hän oli mukana säännöt ylittävässä toiminnassa eikä
se loppunut, sillä radikalismi elähdytti kaarteja ja erittäin suurta
osaa koko puolueen jäsenkunnasta. Puoluehallinnon toimeenpaneva valiokunta kuitenkin luotti Kockiin — siitäkin huolimatta, että
tämä oli lähellä epäsuosioon joutunutta Matti Kurikkaa — ja monilta kiireiltään lakkasi valvomasta punakaarteja.
Kock oli punakaartilaisten lähes sokeasti palvoma johtaja. Samaan aikaan hänellä oli Helsingin työväenyhdistyksessä niin vähän
kannatusta, että hän jäi rannalle valittaessa yhdistyksen johtokuntaa 25.3.1906. Vaikka tulos johtui osaksi siitä, että Kock oli kurikkalaisten listalla, tapaus osoittaa silti, miten selvästi vakiintuneet työväenyhdistykset ja punakaartit erosivat poliittiselta ilmastoltaan.
Punakaartilaisradikalismin ydinjoukkona olivat ns. lentävät osastot. Tällainen salainen yksikkö muodostui Helsingin punakaartiin jo
ennen vuodenvaihdetta. Vuoden 1906 alussa helsinkiläiset perustivat lentäviä osastoja myös eräille muille paikkakunnille.
Salaisen toiminnan johtajista voidaan mainita muun muassa Luo179

to, Rissanen, Kock, Haapalainen, Nyman ja Perden. Mitään koherenttia johtoa ei ollut olemassa, vaan salainen toiminta perustui routavuosien tapaan täysin epämuodollisiin henkilösuhteisiin ja kokoonpanoltaan vaihteleviin ryhmittymiin.
Helsingin lentävä osasto organisoi Luodon johdolla vuodenvaihteessa Turun suuren dynamiittivarkauden. Muitakin dynamiittivarkauksia tapahtui. Räjähdysaineiden hankinnassa turvauduttiin
oman käden oikeuteen, koska niiden saantia oli rajoitettu eikä punakaartilaisilla ja heidän toimeksiantajillaan ollut ostoon tarvittavia
varoja. Perustuslaillisilla ja aktivisteilla oli joukossaan rikkaita mesenaatteja, jotka saattoivat kustantaa heidän maanalaiset hankkeensa, mutta punakaartilaisten varattomuus ohjasi heitä rikoksen poluille. Toki he hankkivat dynamiittia ja aseita laillisestikin. Ne myytiin Venäjälle.
Bolsevikkien ja punakaartien johdon välille syntyi läheisempi
yhteys suunnilleen Turun varkauden aikoihin. On vaikea sanoa,
tehtiinkö murto alun perin bolsevikkien aloitteesta, mutta Turun
dynamiitti päätyi joka tapauksessa tälle ryhmälle. Mikäli bolgevikit
tilasivat murron, syynä oli selvästi Moskovan kapinan synnyttämä
räjähdysaineiden tarve. Sittemmin lentävästä osastosta tuli bolsevikkien "hovihankkijoita". Lentävän osaston miehille dynamiitin
hankinta ja kuljetus oli paitsi poliittista toimintaa myös toimeentulolähde.8
8 Kujala 1981, s. 107-109, 111-113, 120-123. Y. M(äkelin), Arveluttavaa
peliä, Kansan Lehti 14.1.1906. T. T(ainio), Suurlakko ja punanen kaarti,
Länsi-Suomen Työmies 23.1.1906. (Yrjö S)iro(la), "Punanen kaarti", Sosialistinen Aikakauslehti 1905, s. 21. Mikko (Uotinen), Suomen punasen
kaartin edustajakokous, Kevätjulkaisu Punasille Kaarteille 1906, s. 4-6.
SDP:n puoluehallinnon ptk. 28.11.1905-9.,10. ja 11.5.1906 ja 23.7.1906, 2.
pykälä, TA. Ä.änioikeustaistelu 1905-1906 1, Helsingin suurlakkokomitean ptk. 7.2.1906-26.4.1906, Kansan arkisto (KA), Helsinki. Turun työväenyhdistyksen ptk. 12.1.1906, 1. pykälä, 14.1.1906, 1. pykälä ja
28.1.1906, 2. pykälä, Turun työväenyhdistyksen arkisto. Tampereen työväenyhdistyksen (ja sen johtokunnan) ptk. 5.12.1905, 3. pykälä,
12.12.1905, 9. pykälä, 24.12.1905, 6. pykälä, 28.12.1905, 4. pykälä ja
29.1.1906, 9. pykälä, Tampereen työväenyhdistyksen arkisto, Tampereen
kaupunginarkisto. Helsingin työväenyhdistyksen ptk. 25.3.1906, 6. & 8.
pykälä, TA. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin
tutk.ptk., VA. Suomen santarmihallituksen arkisto, S 3, 1905, 22, f. 75,
VA. Työmies 30.1.1906, s. 2, 12.2.1906, s. 2, 14.2.1906, s. 2-4, 27.2.1906, s.
2, 5.3.1906, s. 2, 10.3.1906, s. 2, 12.3.1906, s. 3-4, 13.3.1906, s. 4, 15.3.1906,
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Bolsevikeilla oli Karjalan kannaksen huvilaseudulla omia aseiden
ja räjähdysaineiden salakuljetusetappejaan ja pomminvalmistuslaboratorioitaan. Erityisesti useat poliisit ja rautatieläiset auttoivat bolsevikkeja salakuljettamaan aseita ja dynamiittia rajan yli. Kaikilla
suomalaisilla avustajilla oli varmasti poliittisia motiiveja, mutta osa
pyrki hyötymään myös taloudellisesti. Toisaalta eräskin kivennapalainen ammattisalakuljettaja kiikutti poliittista kontrabandia rajan
yli ilmaiseksi kärtettyään bolsevikeilta lupauksen, että vallankumouksen voitettua nämä julkaisisivat hänen nimensä ja kuvansa
lehdessä. Lupaus lienee toistaiseksi jäänyt lunastamatta, sillä vähän
myöhemmin venäläiset rajavartijat ampuivat miehen, kun hän oli
hoitamassa maksullisia askareitaan.9
Aleksanteri Perdenista ja K.G.K. Nymanista tuli keväällä 1906
bolgevikkien ase- ja dynamiittikuriireita, jotka liikkuivat myös ulkomailla. Jälkimmäinen, joka oli Suomessa etsintäkuulutettu, toimi
näissä asioissa Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.'°
Latvian sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen jäsenistä koos-

s. 4, 21.3.1906, s. 2, 6.4.1906, s. 2, 9.4.1906, s. 2-4,14.4.1906, s. 2, 23.4.1906,
s. 2-3, 6.6.1906, s. 3-4, 6.7.1906, s. 4. Kansan Lehti 3.1.1906, s. 2,
11.1.1906, s. 2, 16.1.1906, s. 2, 21.1.1906, s. 2, 31.1.1906, s. 2, 23.2.1906, s. 2.
Länsi-Suomen Työmies 13.1.1906, s. 2, 16.1.1906, s. 1-2, 23.1.1906, s. 2,
30.1.1906, s. 2, 13.2.1906, s. 2, 17.2.1906, s. 2. Sosialisti 3.2.1906, s. 3,
15.2.1906, s. 2. Hufvudstadsbladet 5.3.1906, s. 3, 14.3.1906, s. 5. Hämeen
lääninhallitus, lääninkanslia, Yleisen osaston KD 1/39, Hämeenlinnan
maakunta-arkisto. 1905, Bojevaja gruppa pri TsK RSDRP (b) 1927, s. 54,
117. Pervaja boevaja organizatsija bolsevikov, 1905-1907 gg., Statji, vospominanija i dokumenty, sost. S.M. Pozner (Moskva 1934), s. 75, 78. Kujala lis. tutk. 1985, s. 278-285 ja viite 273. Marja-Leena Salkola, Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi 1917-18 ennen kansalaissotaa, 1
(Helsinki 1985), s. 45-47.
9 1905, Bojevaja gruppa pri TsK RSDRP (b) 1927, s. 81, 84, 89, 117, 139143,162. Pervaja bojevaja organizatsija bolsevikov 1934, s. 77-83. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk. (J. Kähkönen
ym.), VA. Vanha aktivisti, Aseiden myynti Venäjälle, Helsingin Sanomat
24.8.1956. Antti Paloposki, Rajalla on rauhallista (Helsinki 1936), s. 3859. I. Rjabkov, Kak ja popal na rabotu pri nasem podpolnom pravitelstve i
tsto imenno vypolnjal, Proletarskaja revoljutsija No 3 1921, s. 215-218.
I° Stockholms stad, Överståthållarämbetets för polisärenden arkiv, Kriminalavdelningen, 1906, doss. 1773, Stockholms stadsarkiv. Civildepartementets arkiv, Konseljakter 2.10.1906:1, Riksarkivet, Tukholma. Senaatti,
Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk., VA. KKK 1906,
I jaosto, XVII, VA.
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tuva ryhmä ryösti 26.2.1906 Venäjän valtakunnanpankin Helsingin
haarakonttorin. Ryöstö tehtiin paitsi kyseisen puolueen myös bolgevikkien keskusjohdon toimeksiannosta ja ja se osa saaliista, joka ei
jäänyt karkuun päässeiden ryöstäjien taskuun tai päätynyt viranomaisille näiden pidättäessä osan tekoon syyllistyneistä, meni näille
puolueille."
Poliittisten olojen muuttuessa Venäjällä epäsuotuisiksi vuodenvaihteessa 1905-06 myös sosialistivallankumoukselliset siirsivät
huomattavan osan taistelujärjestönsä toiminnoista Suomeen. Järjestö perusti pomminvalmistuslaboratorion Terijoelle. Sen johtaja Jevno Azef asettui asumaan aktivisti Aino Malmbergin kotiin Helsinkiin. Taistelujärjestön toimintaa johdettiin Helsingistä käsin. Toinen
johtava terroristi Boris Savinkov oli täällä usein nähty vieras. Aivan
kuten bolgevikit, sosialistivallankumoukselliset salakuljettivat Länsi-Euroopasta Suomen kautta joitakin pomminvalmistuksessa tarvittavia materiaaleja. Monet suomalaiset aktivistit auttoivat parhaan
kykynsä mukaan sosialistivallankumouksellisia — myös terroristeja
ilman, että heitä kuitenkaan otettiin terroritekojen varsinaisiksi
tekijöiksi.12

Venäläisten vallankumouksellisten
yhdistykset
Helsingin venäjänkieliset työläiset järjestäytyivät joulukuussa 1905
Helsingin työväenyhdistyksen haaraosastoksi. Ajatus tästä oli syn11
12

Ks. Kujala 1987a, s. 143-145. Hronika istorii Kommunistitseskoi partii
Latvii, 1 (Riga 1984), s. 172.
B. Savinkov, Vospominanija terrorista (Harkov 1926), s. 185-186, 193,
198 ja passim. Valentina Popova, Dinamitnyje masterskije 1906-1907
g.g. i provokator Azef, Katorga i ssylka No 33 1927, s. 53-66.V. Zenzinov,
Pereiitoje (New York 1953), s. 278-319. Aino Maimbergin muistiinp.
1906 selityksineen, Eino I. Parmasen kok. XVII, VA. Henriettan eli Maria
Benevskajan kirjeet ja kortit Wolter Stenbäckille vuoden 1906 alussa, viimeksi mainitun kokoelmassa, AAB. Henrietta toimi puolueensa asiamiehenä Helsingissä jo syyskuussa 1905. Seuraavana keväänä vahingossa
räjähtänyt pommin sytytyspanos vei tältä venäläiseltä lääketieteen opiskelijalta vasemman käden ja oikeasta kaksi sormea. Ks. Savinkov 1926, s.
~
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tynyt suurlakon aikana. Viipurin työväenyhdistykseen muodostettiin venäläinen osasto seuraavan vuoden huhtikuussa. Niinikään
Terijoen työväenyhdistyksessä toimi kesällä 1906 venäläinen osasto.
Helsingin työväenyhdistyksen venäläiselle osastolle vahvistamien sääntöjen mukaan osaston päämääränä oli jäsenten elinolosuhteiden parantaminen. Mitään vallankumouksellista säännöissä
ei ollut. Säännöt eivät estäneet myöskään Venäjän kansalaisten
kuulumista osastoon.
Helsingin venäläisen osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin rautasorvaaja Oskar Engberg, Leninin Siperian karkotustoveri, joka näin palasi usean vuoden tauon jälkeen politiikkaan. Engberg oli Suomen kansalainen. Venäjänkielen taitonsa vuoksi hän
soveltui hyvin venäläisten ja suomalaisten yhdysmieheksi. Engberg
ei kaihtanut sekaantumista myöskään maanalaisiin asioihin kuten
aseiden välittämiseen ja pakolaisapuun.
Osaston jäseninä oli joitakin Pietarin suomalaisia ja ennen kaikkea venäläisiä. Viimeksi mainituista suurin osa oli Venäjän kansalaisia, mutta jotkut Suomen alamaisia. Osaston muodostumisen pohjana olivat naapurimaan kieli ja poliittinen kulttuuri, ei kansalaisuus
eikä kansallisuus. Jäseniä Helsingin osastossa oli parhaimmillaankin vajaat sata.13
Suomen- ja ruotsinkielisen työväenliikkeen välillä ajoittain roihuavat erimielisyydet kielivät, että kieleen ja kansallisuuteen pohjautuvat, osaksi käytännöllis-poliittiset, mutta osaksi tunneperäiset
asenteet olivat iskostuneet syvälle myös sosialistien mieliin huoli-

196, 209-213, 250. Zenzinov 1953, s. 190, 280, 311-316. D. Neovius A.
13

Neoviukselle 11.9.1905, Arvid Neoviuksen kok., VA.
Helsingin työväenyhdistyksen venäläisen osaston ptk. alkaen 17.12.1905,
TA. KKK 1905, I jaosto, IV3. 1906, I jaosto, V1, V2 ja XIV. 1907, I jaosto,
XXIVa, XXIVI ja XXIV4, VA. F. 102, 1906, 4. delopr., op. 236, d. 9 ts. 10.
1906, 00, d. 6 ts. 3, f. 3-4. TsGAOR (NL:n mf. 170 ja 241, VA). F. 102,
1905, 4. delopr., op. 5, d. 1877 ts. 63, f. 87 seur. 1906, II otd., d. 2 ts. 1 t. 4,
TsGAOR. F. 11, 1906, op. 1, d. 8658, f. 199 seur., Tsentralnyi gosudarstvennyi vojenno-istoritseski arhiv SSSR (TsGVIA), Moskova (NL:n mf. 190,
VA). Työmies 15.3.1906, s. 3. Helsingfors-Posten A-numero 7.11.1905, s. 4.
Työmies 10.11.1905, s. 2. Uusi Suometar 9.11.1905, s. 3 ja A-numero
19.11.1905, s. 7. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin
tutk.ptk. (K. Liukonen ja K.A. Valtola), VA.
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matta siitä, että virallinen ideologia korosti kieli- ja kansallisuusrajat
ylittävää internationalismia.
Kun venäläiset työläiset ryhtyivät järjestäytymään, he saivat tuta,
etteivät kaikki suomalaiset proletaarit olleet vapaita kansallisista
ennakkoluuloista. Helsingin työväenyhdistys hyväksyi venäläisen
osaston säännöt vasta sitten, kun niihin oli lisätty, että venäjä oli
pelkästään osaston sisäinen kieli. Sitä ei kelpuutettu koko yhdistyksen piirissä suomen kanssa tasavertaiseksi kokous- ja asioimiskieleksi.
HTY:n kieli- ja Venäjän-poliittisesti suomettarelaisuuteen kallistuvat veteraanit suhtautuivat kuvaavaa kyllä kielteisimmin venäläisten osastohankkeeseen. Kysymys ei siis ollut pelkästään kielestä. Työväenyhdistysten vakiintunut johtoporras katsoi pahalla silmällä kaikkia suurlakon jälkeisiä uusia järjestymismuotoja, jotka
olivat johtoporrasta radikaalimpia ja uhkasivat sen hegemoniaa.
Venäläiset osastot olivat työväenyhdistysten maltillisille johtajille
samanlaisia pahanilmanlintuja kuin punakaartit.14
Turun venäjänkielinen vähemmistö oli Helsinkiin ja Viipuriin
verrattuna vähäpätöinen, mutta venäläiset yrittivät kesäkuussa 1906
järjestäytyä Auran rannoillakin. Turun työväenyhdistys kieltäytyi
kuitenkin vahvistamasta haaraosaston sääntöjä sillä perusteella, etteivät nämä olleet sopusoinnussa yhdistyksen sääntöjen kanssa.
Yhdistyksen pöytäkirjoista ei ilmene, olivatko venäläisten säännöt
suomalaisten mielestä liian vallankumouksellisia vai koskiko erimielisyys yhdistyksessä käypiä kieliä vai osaston jäsenkriteerejä.
Kiistassa saattoi näet olla kysymys siitä, että osasto koostui venäläisestä sotaväestä. Turun sotilaat esittivät juuri kesäkuussa vaatimuksia päällystölleen ja tehostivat niitä lakolla. Oli miten tahansa, työväenyhdistys karsasti venäläisten järjestäytymisyritystä. Osasto sai
luvan toimia pelkästään epävirallisena yhteenliittymänä.15
Liittyessään venäläiseen osastoon venäläiset ottivat Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenkirjan. Venäläiset tunsivat kui-

'4 Helsingin työväenyhdistyksen ptk. 1.12.1905, 11. pykälä ja 27.12.1905, 4.
pykälä. Johtokunnan ptk. 30.11.1905, 2. pykälä, TA. KKK 1907, I jaosto,
XXIV4, VA.
15 Turun työväenyhdistyksen ptk. 7.6.1906, 7. pykälä, Turun työväenyhdistyksen arkisto. Turun sotilaslevottomuuksista tuonnempana.
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tenkin enemmän lojaalisuutta oman maansa sosialistisia puolueita
kohtaan. SDP oli heille kulissi, joka tarjosi mahdollisuuden lailliseen toimintaan. Helsingin venäläinen osasto oli hengeltään kutakuinkin kokonaan VSDTP:n kannalla, mutta Viipurin osastossa
esiintyi myös sosialistivallankumouksellinen virtaus.18
Poliisidepartementin tietojen mukaan Suomessa vakinaisesti asuvat Engberg ja Viipurin osaston puheenjohtaja olivat Suomen erityisaseman tarpeellisuudesta suunnilleen samaa mieltä kuin SDP,
kun taas Venäjältä tulleet agitaattorit tähtäsivät yleisvaltakunnalliseen aseelliseen kapinaan ajattelematta niinkään Suomen autonomiaa.17 Tieto vaikuttaa uskottavalta. Osastoissa oli siis tällaista ristivetoa "suomalaisten" ja "venäläisten" välillä.
Bolsevikkien taistelujärjestön vaikutus Helsingissä oli vähäinen
vuoden 1906 alkuun saakka. Sama näyttää päteneen myös Helsingin venäläiseen osastoon. Helsingin työväenyhdistys tilasi lukusaliinsa joulukuussa 1905 mensevikkien Natsalon, ei bolsevikkien
Novaja zizniä.18 On ilmeistä, että valinnan olivat tehneet ne, jotka
myös lehteä lukivat.
Bolgevikkien taistelu- ja sotilasjärjestön työntekijöiden ilmaannuttua Helsinkiin seuraavan vuoden alussa suunta muuttui. Pietarin verisunnuntain vuosijuhlassa Helsingin venäläiset "raatajat" hyväksyivät bolsevistisen ponnen, jonka mukaan duuma ja vaalilaki
olivat hävytöntä pilkkaa. Venäjälle oli vallankumouksellista tietä
saatava perustuslakia säätävä kokous. Maaliskuun lopussa Helsingin venäläisen osaston kokous yhtyi duuman vaalien boikottia tukevaan kannanottoon. Toukokuussa VSDTP:n 4. edustajakokouksen
päätyttyä bolsevikkien sotilasagitaattorit saivat pääkaupungin venäläisten työläisten kokouksen hyväksymään yksimielisesti ponnen,
jossa toivottiin puolueen mensevistisen enemmistön tarkistavan
kantaansa duumaan ja aseelliseen kapinaan.19
Helsingin ja Viipurin työväenyhdistykset eivät suinkaan olleet
ainoat yhteisöt, joiden suojissa rajantakaiset vallankumoukselliset
Ks. viite 13.
102, 1906, II otd., d. 2 tg. 1 t. 3, f. 23-27. Ks. myös 1906, II otd., d. 2 ts. 1 t.
4, f. 20-21, TsGAOR.
18 Helsingin työväenyhdistyksen ptk. 1.12.1905, 12. pykälä, TA.
19 Työmies 23.1.1906, s. 2, 28.3.1906, s. 2 ja 29.5.1906, s. 3. Volna 14.5.1906
(v.1.), s. 4.
16

11 F.
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saattoivat toimia laillisesti ja puolijulkisesti. Eestiläiset pakolaiset
liittyivät vuonna 1903 perustettuun Helsingin virolaiseen hyväntekeväisyysseuraan. Helsingin virolaiset sosiaalidemokraatit antoivat
heinäkuussa 1906 tukensa mensevikeille. Myös latvialaisilla pakolaisilla oli keväällä 1906 yhteistoimintaa, joskaan ei omaa julkista
järjestöä. Niinikään juutalaisilla sosiaalidemokraateilla oli kesällä
1906 omia kokouksiaan Helsingissä. Helsingin punakaartin lentävän osaston miehet ja valtakunnanpankin latvialaiset ryöstäjät käyttivät virolaisen hyväntekeväisyysseuran tiloja tukikohtanaan, ilman
että seura luonnollisestikaan oli vastuussa tästä.2o
Venäläiset osastot tarjosivat venäjänkielisille työläisille mahdollisuuden lailliseen järjestäytymiseen ja puolijulkiseen poliittiseen toimintaan ja nämä osastot olivat osa Suomen työväenliikettä siinä
missä muutkin suurlakon ja Venäjän vallankumouksen maasta polkaisemat järjestöt. Samalla venäläiset osastot olivat kuitenkin myös
venäläisten vallankumouksellisten — lähinnä sosiaalidemokraattien — peitejärjestöjä ja ne kytkettiin vallankumouksen valmisteluihin.

Vallankumouksellinen sotilasagitaatio
Vain kuusi päivää suurlakon päättymisen jälkeen osoittautui, etteivät Venäjän ja Suomen poliittiset tapahtumat olleet menneet ohi
jättämättä jälkiään sotilaiden mieliin. Sunnuntaina 12.11. Viaporin
linnoitustykistön ja miinakomppanian sotilaat järjestivät joukkokokouksen ja kieltäytyivät tottelemasta linnoituksen ylintä päällystöä.
Sotilaat vaativat parannuksia ravintoonsa, palveluoloihinsa ja oi-
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Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk., VA.
Työmies 4.4.1906, s. 3. F. 102, 1906, 4. delopr., op. 236, d. 9 ts. 10, TsGAOR
(NL:n mf. 170, VA). F. 102, 1905, 4. delopr., op. 5, d. 1877 ts. 63, f. 87-88,
TsGAOR. KKK 1906, I jaosto, XIV, VA. Golos truda 30.6.(13.7.)1906, s. 2.
Työmies 14.6.1906, s. 2. Helsingin virolaisesta hyväntekeväisyysseurasta
ks. Seppo Zetterberg, Suomi ja Viro 1917-1919, Poliittiset suhteet syksystä 1917 reunavaltiopolitiikan alkuun, Historiallisia tutkimuksia 102
(Helsinki 1977), s. 26-28. Hella Wuolijoki, Yliopistovuodet Helsingissä,
1904-1908 (Helsinki 1973), s. 139-142.
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Venäläinen sotaväki juhlii Viaporissa linnoituksen valtauksen
100-vuotispäivää 1908.

keudettomaan asemaansa. Upseerien ja aliupseerien taloudelliset
väärinkäytökset ja kurinpidon varjolla harjoittama mielivalta olivat
Venäjän armeijassa sääntönä. Mitään vallankumouksellista vaatimuksissa ei ollut. On ilmeistä, että liikehdintä oli täysin sotilaiden
itsensä aikaan saamaa. Upseeriston painostuksesta komendantti
suostui osittain sotilaiden vaatimuksiin. Armeijan ylin johto ei voinut hyväksyä tällaista pehmeyttä. Komendantti erotettiin ja upseereille määrättiin pienempiä rangaistuksia.21
Viipurin jalkaväen sotilaiden parissa puhkesi vähän myöhemmin
21

S.A. Tsion, Tri dnja vozstanija v Sveaborge (Gelsingfors 1907), s. 14-33.
Uusi Suometar 14.11.1905, s. 3. Helsingin Sanomat A-numero 14.11.1905,
s. 3. Arbetaren 18.11.1905, s. 3. Novaja zizn 23.11.1905 (v.1.), s. 5-6. KKK
1905, I jaosto, IXB, I osa, f. 57 ja 84, II osa, f. 243, VA. F. 11, 1906, op. 1, d.
8659, f. 237, TsGVIA (NL:n rat'. 190, VA). John Bushnell, Mutiny amid
repression, Russian soldiers in the revolution of 1905-1906 (Bloomington
1985), s. 92-93, 176, 236.
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aivan samanlainen "puurokapina".22
Sotilaslevottomuuksista ja varsinaisista sotilaskapinoistakin tuli
lokakuun yleislakon jälkeen Venäjän valtakunnassa usein toistuva
ilmiö.23
Eräät Viaporin varuskunnan upseerit ja Helsingin venäläisen lukion oppilaat alkoivat kiinnostua oppositiomielisistä aatteista jo
vuosina 1904-05, mutta organisoitua puoluetoimintaa tai puolueryhmiä venäläisten keskuudessa Helsingissä ei ollut ennen suurlakkoa 1905. Viaporin varuskunnassa uusia oppeja edusti ensimmäisenä linnoitustykistön alikapteeni S.A. Tsion (Cyon). Hän voitti tykkimiesten ehdottoman luottamuksen asennoitumalla näihin, toisin
kuin upseerit yleensä, inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti.24
Tsion ja eräät lukiolaiset muodostivat suurlakon jälkeen Helsingin työväenyhdistyksen venäläiseen osastoon sosiaalidemokraattisen sisärenkaan, eräänlaisen VSDTP-mielisen salaisen puolueryhmän, jolla tuskin kuitenkaan oli virallista asemaa. Ryhmä solmi
yhteydet VSDTP:n keskuskomiteaan ja alkoi saada siltä sotilaille ja
siviileille tarkoitettuja painotuotteita joulukuussa 1905. Tsion toi
venäläisen osaston toimintaan sotilaita. Santarmihallitus piti salaisessa raportissaan Tsionin käytöstä upseerinarvolle sopimattomana,
tämä kun "alentui" tanssimaan osaston iltamissa ns. rahvaannaisten
kanssa. Kaikki Helsingin sosialistista väriä tunnustavat venäläiset
hakeutuivat tässä vaiheessa VSDTP:een, sillä sosialistivallankumoukselliset eivät ryhtyneet täällä kilpailemaan venäläisten työläisten ja sotilaiden sieluista.25
Kaikesta päättäen Helsingin venäläiset sosiaalidemokraatit harrastivat sotilasagitaatiota ennen vuoden 1906 alkua enemmän
SDP:n ja punakaartien kuin VSDTP:n laskuun. SDP:lle, joka valmistautui uuteen suurlakkoon, sotaväen aseellisen voiman käytön

22

Työmies 7.12.1905, s. 2. Novaja zizn 3.12.1905 (v.1.), s. 4. Bushnell 1985, s.
240.
23
Bushnell 1985.
24 Iv. Jegorov, Sveaborgskoje vooruzonnoje vosstanije, Plamja No 15 1920, s.
7-9. 1905, Vosstanija v Baltijskom flote v 1905-06 gg., V Kronstadte,
Sveaborge i na korable "Pamjat Azova", Sbornik statei, vospominani,
materialov i dokumentov, sost. I.V. Jegorov (Leningrad 1926), s. 84-88.
I.V. Jegorov, Ot monarhii k oktjabiju, Vospominanija (Leningrad 1980), s.
25-55. Tsion 1907, s. 34, 56-57.
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estäminen oli enemmän kuin tähdellistä. Suurlakon aikainen avuttomuus oli hyvässä muistissa. Kun SDP:n puoluehallinto nimesi
30.11.1905 Rissasen ja Nymanin väliaikaisiksi yhdysmiehikseen venäläisiin puoluetovereihin nähden, tehtävä tarkoitti yhteydenpitoa
Suomessa toimiviin venäläisiin maanalaisissa asioissa, ennen kaikkea sotilasagitaatiossa.
Vuodenvaihteen paikkeilla venäläisille sotilaille jaettiin heidän
kielelleen käännettyjä punakaartien sääntöjä, jotka oli painettu
VSDTP:n keskuskomitean painossa. Sääntöihin liitetyssä esipuheessa SDP:n puoluehallinto vakuutti, ettei punakaarteilla ollut
vihamielisiä aikeita venäläisiä sotilaita eikä siviilejäkään kohtaan.
Oli myös toinen julistus, jossa suomalaisten työläisten kerrottiin olevan sotilaiden veljiä ja liittolaisia yhteisessä vapaustaistelussa.
SDP:n sotilasagitaatio oli varovaista ja defensiivistä; tavoitteena oli
sotaväen neutraloiminen ja konfliktin välttäminen, ei sotaväen voittaminen kansan puolelle.26
Yksi Moskovan kapinan tappion tärkeimmistä syistä oli, etteivät
vallankumoukselliset toden teolla yrittäneet voittaa paikallista sotaväkeä puolelleen. Upseerien onnistui palauttaa järkkynyt sotilaskuri joukkoihin ja kukistaa niiden avulla vallankumouksellisten taisteluosastot.27
Moskovan kapinan jälkeen niin sosiaalidemokraatit kuin sosialistivallankumouksellisetkin tulivat siihen tulokseen, että oli välttämätöntä saada osa sotilaista siirtymään vallankumouksellisten puolelle. Kokemuksesta viisastuminen näkyi muun muassa siinä, että
VSDTP:n puoluekomiteoiden yhteydessä toimivat sotilasjärjestöt
alkoivat julkaista sotilaille tarkoitettuja äänenkannattajiaan.28

25

KKK 1905, I jaosto, IV3, VA. Jegorov 1980, s. 47-57. 1905, Vosstanija v
Baltijskom flote 1926, s. 86-88.
26
SDP:n puoluehallinnon (toimeenpanevan valiokunnan) ptk. 30.11.1905,
10. pykälä, TA. KKK 1905, I jaosto, IV3, VA. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk. (K. Luoto, A. Perden ja E. Perttilä), VA. Tsion 1907, s. 35. Länsi-Suomen Työmies 16.1.1906, s. 2. Arbetaren 5.1.1906, s.3. Luoto 1909, s. 25, 33-34, 44. H. Hyrkstedt-Hyrkkälän
kirje 1938, Eino I. Parmasen kok. XXIV, VA.
27
Keep 1966, s. 246-257. Mehlinger & Thompson 1972, s. 147-153.
28 Lenin, Teokset, 10 1956, s. 144-145. Tsetvjortyi (Objedinitelnyi) sjezd
RSDRP, Aprel (aprel-mai) 1906 goda, Protokoly (Moskva 1959), s. 362401, 526-527, 567-568. Geschichte der Kommunistischen Partei der
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Jos santarmiraportteja on uskominen, Venäjältä saapui joulukuun
loppupuolella Moskovan kapinan aikoihin VSDTP:n asiamiehiä järjestämään Helsingin ja Viipurin venäläisten sosiaalidemokraattien
toimintaa. Tammikuun alkupuolelta on ensimmäinen varma tieto,
että Helsingissä oleskeli Moskovan kapinan jaloista tänne ohjattu
bolsevistinen asiamies.29
Helmikuun alkuun mennessä ja sitten pitkin kevättä heitä saapui
aina lisää. Levättyään ja saatuaan "herraskaiset vaatteet" he aloittivat puolueelta saamansa työn, aseiden ja dynamiitin hankkimisen ja
sotilasagitaation.
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestä perustettiin vuoden 1906 ensimmäisinä kuukausina. Järjestöstä tuli yleiseltä suuntaukseltaan bolsevistinen. Se lähetti täysivaltaisen edustajan puolueen 4., yhdistävään edustajakokoukseen. Helsingin ja kaiketi myös Viipurin venäläisten sosiaalidemokraattien maanalainen järjestö oli nimenomaan
sotilasjärjestä. Muita puolueryhmiä Suomessa ei ollut, ellei oteta
lukuun virolaisilla sosiaalidemokraateilla Helsingissä ja ehkä myös
Viipurissa vuoden 1906 alkupuoliskolla ollutta ryhmää.3°
Johtui pitkälti maan valtiollisista ja väestöllisistä erityisoloista,
ettei Suomeen tässä vaiheessa muodostunut muita puolueorganisaatioita kuin sotilasjärjestö. Suomen valtiollisen erityisaseman
vuoksi VSDTP:lla ei ollut mahdollisuuksia ryhtyä kilpailemaan
Sowjetunion, In sechs Bänden, II, Die Partei der Bolschewiki im Kampf
fur den Sturz des Zarismus, 1904 — Februar 1917 (Moskau s.a.), s. 226.
PSR No 700, IISG. Viktor Vojennyi (= V.M. Tsernov), K voprosu o pritsinah neudats vojennyh vozstani, Sotsialist-revoljutsioner No 2 1910, s.
218-219. Hildermeier 1978, s. 164-167. Bushnell 1985, s. 154-160.
29 KKK 1905, I jaosto, N3, VA. F. 102, 1905, 00, d. 5 ts. 71, f. 1-2, TsGAOR.
Varma tieto: Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin
tutk.ptk. (K. Luoto; myös A. Perden, E. Perttilä). Vrt. A. Voronski, Za
zivoi i mjortvoi vodoi, Vospominanija, I, 2. izd. (Moskva 1927), s. 182-188.
Pervaja konferentsija vojermyh i bojevyh organizatsi RSDRP, Nojabr
1906 god (Moskva 1932), s. 326.
30 Virolaisten sosiaalidemokraattien organisaatiot Suomessa vuoden 1906
alkupuolella ks. KKK 1906, I jaosto, XIV ja 1907, I jaosto, XXIV4, VA. F.
102, 1906, 4. delopr., op. 236, d. 9 ts. 10, TsGAOR (NL:n mf. 170, VA). F.
102, 1905, 4. delopr., op. 5, d. 1877 ts. 63, f. 87-88, 92-93, TsGAOR.
Työmies 20.7.1917, s.5. Golos truda 30.6.(13.7.)1906, s. 2. Senaatti, Prokuraattorin tomitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk. (E. Perttilä), VA. A.
Dido H. Bergegrenille 6. ja 21.6.1906, Hinke Bergegrens brevsamling 5,
AA. Muulta osin ks. seuraava viite.
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maan kantaväestöön kuuluvien työläisten kannatuksesta SDP:n
kanssa. Mainittakoon, että suuri osa virolaisista sosiaalidemokraateista järjestäytyi VSDTP:een. Suomen harvalukuisista venäläisistä
työläisistä ei taas ollut vallankumousliikkeen joukkopohjaksi.
VSDTP:n toiminnan pääkohteeksi tarjoutui venäläinen sotaväki,
jota Suomessa oli vajaat 20.000 miestä (1905). Sen taistelukuntoisuus ja sijainti Pietarin lähinaapurissa tekivät siitä vallankumouksen suorittamisen kannalta ensiluokkaisen voimavaran, kunhan se
saataisiin käännytetyksi hallitusta vastaan.
Sotilasjärjestöllä oli Helsingissä toimiva keskusryhmä ja varuskuntakaupungeissa ympäri Suomea paikallisia ryhmiä, jotka koostuivat agitaattoreista ja sotilaista. Kuhunkin joukko-osastoon ja yksikköön pyrittiin muodostamaan sotilaskomitea. Toiminta oli voimakkainta Helsingissä, Viipurissa, Turussa ja Lappeenrannassa.
Sotilasagitaattorit olivat ylioppilaita, koululaisia, työläisiäkin. Monilla ei ollut menemistä takaisin niille paikkakunnille, joilta he olivat Suomeen tulleet. Myös eräät Suomessa vakinaisesti asuvat venäläiset ryhtyivät sotilastyöntekijöiksi.
Sotilasagitaattoreilla oli käytössään huoneistoja, joissa he järjestivät opintopiirejä ja neuvotteluita sotilasjärjestöön kuuluvien ja muuten luotettavien sotilaiden kanssa. Muille sotilaille järjestettiin kahviloissa ja kesällä ulkosalla joukkokokouksia.
Äänenkannattajakseen Suomen sotilasjärjestö perusti Vestnik kazarmy -lehden. Ensimmäinen numero ilmestyi toukokuussa 1906.
Tsion oli yhtenä toimittajana.
Sotilasjärjestön talous kysyi runsaasti rahaa. Agitaattoreille oli
maksettava palkkaa eivätkä lehti ja lentolehtisetkään syntyneet
ilmaiseksi. Rahaa sotilastyöhön saatiin muun muassa SDP:lta. Sotilasjärjestön tulolähteistä ei kuitenkaan ole tarkkoja tietoja.
Monet suomalaiset sosiaalidemokraatit ja aktivistit auttoivat sotilasjärjestöä. Johtavista sosiaalidemokraateista sotilasjärjestön kanssa työskentelivät eniten Nyman, Rissanen, Kock, Haapalainen ja
Severi Alanne. Suomalaiset eivät kuitenkaan enää pystyneet vaikuttamaan sotilasagitaation sisältöön kuten edellisen vuoden lopulla. Sotilasjärjestön perustamisen myötä tahtipuikko siirtyi boläevikkien käsiin. Sotaväen neutraloimisen sijasta tavoitteeksi asetettiin
kapinan valmistelu.3'
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Sotilasjärjestön yhteydet joukko-osastoihin kehittyivät suotuisat suuntaan keväällä ja alkukesällä 1906. Viaporissa sattui järjestyshäiriöitä. Kesäkuussa Turun varuskunnassa syntyi edellisen
marraskuun tapahtumia muistuttava "puurokapina". Sotilaat tehostivat vaatimuksiaan kolmen päivän lakolla. Päällystön oli suostuttava osaan vaatimuksista. Vähän myöhemmin yli 500 Helsingissä palvelevaa jalkaväen sotilasta sairastui syötyään pilaantunutta lihaa.
Konfliktit antoivat uutta tuulta sotilasjärjestön purjeisiin.32
Menestyksestä oli paljolti kiittäminen työskentelyolojen erinomaisuutta. Suomen viranomaiset katselivat sotilasagitaatiota läpi
sormiensa. Jotkut suomalaiset poliisimiehet kertoivat salaa agitaattoreille venäläisten viranomaisten vastatoimista. Suomen viranomaisten käsiin joutui muutamia lehtisten jakajia, sekä venäläisiä
että suomalaisia, jotka venäläiset sotilaat olivat ottaneet kiinni. Kiinni jääneet olivat yleensä sivullisia apureita tai "pieniä kaloja". Tiettävästi vain yksi ennen Viaporin kapinaa kiinni jääneistä sai kahden

31

Vestnik kazarmy No 1-6 1906. KKK 1906, I jaosto, IV', V" ja 1907, I
jaosto, XXIV', VA. F. 102, 1905, 4. delopr., op. 5, d. 1877 tg. 63. 1906, II otd.,
op. 2, d. 2 O. 1 t. 2 & 4. 1906, 00, op. 6, d. 700, TsGAOR. F. 102, 1906, 4.
delopr., op. 236, d. 9 tg. 10. 1906, 00, d. 6 tg. 3, TsGAOR (NL:n mf. 170 ja
241, VA). F. 11, 1906, op. 1, d. 8636 & 8658, TsGVIA (NL:n mf. 190, VA).
Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk., VA.
M. Ahun & V. Petrov, Revoljutsionnaja rabota v voiskah, kvartirovavgih v
Finljandii v 1906-1907 gg., Krasnaja letopis No 5 (20) 1926, s. 138-149.
Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 2427, 326-328. Voronski I 1927, s. 184 seur. 1905, Vosstanija v Baltijskom
flote 1926, s. 86-90. Tsion 1907, s. 34-41. N.M. Fjodorovski, Borba za
Sveaborg v 1906 g. (Iz vospominani) (Moskva 1928), s. 3-31. Kujala
lis.tutk. 1985, s. 309-312 ja viite 329.
32
F. 102, 1905, 00, d. 2540 t. 7, f. 19. 1906, II otd., d. 2 tg.1 t. 4, f. 38, TsGAOR.
Vestnik kazarmy No 1 1.5.1906 (v.1.), s. 4, No 4 8.6.1906 (v.1.), s. 4, No 5
15.6.1906 (v.1.), s. 2, No 6 25.6.1906 (v.1.), s. 2. Kurjer 9.(22.)6.1906, s. 3.
Vperjod 9.6.1906 (v.1.), s. 2. Eho 5.7.1906 (v.1.), s. 3, 5. Työmies 4.7.1906, s.
4. Arbetaren 23.6.1906, s. 3. Fjodorovski 1928, s. 14-33. 1905, Armija v
pervoi revoljutsii, Otgerki i materialy (Moskva 1927), s. 30-32. Tsion
1907, s. 39-41. Bushnell 1985, s. 202, 250.
33
KKK 1906, I jaosto, V1-3, VA. F. 11, 1906, op. 1, d. 8636 & 8658, TsGVIA
(NL:n mf. 190, VA).F. 102, 1905, 4. delopr., op. 5, d. 1877 t's. 63, f. 81-82,
92-93. 1906, II otd., d. 2 tg. 1 t. 4, f. 28-29, TsGAOR. Viipurin lääninhallituksen salaiset asiakirjat 1905, 34, MMA. Kansan Lehti 25.1.1906, s. 2.
Vperjod 4.6.1906 (v.1.), s. 4. Smirnov 1926, s. 153. Ahun & Petrov 1926, s.
143. Voronski I 1927, s. 200-204.
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6

vuoden vankeustuomion hallituksenvastaisen kirjallisuuden levittämisestä. Muut välttyivät syytteiltä tai katosivat jäljettömiin ennen
oikeudenkäyntiä. Kiinni jääneiden vähäinen määrä osoittaa, että
monet sotilaat suhtautuivat myötämielisesti agitaattoreihin — ne,
jotka eivät suhtautuneet, eivät toverikuria pelätessään uskaltaneet
kajota sormellakaan heihin.33

7 Vallankumous ja kansallinen ...
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Aktivistit, SDP, kaartit ja
Venäjän vallankumous
Aktivistien tunnuslauseena oli Suomen aseellinen puolueettomuus
Venäjän vallankumoukseen nähden. Suomalaisten ei Framtid-lehden mielestä tullut osallistua itsevaltiuden kumoamiseksi käytävään taisteluun. Suomen rajojen sisäpuolella ei vallankumouksellisella eikä varsinkaan terroristisella toiminnalla ollut enää kohdetta.
Sekaantumalla Venäjän sisäisiin asioihin ja puoluevastakohtaisuuksiin suomalaiset lietsoisivat keskinäisiä erimielisyyksiään, heikentäisivät kansallista yksimielisyyttä ja antaisivat hallitukselle mahdollisuuden yrittää mitätöidä suurlakon palauttama autonomia.
Suomen kansallisen puolustuskyvyn lujittaminen olisi paras ajateltavissa oleva palvelus Venäjän vallankumoukselle. Venäjän vallankumouksellisia oli niinikään tuettava rahallisesti.'
Aktivistit korostivat kansallisen yksimielisyyden merkitystä.
Toukokuuhun 1906 saakka Framtid arvosteli pääasiassa perustuslaillisia tämän yksimielisyyden vaarantamisesta. Aktivistit eivät hyväksyneet sitä, että perustuslailliset varustautuivat suojeluskaartein
ja poliisireservein työväestön oikeutettuja vaatimuksia vastaan, joiden toteuttaminen voimisti kansallista puolustuskykyä. Framtid
arvosteli perustuslaillisia myöntyvyydestä Venäjän hallituksen suh-

i Framtid Profn:r 2 15.12.1905, s. 4 —5, Profn:r 3 22.12.1905, s. 2-3, No 21
1.6.1906, s. 5-6, No 26 6.7.1906, S. 1-2, No 29 27.7.1906, s. 4-5.
2 Framtid Profn:r 2 15.12.1905, s. 2 —4, Profn:r 3 22.12.1905, s. 3-5, No 1
5.1.1906, s. 2-5, No 4 26.1.1906, s. 1-3, No 5 2.2.1906, s. 1-2, No 6
9.2.1906, s. 1, No 9 2.3.1906, s. 2-3, No 10 9.3.1906, s. 1-3, No 11 16.3.1906,
s. 1-6, No 13 30.6.1906, s. 1-3.
194

teen samoin kuin venäläisten vallankumouksellisten vastaisuudesta.2
Aktivistit ryhtyivät pian suurlakon jälkeen puuhaamaan kansalaisjärjestöä, jonka tehtävänä oli harjoittaa kansaa aseelliseen puolustukseen ja olemassaolollaan estää hallitusta toteuttamasta samanlaista sotilaallista kurinpalautusta kuin Baltiassa. Julkisuudessa
Voima-liiton oli määrä esiintyä urheilu- ja voimistelujärjestönä.
Aktivistit ryhtyivät perustamaan Voima-liittoa yhdessä perustuslaillisten kagaalisiiven kanssa.3
Suurlakon jälkeisessä tilanteessa perustuslailliset pitivät päävastustajanaan Suomen sosiaalidemokraatteja, jotka asettivat kysymyksenalaiseksi perustuslaillisten saavuttaman johtoaseman ja uhkasivat jyrkkyydellään saattaa maan anarkiaan ja siten vaarantaa
kaiken saavutetun.4
Punakaartin päällikön Johan Kockin Senaatintorin välikohtauksessa 6.11.1905 osoittamasta maltillisuudesta eräät johtavat perustuslailliset tekivät sen johtopäätöksen, että työväenliikkeen seuraaville valtiopäiville esittämät kohtuuttomat vaatimukset torjuttaisiin
perustamalla kaikessa hiljaisuudessa aseellinen suojeluskaarti. Sen
päättäväinen esiintyminen hampaisiin saakka aseistautuneena veisi
työläisiltä, jotka olivat tosi paikan tullen osoittautuneet pelkureiksi,
sisun kaulaan.5
Kun perustuslailliset kiinnostuivat Voima-liittohankkeesta, heidän mielessään oli luoda tästä liitosta samanlainen sisäistä yhteiskuntarauhaa yllä pitävä voimatekijä kuin suojeluskaartit ja poliisireservit. Perustuslailliset tahtoivat toki lisätä myös senaatin ja maan

3

Gummerus 1925, s. 158-159. Protokoll fördt vid Finska Aktiva Motståndspartiets extra partimöte 20.5.1906, 3.-4. paragr. Promemoria

8.9.1906. Finska aktiva motståndspartiet 20.5.-18.11.1906, SAVA, VA.
"Kagaalin" arkistoa 1939, s. 781-783. Herman Gummerus, Konni Zilliacus, En levnadsteckning (Helsingfors 1933), s. 214-217. Parmanen IV
1941, s. 560 seur. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 1, Voima-liittomuistio, VA. Kujala lis.tutk. 1985, s. 314 (viite 334).
4 A. Törngren J.N. Reuterille "keskiviikkona" (15.11.1905), J.N. Reuters
brevsamling XIX, AAB. Törngren 1942, s. 233, 415. Otteita Kustavi Grotenfeltin päiväkirjasta 28. ja 30.11.1905, Eino I. Parmasen kok. X, VA. "Kagaalin" arkistoa 1939, s. 294-296. Perustuslaillisten lehdistön asennoitumisesta on jo ollut puhetta.
5 Törngren 1942, s. 233-234. Ks. myös seuraava viite.
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ulkoista ominaispainoa Venäjän hallitukseen nähden — he tavoittelivat muun muassa kansallisen sotaväen uudelleen perustamista.
Tilanteessa, jossa Witten hallitus oli Mechelinin senaatin liittolainen, kaikilla perustuslaillisten järjestysvalta- ja maanpuolustustoimilla oli kuitenkin ainakin välittömästi etupäässä sisäinen funktio,
siitäkin huolimatta, että etenkin nuorsuomalaiset esittivät kriittisiä
mielipiteitä tämän johdosta.6
Voima-liiton puuhaajat tekivät vuoden 1905 lopulla useita yrityksiä saada Kockin johtamat punakaartit Voima-liittoon tai ainakin
yhteistyöhön sen kanssa. Kaarlo Luoto väitti myöhemmin Kockin ja
Rissasen olleen suopeita näille hankkeille. Kockin yhteydet Voimaliiton asehankkeisiin vahvistavat tämän hänen osaltaan. "Virallisesti" Voima-liitto sai kuitenkin kielteisen vastauksen yhteistyötarjouksiinsa.7
Tällaiset tarjoukset olivat sosiaalidemokraattisen puoluehallinnon näkökulmasta katsottuna vaarallisia, uhkasivathan ne alistaa
puolueen järjestyksenpitokoneiston vieraille voimille. On luultavaa,
että punakaartien sääntöjen puoluevaltaisuus johtui suurelta osin
näistä pyrkimyksistä ja puoluehallinnon Kockia ja työläisaktivisteja
kohtaan tuntemista epäluuloista. Sääntöjen hyväksymisen aikaan
7.12. punakaartilaisten rikokset eivät vielä olleet alkaneet eikä niillä
ollut vaikutusta sääntöihin.8
Kun sosiaalidemokraatit antoivat Voimalle rukkaset, aktivistien
kannalta oli tietenkin luonnollista yrittää toteuttaa kansallista yhteisrintamaa edes perustuslaillisten kanssa. Aktivistien täytyi kuitenkin tajuta, mihin perustuslailliset Voima-liitolla pyrkivät. Vaikka
6

8

Törngren 1942, s. 233, 243-244, 277-278, 415. Nordenstreng II 1937, s.
364. Otteita Kustavi Grotenfeltin päiväkirjasta 21.11.1905, Eino I. Parmasen kok. X, VA. Hultin I 1935, s. 282. Helsingin Sanomat 21.11.1905, s. 4.
Uusi Suometar 23.11.1905, s. 4. Senaatin kirjelmä 21.12.1905, KKK Hd 80,
VA. Jussila 1979, s. 97-104, 165-166.
Suomen vapaussota vuonna 1918, I (Helsinki 1921), s. 94. M. von Nandelstadhin haast. 1931, Eino I. Parmasen kok. XV, VA. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk. (K. Luoto; ks. myös A. Aro ja
K.A. Sandell), VA. Luoto 1909, s. 17-19, 37-39, 88. Kockin yhteyksistä
tuonnempana.
Punasen kaartin käsikirja 1905, s. 3-6 (säännöt). SDP:n puoluehallinnon
ptk. 28.11.1905, 5. pykälä, 30.11.1905, 12. pykälä, 7.12.1905, 2. pykälä, TA.
Reino Drockila, Ansvarig eller oansvarig partipolitik, Arbetaren
10.10.1906. Ks. myös Kujala lis.tutk. 1985, s. 317, viite 341.
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aktivisteja ei viimeksi mainittujen tarkoitusperistä voi vastuuseen
asettaakaan, aktivistien politiikka, sellaisena kuin se esiintyi toisaalla julkisuudessa ja toisaalla Voima-liittohankkeessa kulissien takana, oli varsin ristiriitaista.
Yksi tärkeä syy oli luultavasti raha. Jos Zilliacus oli aikaisemmin
ottanut rahaa Japanin hallitukselta, niin miksi sitten ei nyt perustuslaillisilta, joiden tavoitteet olivat sentään paljon lähempänä aktivistien tavoitteita kuin toisella puolella maapalloa olevan valtion?
Kysymys ei kuitenkaan ollut yksin rahasta, vaan poliittisesta
lähentymisestä. Yhteistyö perustuslaillisten kanssa Voima-asiassa
samoin kuin aktivistien 20.5.1906 puoluekokouksessaan esittämät
arviot osoittavat, että aktivistit hyväksyivät kotimaisen hallituksen
jokseenkin täysin. Heidän sisäinen kumouksellisuutensa oli haihtunut jäljettömiin. Puoluehallitus ilmoitti toimintakertomuksessaan
edellä mainitulle puoluekokoukselle, että aktivistit ja perustuslailliset olivat päässeet yksimielisyyteen Voima-yhteistyönsä poliittisesta ja taktisesta perustasta.
Vuosien 1905 ja 1906 taitteessa Voima-liitolla oli sekä sisäinen että
ulkoinen funktio, hyväksyivätpä aktivistit kenties omalta osaltaan
vain viimeksi mainitun ja kirjoittipa Framtid mitä tahansa työväenliikkeen puolesta perustuslaillisia vastaan.
Aktivistien helppous lähestyä perustuslaillisia Voima-asiassa johtui nähtävästi osaksi aktivistien ja työväenliikkeen välillä suurlakon
loppupuolella maanalaisissa ja kaartiasioissa tapahtuneesta välirikosta sekä myös siitä, että yksi johtavista Voima-liiton organisaattoreista oli Konni Zilliacus, joka puolueessaan sijoittui lähemmäksi
perustuslaillisia ja kauemmaksi sosiaalidemokraateista kuin puolueen johdon pääosa. Kaartirintamalla aktivistien ilme oli oikeistolaisempi kuin puolueen ja lehdistön toimintakentillä.
Aktivistien puoluehallituksen toimintakertomuksessa ilmoitetaan kuitenkin, että 'johtavat kapitalistit" (perustuslaillisten maanalaista toimintaa rahoittaneet yritykset ja liikemiehet) tekivät täyskäännöksen eväten Voimalta rahansa ja perustuslaillisten mielenkiinto hanketta kohtaan sammui. Tämä tapahtui tammi-helmikuussa 1906. Kotimaisella hallituspuolueella ei ollut varaa jäädä kiinni
yhteistyöstä aktivistien kanssa, joita Venäjän hallitus ja oikeisto pitivät mitä vaarallisimpana vallankumouksellisena ja separatistisena
voimana.
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Aktivistit perustivat nyt Voima-liiton yksinään. Maanalaisessa liitossa oli toukokuussa 1906 noin 8.000 jäsentä. Liitto oli salaisen aktivistipuolueen ainoa joukkopohja, sillä puolueen oma järjestöverkko
pysyi kehittymättömänä. Puolueosastot saatiin toimimaan vain
muutamassa kaupungissa.9
Tässä vaiheessa, talvella ja keväällä 1906, Voima-liitto oli selvästi
yksinomaan Venäjän itsevaltaisen hallituksen vastainen entiteetti.
Eräillä paikkakunnilla Voima-liiton ja sosiaalidemokraattien suhteet olivat kaikkea muuta kuin huonot. Turun punakaartia vuoden
1906 alussa komentanut henkilö oli lähellä Voima-liittoa, ellei suorastaan sen jäsen. Porissa järjestäytyneitä sosiaalidemokraatteja toimi Voima-liitossa, ehkä myös Hämeenlinnassa.10
Siitä, että Voima-liitolla ei keväällä 1906 ollut sisäistä funktiota,
on kuitenkin vielä parempia todisteita kuin paikallistason yhteydet
liiton ja sosiaalidemokraattien välillä. Ulkomailla oleskeleva Henry
Biaudet ryhtyi vuosien 1905 ja 1906 vaihteessa Voima-liiton aseostojen välittäjäksi. Hän suostui tähän sillä ehdolla, että hänet oli pidettävä selvillä järjestön tarkoitusperistä ja hänen oli voitava hyväksyä
ne. Biaudet'n mielestä aseistautuminen työläisiä vastaan ei tullut
kysymykseen. Venäjän vallankumouspuolueiden kanssa olisi työskenneltävä yhteistyössä.
25.2.1906 Biaudet kirjoitti Pariisista aktivistipuolueen hallituksen
puheenjohtajalle Johannes Gummerukselle, että hän oli sopimuksen mukaisesti ilmoittanut aseiden hinnat eräille perustuslaillisille

Protokoll fördt vid Finska Aktiva Motståndspartiets extra partimöte
20.5.1906, 3.-5. paragr. Puolueen organisaation vajavaisuus kuvastuu tästä
ja kahden seuraavan puoluekokouksen pöytäkirjoista, SAVA, VA. Perustuslaillisten syrjään vetäytymisestä ja Voiman toiminnan alkamisesta ks.
myös viite 3. J. Gummerus H. Biaudet'lle 18.3.1906, Herman Gummeruksen kok. 100, VA.
10 Helsingin kaupungin raastuvanoikeuden (He1RO) IV osaston rikosasiain
tuomiokirja 2.1.1907, 1. pykälä ja 17.1.1907, 1. pykälä, VA. J.H. Saariston
haast. 1933, O. Löfmanin haast. 1931, H. Sjöblomin haast. 1934 ja Y. Tuomisen kirje 1939, Eino I. Parmasen kok. X, XV, XVI ja XXVI, VA. Parmanen IV 1941, s. 682, 694, 725, 738. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk.,
Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk. (K. Liukonen ja K.A. Valtola), Df 1, Voima-liittomuistio, VA. Suomen Sosialidemokratisen puolueen viidennen
edustajakokouksen (VIII:nnen työväenyhdistyksien edustajakokouksen)
pöytäkirja, Kokous pidetty Oulussa 20-27 p:nä Elokuuta 1906 (Helsinki
1906), s. 217-218.
9
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ja Kockille. Biaudet'n periaatteena oli, että kaikkien Suomessa
aseistautuvien tahojen oli yhteistoimintaa ajatellen päädyttävä samoihin asemerkkeihin. On jokseenkin varmaa, että Biaudet hankki
ulkomailta aseita ainoastaan Voima-liitolle eikä punakaarteille.
Tapa, jolla Kock kuitenkin oli mukana Voima-liiton suunnitelmissa,
osoittaa, ettei liitto pitänyt punakaarteja vihollisenaan. On ilmeistä,
että Kock oli asianosaisena puhtaasti omalla vastuullaan."
Biaudet ei suinkaan ollut puolueessaan ainoa, joka tahtoi Voimaliiton toimivan kansallisesti yhdistävänä, ei jakavana tekijänä ja
suuntautuvan yksinomaan Venäjän hallitusta vastaan; samoin ajatteli muun muassa Johannes Gummerus.12
Pitääkseen yllä kansallista yhteisrintamaa aktivistit antoivat entisille käskyläisilleen ja liittolaisilleen työläisaktivisteille rahaa vielä
vuoden 1906 puolella.13
Aktivistipuolue joutui mitä vakavimpaan hajaannukseen keväällä
1906. 20.5. pidetty puoluekokous kutsuttiin koolle käsittelemään
ehdotusta puolueen lakkauttamisesta. Zilliacuksen mielestä puolue
oli hajotettava, koska sillä ei ollut enää mitään sisäistä vallankumouksellista tehtävää eikä se puolueena voinut ottaa osaa Venäjän
hallituksen vastaiseen taisteluun. Terroristiseksi leimautuneen aktivistipuolueen olemassaolo oli esteenä radikaalin reformipuolueen
synnylle ja Voima-liiton kannatuspohjan laajentamiselle. Kumpaakin Zilliacus piti tarpeellisena. Radikaalia reformipuoluetta oli ajateltu vastavedoksi ruotsalaisen kansanpuolueen syntymiselle.
Johannes Gummerus vastusti maanalaisen aktivistipuolueen lakkauttamista. Suomen asema ei ollut turvattu niin kauan kuin se
perustui itsevaltiaan hallitsijan manifestiin. Puolueen oli Geneven

11

12

13

Henry Biaudet'n kirjoittamien kirjeiden kopiokirja, f. 37-38, 40-41,
48-49, 56, 73. Aseostoista suurlakon jälkeen lukuisissa kirjeissä, f. 35
seur., Henry Biaudet'n kok. sekä Herman Gummeruksen kok. 100, molemmat VA. Ks. myös Gummerus 1933, s. 215-217. Parmanen W 1941, s.
564-565, 680-682, 701-702. Kujala lis.tutk. 1985, s. 319-320. Helen
1987, s. 51-55, 60-62 (Helenin mainitsema "vanhus" = perustuslaillinen
ei ehkä ollut Mechelin, vaan mahdollisesti Ernst Estlander, jonka Biaudet
tapasi ennen suurlakkoa Miinchenissä, ks. esim. H. Biaudet P.O. von Törnelle 3.11.1905, Brev till P.O. von Törne I, AAB).
J. Gummerus F. Tidermanille "keskiviikkoiltana" (heinäkuun lopulla
1906), Brev till Filemon Tiderman, AAB.
Aktivistipuolueen tilit Wolter Stenbäckin kokoelmassa, AAB.
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konferenssin päätösten mukaisesti pyrittävä siihen, että itsevaltius
kumottaisiin ja Suomen ja Venäjän demokraattisesti valitut kansanedustuslaitokset järjestäisivät keskinäisellä vapaalla sopimuksellaan maiden väliset suhteet. Uusi eduskunta kelpasi sellaisenaan
perustuslakia säätäväksi kansalliskokoukseksi, kun vallankumous
koittaisi. Aktivistipuolueen lakkauttaminen leimaisi Gummeruksen
mielestä Voima-liiton työläisten silmissä perustuslaillisten "lahtarikaartiksi" ja olisi venäläisiä vallankumouksellisia kohtaan epäystävällinen ele.
Zilliacus oli siis valmis sulauttamaan puolueen perustuslaillisen
senaatin tukivoimiin, joihin se faktisesti jo kuuluikin, Gummerus
puolestaan halusi säilyttää puolueen ulkoisesti vallankumouksellisen ohjelman. Äänin 20-17 puoluekokous hylkäsi lakkauttamisehdotuksen.14
Toukokuussa 1906 Suomen ruotsalaisen työväenliiton keskuudessa syntyi pyrkimys erota SDP:sta ja perustaa itsenäinen ruotsalainen sosiaalidemokraattinen puolue tai ainakin puoluehallinto.
Ruotsinkielisten mielestä SDP:ssa vallitsi tämän väestönosan vastainen kansalliskiihkoinen henki. Nimien suomentaminen ja entisten vanhasuomalaisten ylioppilaiden ja maisterien tulo puolueeseen
huolestuttivat ruotsinkielisiä sosiaalidemokraatteja.
Eroamishankkeen ylimpinä puuhamiehinä toimivat ruotsinkieliset sosiaalidemokraattiset aktivistit Filemon Tiderman ja K.H. Wiik.
Heidän perustelunsa eivät olleet pelkästään kielipoliittisia, vaan
myös revisionistisia. SDP:n politiikka oli heistä liian dogmaattista ja
"anarkistista"; säätyvaltiopäivien vastaiset äänioikeusmielenosoitukset olivat aiheettomia. Tiderman ja Wiik toivoivat ruotsinkielisen
työväenliikkeen työskentelevän yhteistyössä radikaalin reformipuolueen kanssa yli luokkarajojen.
Ruotsalaisten työläisten heinäkuun puolessavälissä pitämä edustajakokous hylkäsi eroamisehdotuksen. Ruotsinkielisten aktivistien
ryhmä menetti seuraavana syksynä asemiaan työväenliiton johdossa ja Arbetarenin toimituksessa. Ruotsinkielinen työväenliike yh14

Protokoll fördt vid Finska Aktiva Motståndspartiets extra partimöte
20.5.1906, 5. (6.-7.) paragr., SAVA, VA. Gummerus puolusti Geneven kon-

ferenssin resoluutiota, jota hän oli itse ollut hyväksymässä, Zilliacus taas,
jolla ei siihen ollut osaa eikä arpaa, oli irrottautumassa siitä kuten jo kesällä 1905.
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dentyi niin poliittisesti kuin järjestöllisestikin emäpuolueensa kanssa.
Aktivistien suunnitelmat puoluekentän uudelleen ryhmittämisestä epäonnistuivat — radikaalista reformipuolueestakaan, jonka
perustamista myös aktivistipuolueen hajottamista vastustavat aktivistit kannattivat, ei tullut mitään.ls
Framtid-lehti antoi parhaansa mukaan sivustatukea ruotsalaisessa työväenliikkeessä syntyneille eroamishankkeille. Zilliacus käytti
kuitenkin touko-kesäkuussa suomenkielistä työväenliikettä vastaan
paljon kovempaa arsenaalia kuin Arbetaren-lehti. Hän nimesi Työmiehen fraktion, johtajinaan Valppaan ja Luodon, samanlaisiksi
kansallisen rintaman hajottajiksi kuin vielä talvella Hufvudstadsbladetin. Työmiehen asiaton kiihotus senaattia ja säätyvaltiopäiviä
vastaan villitsi tietämättömiä aineksia ryhtymään veritekoihin ja
epäjärjestyksiin.
Kiihottajat laskivat Zilliacuksen mielestä, ettei suomalainen yhteiskunta voinut pyytää järjestyksen palauttamisessa apua Venäjän
hallitukselta. Kiihottajat eivät piitanneet autonomian säilyttämisestä, vaan tahtoivat toteuttaa yhteiskunnallisen vallankumouksen silläkin uhalla, että he näin työskentelivät Venäjän hallituksen laskuun. Yhteiskunnan oli perustettava poliisireservejä ja kansalaisten
niiden tueksi suojeluskaarteja, joiden tehtävänä ei ollut estää työläisten rauhallisia mielenosoituksia, mutta kylläkin väkivaltaa ja
epäjärjestystä.
Vielä maaliskuussa Zilliacus oli leimannut Hufvudstadsbladetin
SDP:ta vastaan heittämät anarkismisyytökset ilmiannoksi. Toukokuussa hän kirjoitti Framtidissä, että Valppaan ja Luodon ryhmä oli
läheisissä suhteissa ainakin yhteen, ehkä useampaan VSDTP:n
fraktioon. Tämä venäläinen ryhmä oli yrittänyt saada SDP:n liittymään VSDTP:een ja Suomen vuodenvaihteessa Venäjän yleislakkoon. Zilliacus vihjaili kirjoituksessaan 25.5., että VSDTP yritti jälleen Valppaan ryhmän tuella vetää suomalaiset lyhytnäköisiin vallankumouspyrkimyksiinsä.

15

Kujala lis.tutk. 1985, s. 320-323 ja siinä mainitut lähteet. Erkki Tuomioja,
K.H. Wiik, itsenäisyysmies ja internationalisti, Elämäkerta vuoteen 1918,
1 (Helsinki 1979), s. 32-41. Seppo Hentilä, Veljeyttä yli Pohjanlahden
(Helsinki 1980), s. 77-81.
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Tammikuussa Zilliacus oli esitellyt Framtidissä venäläiset sosiaalidemokraatit sentralismin kannattajina, jotka olisivat vallan käsiinsä otettuaan valmiit toteuttamaan sosialismin koko valtakunnassa,
kysymättä vähemmistökansallisuuksien omaa mielipidettä.
Zilliacus tavoitteli yksinomaan poliittista vallankumousta. Sosialistisia tavoitteita hänellä ei ollut. Sosialistivallankumoukselliset olivat hänen mielestään paras venäläinen liittolainen, koska he kunnioittivat kansallista itsemääräämisoikeutta. Zilliacus oli valmis panemaan kovan kovaa vastaan, uhkasipa vapaata suomalaista yhteiskuntaa sitten Venäjän reaktionäärinen hallitus, Venäjän vallankumoustaistelun Suomeen tartuttama anarkia kuin äärivasemmiston
sosialismipyrinnötkin.16
Zilliacuksen käsityksiä ei kuitenkaan voi pitää kaikkien aktivistien
käsityksinä. Epäonnistuttuaan puolueen lakkauttamisessa Zilliacus
vieraantui yhä enemmän omistaan. Heinäkuussa hän erosi Framtidin toimituksesta ja tosiasiallisesti myös aktivistipuolueesta.17 Aktivistijohtaja Carl Frankenhaeuser näki Zilliacuksen menettelyn takana pyrkimyksen saavuttaa arvostettu asema etabloituneen yhteiskunnan (eli perustuslaillisten) silmissä, mutta ei uskonut, että viimeksi mainittujen epäluuloisuus Zilliacusta kohtaan milloinkaan
haihtuisi.18
Viaporin kapinan ollessa puhkeamassa Zilliacus kirjoitti vanhalle
ystävälleen ja kiistakumppanilleen Adolf Törngrenille kirjeen, jossa
hän kehotti perustuslaillisia asettamaan yleislakkoon ryhtyneet työläiset työsulkuun ja antamaan heidän nähdä nälkää muutamia viikkoja. Zilliacus ei kuitenkaan suositellut asevoiman käyttöä lakkolaisia vastaan.19
Puolueessaan toimintaansa jatkaneet aktivistit eivät suhtautuneet
Venäjän vallankumoukseen Zilliacuksen tavoin epäuskoisesti eivätkä liioin nähneet sosiaalidemokraatteja yhtä negatiivisessa valossa,
eivät etenkään SDP:een kuuluvat aktivistit. Aktivistien lähtökohdat
16

Zilliacuksen kirjoitukset Framtidissä: No 15.1.1906, s. 4-5, No 9 2.3.1906,
s. 3-4, No 10 9.3.1906, s. 2-4, No 11 16.3.1906, s. 5-6, No 20 25.5.1906, s.
4-5, No 21 1.6.1906, s. 1. No 24 22.6.1906, s. 1-3.
17 Gummerus 1925, s, 205-207. Gummerus 1933, s. 226-229.
18 C. Frankenhaeuser H. Biaudet'lle 23.5.1906, Herman Gummeruksen kok.
100, VA.
19 Törngren 1942, s. 274-275.
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olivat kuitenkin samat kuin Zilliacuksen, he eivät vain olleet valmiita — tai yhtä nopeita — tekemään samoja äärimmäisiä johtopäätöksiä kuin Zilliacus.
Arbetaren kuvasi kevään ja kesän aikana sosialistivallankumouksellisia edullisessa sävyssä unohtamatta kuitenkaan kertoa myös
VSDTP:n toiminnasta. Sen ainoan kerran (7.7.), kun lehti ryhtyi
vertailemaan näitä puolueita, se esitti saman käsityksen niiden kansallisuuspolitiikasta kuin Zilliacus tammikuussa Framtidissä. Arbetaren hyväksyi tosin sosialismin, mutta ei sen toteuttamista ulkoisen
avun nojalla maissa, joiden työläiset eivät itse tähän kyenneet.2°
Sille, joka seurasi tarkoin aktivistien julkaisemia kirjoituksia, piti
olla selvää, että puolueelta olisi Venäjän vallankumoustaistelulle
odotettavissa vain ehdollista ja useassa tapauksessa vaatimatonta
tukea. VSDTP:n osalta prognoosi oli synkin.
Keisari vahvisti eduskuntauudistuksen laiksi 20. heinäkuuta 1906.
Puoluesihteeri Yrjö Sirolan Työmiehessä 25.7. julkaisemasta, Oulun
puoluekokoukselle tarkoittamasta alustuksesta ja Työmiehen (ilmeisesti Valppaan) 21.7. uudistuksen vahvistuksen johdosta kirjoittamasta kommentista näkyy, että puoluejohto hyväksyi eduskunnan mieluisana tosiasiana. Äänioikeuden vähäiset rajoitukset oli
poistettava ja eduskunnalle oli sopivan tilaisuuden tullen hankittava lisää valtaoikeuksia aina (sisäiseen) suvereniteettiin saakka. Puoluejohto odotti Venäjän vallankumousta ja valmistautui eduskuntatyöhön. Uudet tilannearviot ja tavoitteet oli määrä vahvistaa Oulun
puoluekokouksessa.21
Yrjö Mäkelin oli Kansan Lehdessä esittänyt tällaisen valtiollisen
toimintasuunnitelman jo touko-kesäkuun vaihteessa. Itse asiassa
myös Valpas oli hänelle varovaiseen tapaan puoltanut uutta linjaa
toukokuun lopussa. Puoluejohto ja maltillisin siipi olivat heinäkuun
lopulla lähempänä toisiaan kuin aikoihin.22
Puoluejohto aikoi tukea eduskuntatyötä joukkotoiminnalla. Mikään ei viittaa siihen, että punakaartit olisivat olleet täysin antipar20

Arbetaren 17.2.1906, s. 3, 3.3.1906, s. 1, 26.5.1906, s. 3, 16.6.1906, s. 4,

21

Työmies 25.7.1906, s. 1 (myös Oulun kokouksen ptk. 1906, s. 117-123).
Työmies 21.7.1906, s. 2.
Kansan Lehti 31.5.1906, s. 2, 2.6.1906, s. 2, 24.7.1906, s. 2. Työmies

7.7.1906, s. 3.
22

30.5.1906, s. 1, 31.5.1906, s. 1.
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lamentaarisella kannalla. Puoluejohdon ja punakaartien välisessä
ristiriidassa ei siis ollut kysymys parlamentaarisen ja antiparlamentaarisen suuntauksen välisestä vastakohdasta, painopiste-erosta sitä
vastoin oli ja muustakin, jonka kaiken Viaporin kapina toi päivänvaloon.
Punakaartit pitivät valtakunnallisen edustajakokouksensa Helsingissä heinäkuun 21.-22. päivänä. Kokouksessa tuli esille muun
muassa kaartien toiminnan jatkaminen ja niiden suhde sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Niukkasanaisen kokouskertomuksen
mukaan "ruoskivat useat puhujat joitakin puolueen johtomiehiä siitä, kuin he ovat punasia kaarteja kohtaan osottaneet halveksumista„
Punaisten kaartien toimintaa päätettin jatkaa, mutta Oulun puoluekokousta päätettiin kuitenkin pyytää käsittelemään kysymystä
suhtautumisestaan kaarteihin. Punakaartien edustajakokous päätti
lähettää vaatimattomasti vain kaksi edustajaa Oulun puoluekokoukseen, mutta toisaalta se ryhtyi puuhaamaan kaartien omia paikallisjärjestöjä sekä myös omaa äänenkannattajaa. Kaartit olivat siis
osittain kuuliaisia puolueelle, mutta osittain ryhtymässä kilpailemaan sen kanssa. Kaartien ylipäälliköksi valittiin edelleen Kock.23
Puoluehallinnon toimeenpaneva valiokunta reagoi punakaartien
edustajakokoukseen pelkästään valitsemalla kaartien johtavalle toimikunnalle tilintarkastajat.24 Mistään ei käy suoranaisesti ilmi, mitä
mieltä puoluejohto oli kaartien toiminnan jatkumisesta. Kysymys
oli Oulun puoluekokouksen asialistalla. Osa puoluejohdosta suhtautui epäilemättä varauksellisesti kaarteihin. Toisaalta niiden toiminnan jatkamisellakin oli varmasti kannattajia puoluehallinnossa.
Sääntöjen mukaan kaartien oli määrä hajota kansanvaltaisen eduskunnan toteuduttua ja olojen rauhoituttua. Koska Venäjän vallankumousta odotettiin, moni varmasti katsoi, ettei jälkimmäinen ehto
ollut toteutunut.25

Työmies 23.7.1906, s. 2.
SDP:n puoluehallinnon (toimeenpanevan valiokunnan) ptk. 23.7.1906, 2.
pykälä, TA.
25 Oulun kokouksen ptk. 1906, s. 242-243, 328-334, 394-395. Reino Drockila, Ansvarig eller oansvarig partipolitik, Arbetaren 10.10.1906. Punasen
kaartin käsikirja 1905, s. 6.
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Punakaartit päättivät edustajakokouksessaan jatkaa toimintaansa
nimenomaan Venäjän vallankumousta silmällä pitäen, jos kohta
päätöksessä mainittiin myös "Suomen senaatin ja muiden vallassaolijoiden kuristusyritykset".26
Punaisten kaartien johto ja muutkin SDP:n johtavat radikaalit olivat tähän aikaan kiinteässä yhteistyössä VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön kanssa. Punakaartilaisradikalismi sai vaikutteita bolsevikeilta, mutta tällä kosketuksella ei ollut ratkaisevaa vaikutusta ensiksi mainitun suuntauksen syntyyn. Ratkaisevaa olivat routavuodet, suurlakko ja Venäjän vallankumouksen välillinen esimerkki.
Punakaartilaisradikalismia oli jo vuoden 1905 lopulla, jolloin bolsevikeilla ei ollut mainittavampia yhteyksiä kaarteihin.
Punakaartilaisten yhteistyö bolsevikkien kanssa27 ei sinänsä ollut
kannanotto muita vallankumousjärjestöjä vastaan. Bolsevikit olivat
etusijalla, koska he olivat Suomessa muita ryhmiä aktiivisempia.
Kockilla oli kesäkuusta 1906 alkaen yhteistyötä myös Työ-ryhmäläisten duuman jäsenten kanssa.28
Zilliacuksen Framtidissä paljastama Valppaan ja Luodon fraktio,
joka SDP:n puolelta muka oli kaikkein läheisimmässä yhteistyössä
VSDTP:n kanssa, oli todellisuudessa esittäjänsä vilkkaan mielikuvituksen tuote. Valpas ei ollut punakaartilaisradikalismin kannattaja
eikä hän pitänyt mainittavammin yhteyksiä muihin venäläisiin vallankumouksellisiin kuin Helsingin kautta matkustaviin puoluejohtajiin, jotka tarvitsivat kielitaitoista opastusta, ja myös virolaisiin
sosiaalidemokraatteihin.29 Luoto taas oli erotettu keväällä punakaartin johdosta ja hän oli ryhtynyt muodostamaan omia rosvojoukkojaan.30 Hänen maineensa oli huono. Ehkä juuri siksi Zilliacus teki
hänestä Valppaan aisaparin.
Aktivistit olivat vuonna 1906 hajoamassa oleva puolue, jonka jalkojen alta suurlakon palauttama ns. laillisuus kaivoi maata. SDP
puolestaan kasvoi nopeammin kuin koskaan, mutta poliittisesti sekin jakautui eri suuntiin vetäviin ryhmittymiin. Kummankin puo-

26

Työmies 23.7.1906, s. 2.
Tästä edellisissä luvuissa.
28 Kujala lis.tutk. 1985, s. 299-300.
29 Kujala 1987a, s. 120-122. Kujala lis.tutk. 1985, s. 335-336.
30 Kujala 1981, s. 109.
27
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lueen johdolla oli pääpiirteittäinen käsitys siitä, mitä suomalaisten
olisi tehtävä, jos vallankumous voittaisi Venäjällä. Minkäänlaisia
suunnitelmia sen varalta, että vallankumous käynnistyisi Suomesta,
ei ollut. Tällainen vaihtoehto ei kerta kaikkiaan sopinut näiden puolueiden piirustuksiin.
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Viaporin kapina
Edeltävät tapahtumat
Bolgevikkien keskusjohto laati oman vallankumoussuunnitelmansa
alkukesällä 1906 duuman istuntokauden vielä jatkuessa. Leninin ja
Krasinin vallankumouksen oli määrä tapahtua elokuun loppupuolella tai syyskuun alkupuolella talonpoikien peltotöiden päätyttyä.
Kumouksen piti alkaa talonpoikaislevottomuuksilla. Sellaisen yksittäisen metelin tukahduttaminen ei tuottaisi korvaamatonta tappiota vallankumousliikkeelle. Kun nämä levottomuudet olivat synnyttäneet valtakuntaan vallankumouksellisen tilanteen, kaupunkien työväestön oli ryhdyttävä yleislakkoon ja aseelliseen kapinaan.
Sotaväkeä oli pyrittävä neutraloimaan ja osa sotilaista olisi yritettävä voittaa vallankumouksellisten puolelle.
Yksittäisten kaupunkien tai varuskuntien ennenaikaiset kapinat
olivat Leninin ja Krasinin mielestä vahingollisia. Niissä menetettäisiin suotta vallankumouksellisia kaadereita. Lopulliseen ratkaisuun
olisi ryhdyttävä samanaikaisesti koko valtakunnassa, jotta hallitus
ei voisi yksitellen tuhota kumouspesäkkeitä kuten aina tähän mennessä. Leninin ja Krasinin vallankumous oli kansankapina, ei sotilasvallankaappaus. Krasin piti sotaväen osuutta vallankumouksessa
toissijaisena. Vallankumouksen päämääränä oli yksinvaltiuden lakkauttaminen ja työväestön ja talonpoikaiston vallankumouksellisdemokraattisen diktatuurin perustaminen. Viimeksi mainitulla sanahirviöllä bolsevikit tarkoittivat vallankumoushallitusta, joka toteuttaisi vallankumouksen demokraattisen vaiheen (erotukseksi
myöhemmästä proletariaatin diktatuurista ja sosialistisesta vaiheesta)i
1 Kujala

1987a, s. 164-165 (viite 3).
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Sosialistivallankumouksellisten sotilasjärjestöjen edustajilla oli
noin 9.-12.7. Terijoella neuvottelukokous. Puolueessa oli huomattavasti toisistaan poikkeavia käsityksiä sotilastyöstä ja kapinan tekemisestä. Eräiden paikkakuntien sotilasagitaattorit katsoivat, ettei
samanaikaiseen yleiseen kapinaan tarvinnut valmistautua, vaan sotilaskapina sai kenenkään estelemättä puhjeta siellä, missä se oli
puhjetakseen. Keskuskomitean painostuksesta kokous yhtyi kuitenkin päätöslauselmaan, jonka mukaan yksittäiset sotilasmellakat
ja -kapinat oli estettävä. Mikäli tämä ei onnistunut, paikallisten
sosialistivallankumouksellisten oli asetuttava kapinan johtoon ja
taisteltava. Kapinoitsijoiden oli yritettävä esimerkillään puhaltaa
koko valtakunta liekkeihin tai tuhouduttava.
Viaporin kapinan ollessa puhkeamassa Lenin suositteli puolueensa Helsingissä toimiville sotilasagitaattoreille jokseenkin samanlaista menettelyä, mutta sosialistivallankumoukselliset eivät pitäneet
yksittäisiä sotilaskapinoita yhtä haitallisina ja torjuneet niitä yhtä
ehdottomasti kuin bolsevikit.
Keskuskomitean edustajan mielestä maavoimilla ja Moskovalla ja
Pietarilla oli sotilaskapinan kannalta avainasema. Sosialistivallankumouksellisten sotilastyön johtaja S.F. Mihalevits tähdensi, että
jos nyt ryhdyttäisiin sotilaskapinaan, se epäonnistuisi. Vain jotkut
joukko-osastot olivat toistaiseksi valmiita.
Keskuskomitean edustaja ilmoitti, että oppositiopuolueilla ja Työryhmällä (trudovikeilla) oli yhteystoimisto. Jos duuma hajotettaisiin, puolueet kehottaisivat valtakuntaa kapinaan. Muussa tapauksessa lopullinen vallankumous ajoitettaisiin vasta syksyn alkuun.
Keisari hajotti hankalaksi osoittautuneen duuman 21. heinäkuuta.
Vastatakseen tähän sosialistivallankumoukselliset laativat suunnitelman sotilaskapinasta, jonka alku ja painopiste sijoittuivat Itämeren rannikon laivastotukikohtiin ja linnoituksiin. Kun rannikkovaruskunnat oli vallattu, laivaston oli määrä purjehtia Pietarin edustalle ja tulivoimallaan uhaten ratkaista peli vallankumouksen eduksi pääkaupungissa. Kronstadtin sosialistivallankumoukselliset olivat valmistelleet tällaista toimintamallia jo ennen duuman hajottamista, mutta nyt puoluejohtokin siirtyi sen toteuttamisen kannalle.
Suunnitelman sisältö ja sen toteuttamisen kiireellisyys johtuivat
duuman hajottamisen ohella siitä, että puolueen sotilasagitaattorien
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ja sotilaiden kärsimättömyys uhkasi Kronstadtin saarilinnoituksessa joka tapauksessa johtaa piakkoin kapinaan. Sotilaat pakottivat
mukaansa sotilastyöntekijät ja nämä puolueen. Kronstadtin sotilastyöstä ja kapinasuunnitelmista vastasi sama Mihalevits, joka Terijoen neuvottelukokouksessa oli esittänyt, ettei yleisellä sotilaskapinalla ollut menestymismahdollisuuksia. Hän oli esiintynyt kokouksessa keskuskomitean linjan mukaisesti, vaikka oli pohjimmiltaan
"spontanisti". Sosialistivallankumouksellisten sotilastyö oli tempoilevaa; kukin taho veti omaan suuntaansa, mutta puolue luotti muutenkin enemmän improvisaatioon ja individualismiin kuin sosiaalidemokraatit.
Sosialistivallankumouksellistenkaan vallankumous ei ollut pelkkä "putsch", vaan kansankapina. Sitä oli valmisteltava talonpoikaislevottomuuksilla. Aseellisen kansannousun oli määrä alkaa yleisellä sotilaskapinalla. Kaupunkien työväestön piti liittyä taisteluun viimeisenä. Sotaväen osuus sosialistivallankumouksellisten vallankumouksessa oli keskeisempi kuin bolsevikkien vaihtoehdossa.2
Sosialistivallankumoukselliset aloittivat sotilasagitaation Suomessa vasta alkukesällä 1906. Terijoen neuvottelukokouksessa ei
ollut edustajaa Suomesta, vaan puolalainen Mihalevits, joka oli keskuskomitean valtuutettu Pietarin sotilaspiirin alueella eli myös Suo-

2

PSR No 683/I (rukop. 2) & 700, IISG. Partijnyja izvestija No 1 22.10.1906
(v.1.), s. 2-6, 11-12. Tåernov 1910, s. 201-203. "Jan", Za narod No 54
1913, s. 4-7. Ju. Zubelevits (Daåa), Kronåtadt v 1906 godu, (Vospominanija revoljutsionerki), 2 (Kronstadt 1918), s. 21-25, 72-78, 87-132 & 3
(Kronåtadt 1918), s. 5-32. Zenzinov 1953, s. 339-340. 1905, Vosstanija v
Baltijskom flote 1926, s. 103, 115. Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh
organizatsi RSDRP 1932, s. 254-255. Kansan Lehti 10.8.1906, s. 3. F.
Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino 0. Parmasen kok. XXIX,
VA. K partijnym organizatsijam, Sosialistivallankumouksellisten puolueen julistus (heinäkuu 1906), 117 N, Helsingin yliopiston kirjaston slaavilainen kirjasto. G.M. Derenkovski, Vseobåtäaja statåka i sovety rabotsih
deputatov v ijule 1906 g., Istoritåeskije zapiski 77 (Moskva 1965), s. 125127. Kujala lis.tutk. 1985, s. 337-340 (viite 375). Bushnell 1985, s. 204206, 210-211, 214-216. Bushnellin mielestä sosialistivallankumouksellisten puoluejohto pyrki duuman hajottamisen jälkeenkin lykkäämään
pitemmälle sotilaskapinan puhkeamista, mutta useat käyttämäni lähteet
(mm. Tiderman ja puolueen julistus) puhuvat sen puolesta, ettei näin ollut.
Itämeren kapinaa valmistelevilla Mihalevitåilla ja kronstadtilaisilla oli periaatteessa puolueensa johdon tuki takanaan.
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messa, oli tavallaan Suomen sotilastyöntekijöiden edustaja.3
Viaporin linnoitustykistön alikapteeni Sergei Tsion erosi — tai
hänet erotettiin — VSDTP:n Suomen sotilasjärjestöstä kesällä (nähtävästi heinäkuun alkupuolella). Tykkimiesten luottamus Tsioniin
oli niin ehdoton, että VSDTP:n sotilasjärjestön yhteydet tykkimiehiin katkesivat lähes täysin. Tsion liittyi sosialistivallankumouksellisiin ja alkoi järjestää näiden sotilastyötä.4 Kesäkuussa hän oli eronnut vakinaisesta palveluksesta välttääkseen hänelle määrätyn siirron pois Suomesta.5
Duuman hajotuksen jälkeen Kronstadtin varuskunnan vallankumouksellinen sotilaskomitea lähetti Helsinkiin edustajansa (sosialistivallankumouksellisia), jotka ilmoittivat, että Kronstadt nousisi
aivan lähiaikoina kapinaan ja ehdottivat, että Helsingin sotilaat tukisivat heitä. Kronstadtin ehdotus oli ristiriidassa VSDTP:n suunnitelmien kanssa, mutta toisaalta vallankumousliikkeellä ei ollut varaa
antaa saarilinnoituksen kapinallisten tuhoutua yksinään.
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön, sosialistivallankumouksellisten ja punakaartin päällikön Kockin kokous päätti kronstadtilaisten
ehdotuksesta ryhtyä valmistelemaan Itämeren sotalaivaston miehistöä kapinaan. Kapinaan noussut laivasto oli koottava Viaporin
edustalle ja viaporilaisten annettua kronstadtilaisille sovitun merkin
kumpaistenkin oli ryhdyttävä samanaikaisesti taistelemaan päällystöä vastaan. Myös Tallinna oli määrä nostattaa kapinaan. VSDTP:n
sotilasjärjestön edustajat tekivät tosin sen varauksen, että heidän oli
saatava puolueensa keskuskomitean suostumus kapinan aloittamiseen. Myös Kock yritti asettaa omia ehtojaan, mutta kaikesta päättäen niitä ei otettu huomioon.6
VSDTP:n sotilasjärjestö asetti sotilaallis-vallankumouksellisen
johtokeskuksen. Sen jäseninä olivat tai ainakin sen kokouksiin osalF. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXIX,
VA. F. 102, 1906, II otd., op. 2, d. 2 t"s. 1 t. 2, f. 146 & t. 4, f. 44, TsGAOR. PSR
No 700, IISG. Zubelevitg 2 1918, s. 103.
4 Tsion 1907, s. 41. Fjodorovski 1928, s. 33-34. Voronski I 1927, s. 196. PSR
No 683/I (rukop. 8), IISG.
5 Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 357.
6 Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 74.
Tsion 1907, s. 41-42. Zubelevitg 2 1918, s. 12, 14-17. 1905, Vosstanija v
Baltijskom flote 1926, s. 103. Sosialisti 12.8.1906, s. 1. Kujala lis.tutk. 1985,
s. 342-343. Bushnell 1985, s. 214-215.
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listuivat punakaartien ylipäällikkö, alikapteeni Kock, sotilaskarkuri,
kornetti Laukki, joka ei tässä vaiheessa enää edustanut Voima-liittoa, vaan lähinnä itseään ja bolsevikkeja, toimittaja Haapalainen,
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön keskusryhmän puheenjohtaja
M.A. Trilisser, sekä kolme Viaporin linnoitustykistön upseeria, alikapteeni Tsion ja aliluutnantit A.P. Jemeljanov ja Je.L. Kohanski.
Johtokeskuksen tehtävänä oli paikallisen kapinasuunnitelman
laatiminen, sotilaiden ja punakaartin operaatioiden koordinoiminen
ja kapinan sotilaallinen johtaminen. Joukko-osastoihin oli muodostettu taistelukomiteoita. Johtokeskuksen apuna toimi Laukin johtama tiedustelujaosto.7
VSDTP:n mensevikkijohtoinen keskuskomitea pyrki saamaan aikaan yleislakon välittömäksi vastaukseksi duuman hajotukseen.
Mengevikit tahtoivat nostaa duuman vallankumousliikkeen keskukseksi. Vallankumouspuolueiden keskuskomiteoiden, vasemmiston duumaryhmien ja eräiden ammattiliittojen edustajien Terijoella pitämissä neuvotteluissa mengevikkien yleislakkoehdotus ei
saavuttanut muiden osapuolien kannatusta, suurelta osin sen vuoksi, että monet vallankumouspuolueet arvioivat duuman merkitystä
mengevikkejä kielteisemmin.
Sosialistivallankumouksellisten ja VSDTP:n keskuskomitea ja
muut edellä mainitut tahot allekirjoittivat 25.7. talonpoikaistolle
osoitetun julkilausuman, jossa ne yllyttivät talonpoikia epäsuorasti
ja yleisellä tasolla vallankumoukseen. VSDTP:n keskuskomitea
puolsi nyt yksittäisten mielenosoitusten ja joukkoaktioiden järjestämistä, kun välittömästä yleislakosta ei ollut tullut mitään.
Bolsevikit vastustivat sekä välitöntä yleislakkoa että yksittäisiä
kapinoita, koska ne veisivät heidän mielestään väistämättä kapinaan, johon vallankumoukselliset eivät vielä olleet valmiita. Keisarin hajottama duuma oli bolsevikkien mielestä ruumis, jota oli turha
yrittää nostaa vallankumousliikkeen keskukseksi. Lenin ja keskuskomitean bolsevistiset jäsenet suhtautuivat erittäin kriittisesti kes-

7

Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 73—
74. A. Sailon haast. 1931, Eino I. Parmasen kok. II, VA. Laukki 1916, s. 24.
Korpimaa 1934, s. 65. V.N. Sokolov, Viapori, Sotilaskapina v. 1906 (Petroskoi 1935), s. 32-33, 136-137, 148-149.
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kuskomitean enemmistön toimintaan.8
Duuman hajottaminen antoi uutta pontta sosialistivallankumouksellisten toiminnalle. Puolueen sotilastyötä Suomessa johtava Vladimir Martynov alias Sommerfeld9 paljasti 23.7. aktivistipuolueen
hallituksen sihteerille Filemon Tidermanille Itämeren rannikon kapinasuunnitelman. Tsion-konfliktin vuoksi sosialistivallankumouksellisten agitaattorit saivat työskennellä Viaporin linnoitustykistössä rauhassa sosiaalidemokraattisilta kilpailijoiltaan. Sosialistivallankumouksellisten Suomen sotilastyö oli myötätuulessa.'°
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön bolsevistinen johto kysyi Trilisserin mukaan neuvoa mensevistiseltä keskuskomitealta saamatta
kuitenkaan vastausta. Sotilasjärjestö kääntyi myös bolsevikkien
"kapinakenraalin" Krasinin puoleen. On varmaa, että tämä kehotti
jarruttamaan purkausta ja pitäytymään bolsevikkien alkuperäisessä, elokuun loppupuolelle tähtäävässä suunnitelmassa jos suinkin
mahdollista.11 Sotilasjärjestön johto näyttää olleen varsin innokas
aloittamaan taistelun jo ennen puolueen johdon sanktioimaa alkusyksyä, mutta sotilasjärjestö olikin puoluejohtoa alttiimpi kärsimättömien vallankumouksellisten sotilaiden taholta tulevalle painostukselle.12
Punakaartien ylipäällikkö Kock ja toimittaja Haapalainen, jonka
SDP:n puoluehallinto oli valtuuttanut toimimaan yhdysmiehenään
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestöön nähden, eivät ilmoittaneet puoluehallinnolle mitään tekeillä olevasta kapinasta. Menettely perustui osaksi siihen routavuosina vakiintuneeseen käytäntöön, että suomalaiset sosiaalidemokraatit toimivat maanalaisissa asioissa omalla
8

Kujala 1987a, s. 165 (viite 5). Derenkovski 1965, s. 109-127. Bushnell
1985, s. 208-211. Meidupartijnyja otnosenija, Ottsot o dejatelnosti TsK
Bunda za period meidu VI-m i VII-m sjezdami, M 610-8, Bund Archives
of the Jewish Labor Movement (BA), New York.
9 Mark Visnjak, Dan proslomu (New York 1954), s. 92, 131. F. 102, 1906, II
otd., op. 2, d. 2 ts. 1 t. 2, f. 146, TsGAOR.
10 F. 102, 1906, II otd., op. 2, d. 2 ts. 1 t. 2, f. 146, TsGAOR. F. Tiderman,
Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXIX, VA. PSR 683/I
(rukop. 8), IISG. Tsion 1907, s. 41. Fjodorovski 1928, s. 33-34. Gummerus
1925, s. 160-161.
11 Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 76,
78, 141, 200, 255. Leonid Borisovits Krasin ("Nikitits"), Gody podpolja,
Sbornik vospominani, statei i dokumentov (Moskva 1928), s. 260-261.
12 Bushnell 1985, s. 215-216.
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vastuullaan, niin ettei puoluetta olisi voitu asettaa vastuuseen heidän teoistaan. Menettelystä oli tähän saakka koitunut puolueelle
pelkästään hyötyä.
Puolueen maltilliset voimat kohdistivat suuria odotuksia uuteen
eduskuntaan. Kock ja Haapalainen tiesivät, että jos he olisivat vieneet suunnitelmansa puoluehallintoon, siellä olisi syntynyt konflikti maltillisten ja radikaalien ainesten välillä. Pahimmassa tapauksessa suunnitelmat olisivat vuotaneet julkisuuteen. Sitä paitsi
Kockilla ja Haapalaisella oli kaikki syy odottaa, että puoluehallinto
julistautuisi solidaariseksi voittoisaa vallankumousta kohtaan.
Bolgevikkien keskusjohdon alkuperäinen suunnitelma ei määrännyt Suomen vallankumouksellisia sotilaita ja punakaartia aloittamaan vallankumousta. Tämä suunnitelma ei epäonnistuessaankaan olisi ollut erityisen vaarallinen autonomialle ja SDP:lle, mikäli
suomalaiset olisivat pysytelleet poissa vallankumouksen etujoukoista.
Samaa ei voi sanoa sosialistivallankumouksellisten suunnitelmasta. Kun VSDTP:n Suomen sotilasjärjestö asettui sen kannalle,
Kockilla ja Haapalaisella ei ollut enää mahdollisuutta hypätä junasta ja tuskin he sitä vakaumuksellisina vallankumouksellisina halusivatkaan.
Tilanne ei kuitenkaan näyttänyt Kockin ja Haapalaisen näkökulmasta niin synkältä kuin miksi se loppujen lopuksi muodostui.
Viaporin oli määrä nousta kapinaan samanaikaisesti muutamien
muiden tärkeiden varuskuntien kanssa ja kaiken oli määrä johtaa
vallankumouksen voittoon.
Juuri näistä syistä Kock ja Haapalainen pitivät puoluejohdon
pimennossa. Halu auttaa Venäjän vallankumous voittoon sivuutti
puolueuskollisuuden.13
Kock ja Haapalainen lupasivat sotilaallis-vallankumouksellisen
komitean kokouksissa punakaartin osallistuvan Viaporin ja Helsingin sotilaalliseen valtaamiseen. Helsingissä ja koko Suomessakin oli
määrä julistaa yleislakko. Kun punakaarteille oli hankittu hallituk-

13

Yrjö Sirola, 25 vuotta työväenliikkeessä (1928), f. 43-44, Yrjö Sirolan
kok., KA. Sokolov 1935, s. 136-137, 215-216. Sosialisti 12.8.1906, s. 1.
Johan Kock, Sananen Viaporin vapaudentaistelusta, 323(471) 1905-06,
TA.
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sen varikoista aseita, kaartien ja vallankumouksellisten sotilaiden
oli määrä lähteä kohti Pietaria ja osallistua sen valtaukseen.14
Viaporin kapinan jälkeen aktivistit väittivät, että heidän liittolaispuolueensa sosialistivallankumoukselliset olivat suunnitelmissaan
lähteneet siitä, ettei mikään suomalainen taho osallistuisi kapinaan.
Puolue siis hyväksyi aktivistien Suomelle kaavaileman sivustakatsojan osan. Tidermanin mukaan kapinan puhkeamisen jälkeen Helsinkiin saapunut keskuskomitean jäsen — oletettavasti V.M. Tsernov — paheksui sitä, että punakaarti oli liittynyt Viaporin kapinallisiin. Sosialistivallankumoukselliset vastustivat Viaporin ja Kronstadtin kapinoiden aikana myös Venäjän yleislakkoa. Puolueen
kielteinen suhtautuminen suomalaisten osanottoon ei johtunut halusta varjella Suomen autonomiaa, vaan siitä, että sosialistivallankumoukselliset tahtoivat pitää vallankumouksen alkuvaiheissaan sotilaskapinana.
Kuullessaan 23.7. Martynovilta tekeillä olevasta sotilaskapinasta
Tiderman joutui hankalaan tilanteeseen. Kaikki puoluehallituksen
varsinaiset jäsenet olivat kesälomalla poissa Helsingistä. Pari päivää
myöhemmin VSDTP:n Suomen sotilasjärjestö ehdotti Tidermanille, että Voima-liitto kutsuisi joukkonsa aseisiin tukeakseen kapinaa.
Tiderman torjui ehdotuksen ja selitti, ettei hänellä ollut valtuuksia
neuvotella asiasta.15
Framtid-lehden päätoimittaja Herman Gummerus julkaisi 27.7.
ilmestyneessä numerossa aktivistien menettelytapaohjeen. Suomalaisten oli noudatettava aseellista puolueettomuutta Venäjän vallankumoukseen nähden. Vain valtiolliseen asemaan sopiva epäsuora

14

15

F. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXIX,
VA. Laukki 1916, s. 24-25. Sokolov 1935, s. 136-137, 147-148. J.
Kockin muistiinp. 1910, Johan Kockin paperit, KA.
F. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXIX,
VA. F. T(iderman), Den senaste veckans händelser, Arbetaren 11.8.1906.
Finska aktiva motståndspartiet 20.5.-18.11.1906, SAVA, VA. Sosialistivallankumoukselliset ja Venäjän yleislakko: Vtoroi period revoljutsii,
1906-1907 gody, (Revoljutsija 1905-1907 gg. v Rossii, Dokumenty i
materialy,) 2:1 (Moskva 1961), s. 53-54, 398. Pjatyi (Londonski) sjezd
RSDRP, Aprel-mai 1907 goda, Protokoly (Moskva 1963), s. 157-158. Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 256.
(Tsionin suhtautuminen suomalaisten osallistumiseen poikkesi hänen
puolueensa edustajien linjasta, ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 351-352.)
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tuki vallankumousliikkeelle tulisi kysymykseen. Gummerus kiteytti aseellisen puolueettomuuden käsitteeseen sen linjan, jota Zilliacus oli viimeisen puolen vuoden aikana Framtidissä suositellut.
Zilliacuksen ja aktivistipuolueen mielestä vallankumouksellisella
toiminnalla ei suurlakon jälkeen ollut enää kohdetta Suomessa. On
kuitenkin ilmeistä, että Zilliacus ja muut aktivistijohtajat puhuivat
vasten parempaa tietoaan. Mihin he olisivat unohtaneet Suomeen
sijoitetun sotaväen, jonka he olivat ennen suurlakkoa suunnitelleet
riisuvansa aseista tai ainakin eristävänsä varuskuntiinsa?
Aktivistit odottivat Venäjän vallankumouksen kohtalon ratkeavan valtakunnan ydinalueilla. Voima-liiton tehtävänä oli omalla
olemassaolollaan estää hallitusta käyttämästä sotaväkeä suomalaisia vastaan vallankumouksen alettua samoin kuin viemästä joukkojaan Venäjälle kumousta tukahduttamaan. Zilliacus ei kertaakaan
esittänyt kirjoituksissaan tällaista neutraloivaa strategiaa eikä edes
maininnut hallitukselle kuuliaista sotaväkeä vihollisena, mutta ymmärrettävästi tällaiselle avoimuudelle ei ollut sijaa.
Nyt kuitenkin aktivistien venäläiset liittolaiset määräsivät vallankumouksen ja sotilaskapinan lähtölaukauksen Suomeen ja romuttivat kertakaikkisesti aktivistien maalleen suunnitteleman sivustakatsojan osan. Aktivistit olivat pitäneet omaksumansa strategian
perustana kansallista yksimielisyyttä. Vaikka sosialistivallankumoukselliset eivät edellyttäneetkään suomalaisten liittymistä sotilaskapinaan, tuomalla viimeksi mainitun Suomeen he aiheuttivat
maan sisäisten ristiriitojen kärjistymisen ja sen mahdollisuuden,
että jotkut suomalaiset tahot tempautuisivat mukaan taisteluun vaarantaen maan aseman.
Vaikka mistään lähteestä ei ilmene, että aktivistien ja sosialistivallankumouksellisten välillä olisi ollut kitkaa, on pakko olettaa, että
sitä oli.
Gummeruksen 27.7. lanseeraama aseellinen puolueettomuus oli
syntyneessä tilanteessa eufemismi, joka tarkoitti, että venäläiset saivat hoitaa sotilaskapinansa niin hyvin kuin itse pystyivät; suomalaiset keskittyisivät autonomiansa turvaamiseen.16
16

H. G(ummerus), Situationens kraf, Framtid No 29 27.7.1906, s. 4-5. Ks.
myös Framtid Profn:r 2 15.12.1905, s. 4-5, Profn:r 3 22.12.1905, s. 2-3,
No 21 1.6.1906, s. 5-6, No 26 6.7.1906, s. 1-2. "Kagaalin" arkistoa 1939, s.
781-782. Kujala 1980, s. 272.
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Punakaartien johto ryhtyi joskus heinäkuussa kutsumaan maaseudulla lomailevia lentävän osaston miehiä Helsinkiin. Kock kehotti julkisesti punakaartilaisia takavarikoimaan porvarien aseet.
Kaarteilla oli hyvin vähän aseita. Kaartien johto oli talvella yrittänyt
tuoda maahan aseita, mutta yritys oli paljastunut. Tuskin yksikään
vallankumous on noudattanut laillisia muotoja. Ei tämäkään. Viaporin kapinan alla lentävä osasto varasti Helsingin suojeluskaartin pistooleita ja eräästä dynamiittikellarista räjähdysaineita. Osa pistooleista luovutettiin venäläisille sosiaalidemokraateille. Suomalaiset
pitivät itseään vallankumouksen statisteina ja sälyttivät päävastuun
venäläisille.17
Kock ja Haapalainen pitivät konkreettiset kapinasuunnitelmat
salassa myös omiltaan. Jopa eräät punaisten kaartien johtavan toimikunnan jäsenet olivat loppuun saakka autuaan tietämättömiä
niistä. Duuman hajottaminen kuitenkin sähköisti ilmapiiriä myös
Suomessa.18
Työ-ryhmäläinen duuman jäsen F.M. Onipko kävi 28.7. Helsingissä neuvottelemassa sosialistivallankumouksellisen Martynovin
kanssa. Onipko oli sittemmin yksi Kronstadtin sotilaskapinan johtajista. Tidermanin mukaan yhteistä kapinapäivää ei vielä määrätty,
mutta tiedettiin, ettei Kronstadtia voitaisi pidätellä enää montaa päivää.19
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön, sosialistivallankumouksellisten ja kaiketi myös punakaartin edustajat kokoontuivat sunnuntaina 29.7. yhteiseen kokoukseen. Kapinan odotettiin alkavan muutaman päivän kuluttua. Kapinasuunnitelmat eivät vielä olleet valmiit.
Tsionin oli määrä mennä seuraavana päivänä Viaporiin neuvottelemaan niistä tykkimiesten komiteoiden edustajien kanssa.20
Vallankumoukselliset esittelivät konkreettiset kapinasuunnitelmansa Viaporin sotilaiden kokouksissa heinäkuun lopulla. Tarkoitus oli, että liikkeelle lähdettäisiin samanaikaisesti yhteisen suunnitelman mukaan. Sotilaiden mieliin teroitettin pidättyvyyttä. Toi-

Kujala 1981, s. 109. Kujala lis.tutk. 1985, s. 355 (viite 398).
Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 355-356.
19 F. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXIX,
VA.
20 Tsion 1907, s. 42-44. Kujala lis.tutk. 1985, s. 358-359 (viite 409).
17

18
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saalta heitä kuitenkin muistutettin kasarmielämän epäkohdista heidän virittämisekseen kapinalle otolliseen mielentilaan. Tällainen
agitaatio osoittautui kohtalokkaaksi tulitikkuleikiksi. Kyseisenä
sunnuntai-iltana tapahtumat riistäytyivät vallankumouspuolueiden
ja niiden kapinaelinten käsistä.

Kapinan kulku
Viaporin miinakomppanian sotilaat esittivät joukolla vaatimuksen,
että äskettäin poistetut viinarahat oli palautettava heille. He tehostivat vaatimustaan mellakoimalla ja kieltäytymällä palveluksesta.
Linnoituksen komendantti, kenraalimajuri V.A. Laiming antoi jalkaväen riisua heidät aseista maanantaina 30.7. Hän määräsi suhteellisen lieviä rangaistuksia ja tutkimuksen. Jalkaväki määrättiin vartioimaan miinakomppanian sotilaita.
Kapinan tutkimuskomissiolle Laiming ilmoitti tunteneensa, että
laillisin keinoin toimiminen oli vaikeaa. Ainoaksi kurinpalautusmahdollisuudeksi hän katsoi järjestyshäiriön ja tunnusti odottaneensa sellaista. Lausunto oli kuitenkin paljolti jälkiviisautta. Jos
Laiming olisi maanantaina arvannut tapahtumien todellisen vakavuuden ja tietoisesti lietsonut kapinaa, hän ei olisi antanut esikuntapäällikkönsä ilmoittaa rauhoittavia tietoja Suomessa sijaitsevien
maavoimien eli 22. armeijakunnan komentajalle A. von Saltzalle
eikä hän liioin olisi päästänyt miinakomppanian miehiä niin vähäisillä rangaistuksilla kuin oli laita. Yleisen kapinan edellyttämiin laajoihin turvallisuustoimiinkaan Laiming ei maanantaina ryhtynyt.21
von Saltza näki sopivaksi matkustaa maanantai-iltana 30.7. kesänviettopaikkaansa, vaikka hänelle oli kerrottu miinakomppanian
niskuroinnista. Joutuessaan selittämään matkaansa von Saltza vetosi linnoituksen esikuntapäällikön ilmoitukseen, että tilanne linnoi-

21

Viaporin linnoituksen komendantin päiväkäsky No 198 17.7.1906 (v.1.),
Venäläisiä sotilaqasiakirjoja 8687, VA. F. 11, 1906, op. 1, d. 8659, f. 237—
245, TsGVIA (NL:n mf. 190, VA). 1905, Armija v pervoi revoljutsii 1927, s.
42, 88-93. Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP
1932, s. 258-259. Nya Pressen 4.8.1906, s. 3.
217

tuksessa oli rauhoittunut. Suomen santarmihallituksen päällikkö
puolestaan oli Viaporin kapinan aikana virkamatkalla Pietarissa.
von Saltzan matka joutui kapinan tutkimuskomission raportissa
kiusalliseen valoon ja santarmipäällikkö sai matkastaan lievän rangaistuksen.22
Useissa Viaporin kapinaa koskevissa muistelmissa ja tutkimuksissa esitetään se käsitys, että Venäjän sotilasviranomaiset provosoivat tarkoituksellisesti Viaporin kapinan voidakseen tukahduttaa sotilaiden liikehdinnän, ennen kuin tämä ennätti kasvamaan hallitukselle todelliseksi kuolemanvaaraksi.23 Käsityksessä ei ole mitään
perää.
Keskeisten henkilöiden poissaolot osoittavat, etteivät sotilaspäällystö ja santarmisto odottaneet tilanteen riistäytyvän kapinaksi ja
vielä vähemmän he tietoisesti provosoivat sellaista. Viimeksi mainittu ajatus on heidän kohdaltaan järjetön, uhkasihan tällainen kapina paitsi valtakunnan sisäistä järjestystä juuri kyseisen päällystön
virkauraa.
Tieto miinakomppanian eliminoimisesta kantautui Viaporin tykkimiesten korviin. Nämä pelkäsivät, että heidätkin riisuttaisiin
aseista. Kapinointimahdollisuudet menisivät sen sileän tien. Maanantaipäivänä pitämissään kokouksissa tykkimiehet päättivät iskeä
ennen komendanttia ja aloittaa välittömästi taistelun. He ilmoittivat
kuitenkin aikeistaan Tsionille, joka kiirehti linnoitukseen ja taivutteli tykkimiesten yksikköjen edustajat lupaamaan, ettei kapinaa
aloitettaisi ainakaan muutamaan päivään. Suunnitelmat eivät olleet
valmiit ja sitä paitsi Viapori voisi joutua tuleen yksinään.
Tsion palasi kaupunkiin helpottunein mielin. Tykkimiehet nousivat kuitenkin kapinaan eri puolilla linnoitusta vähän ennen puoltayötä maanantain puolella 30.7. Peruuttamismääräys ei ollut tavoittanut kaikkia yksikköjä. Luultavasti vielä tärkeämpi syy liikkeelle
lähtöön oli, että monet tykkimiehet eivät välittäneet Tsionin takai22

F. 11, 1906, op. 1, d. 8659, f. 237-245, TsGVIA & F. 102, 4. delopr., op. 236,
d. 9 ts. 10, f. 250 seur., TsGAOR (NL:n mf. 190 ja 170, VA).
23 Fjodorovski 1928, s. 35-36. Vojennyje morjaki v period pervoi russkoi
revoljutsii 1905-1907 gg., pod red. S.F. Naida (Moskva 1955), s. 219, 511.
Erkki Salomaa, Viaporin kapina, 60 tuntia vallankumousta (Helsinki
1965), s. 69-71. Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 360 (viite 411). Kysymykseen
palataan Azefin roolin yhteydessä tuonnempana.
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sin komennosta, vaan ottivat kohtalonsa omiin käsiinsä. Viaporin
kapina ei puhjennut ainoastaan bolsevikkien, vaan myös sosialistivallankumouksellisten tahdon vastaisesti. Jemeljanov ja Kohanski,
jotka olivat viimeiseen asti pidätelleet tykkimiehiään, ryhtyivät nyt
linnoituksen kapinan sotilaallisiksi johtajiksi. Kapinalliset saivat
haltuunsa vain osan linnoitussaarista.24
Selkkaus ei luultavasti enää ollut vältettävissä, vaikka Viaporin
tykkimiehet olisivat totelleet Tsionia. Katajanokalla sijaitsevan Viaporin sotasataman matruusit olivat näet omassa yksikköjen edustajien kokouksessaan tehneet päätöksen nousta kapinaan tiistaina
puoleltapäivin.25 Vallankumouspuolueet olivat tuoneet kapinasuunnitelmansa ylhäältä käsin sotilaille, mutta näiden keskuudessa
ne alkoivat elää omaa elämäänsä. Sotilaiden kärsimättömyys ja
kapinahalut osoittautuivat voimakkaammiksi kuin vallankumouspuolueiden suunnitelmallisuus ja ohjaus.
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön keskusryhmä päätti maanantain ja tiistain vastaisena yönä ryhtyä laajentamaan kapinaa. Ryhmä
ei saanut yhteyttä Helsingin varuskunnan jalkaväkiosastoihin, mutta päätti julistaa Helsingin ja koko Suomen, myös rautatiet, yleislakkoon. Viimeksi mainittu päätös oli ennakkositoumusten mukainen
velvoite Kockille ja Suomen työväenliikkeelle.26
Kock julisti punakaartin päällikkönä omissa nimissään yleislakon. Julistuksia jaettiin tiistaiaamuna 31.7. kaupungilla. Kock ei
yrittänytkään saada SDP:n puoluehallintoa tai Helsingin suurlakkokomiteaa allekirjoittajaksi. Julistus tarvittiin seuraavaksi aamuksi,
jolloin työläiset menivät töihinsä. Mainittuja elimiä olisi ollut mahdotonta saada koolle keskellä yötä. Sitä paitsi Kock arvasi, ettei puoluehallinto noin vain julistaisi yleislakkoa. Kock oli kaartissaan
lähes ehdoton auktoriteetti. Jo suurlakon aikana hän oli tottunut

24
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Tsion 1907, s. 42-50. Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 74-75, 259-263. Vtoroi period revoljutsii 2:1 1961, s.
591-592. 1905, Armija v pervoi revoljutsii 1927, s. 90-92. PSR No 683/I
(rukop. 2, 3, 5), IISG. F. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I.
Parmasen kok. XXIX, VA. Fjodorovski 1928, s. 35-38. F. 11, 1906, op. 1,
d. 8659, f. 53-56, 237-245, TsGVIA (NL:n mf. 190, VA).
PSR 683/I (rukop. 4), IISG.
Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 75—
77. Laukki 1916, s. 24-25. Kujala lis.tutk. 1985, s. 363 (viite 419).
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antamaan julistuksia omissa nimissään. Ylipäällikkyys oli noussut
hänelle päähän. Näistä syistä hän sivuutti työväenliikkeessä normaalisti tällaisia päätöksiä tekevät elimet.27
SDP:n puoluehallinnon toimeenpanevan valiokunnan jäseniä
kävi tiistaina aamupäivällä Kockin puheilla Eläintarhassa. Valiokunta kieltäytyi yhtymästä suurlakkoon, koska se ei voinut tietää
taistelun lopputulosta eikä halunnut asettaa puolueen ja maan asemaa vaakalaudalle. Valiokunta viivytti puoluepäätöksen tekemistä
kutsumalla koko puoluehallinnon eli myös maaseutujäsenet kokoon.
Helsingin suurlakkokomitea julisti sitä vastoin tiistaina paikallisen yleislakon. Tämä tapahtui Eero Haapalaisen esityksestä. Hän
joko harhautti lakkokomitean uskomaan, että puoluehallinto toivoi
tällaista päätöstä, tai sitten Haapalaisella todella oli valiokunnan
jäsenten hiljainen suostumus. Suurlakkokomitea ei asettanut lakolle mitään poliittisia päämääriä ja kehotti säilyttämään järjestyksen
— sen antama julistus ei todellakaan yllyttänyt vallankumoukseen.
Puoluehallinnon toimeenpanevan valiokunnan jäsenet painostivat tiistaiaamupäivänä Kockia pidättyvyyteen.28 Saman neuvon hän
sai kapinan kuluessa myös aktivisteilta ja Helsingin poliisimestarin
apulaiselta.29 Kock joutui tasapainoilemaan maltillisten suomalaisten tahojen ja vallankumouksellisten venäläisten vaatimusten välillä. Hän ei kestänyt ristipainetta, vaan lamaantui, menetti johtokykynsä ja kapinan lopulla myös hermonsa.39
27

Laukki 1916, s. 24-25. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A.
Söderholmin tutk.ptk. (E. Haapalainen ja E. Perttilä), VA. Luoto 1909, s.
40. Sokolov 1935, s. 157. Y. Sirola, 25 vuotta työväenliikkeessä (1928), f. 45,
Yrjö Sirolan kok., KA. Työmies 3.8.1906, s. 2. J. Kock, Sananen Viaporin
vapaudentaistelusta, 323(471) 1905-06, TA.
28 Sokolov 1935, s. 157-158, 216-218. Y. Sirola, 25 vuotta työväenliikkeessä (1928), Yrjö Sirolan kok., KA. SDP:n puoluehallinnon (toimeenpanevan valiokunnan) ptk. 31.7.1906, 1.-2. pykälä, TA. Viaporin kapina 1906,
Helsingin suurlakkokomitean ptk. 31.7.1906, KA. Jussi Tuomisen muistelmia, f. 73 seur. Jussi Tuomisen kok. 1, KA. Työmies 3.8.1906, s. 2-3.
Helsingin Sanomat 8.8.1906, s. 4.
29 F. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXIX,
VA. Aino Ackte-Jalander, Kenraali Bruno Jalanderin muistelmia Kaukaasiasta ja Suomen murroskaudelta (Helsinki 1932), s. 113.
3o Proletaarisen vallankumouksen rintamilta, Suomen Vallankumouksen
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L'ILLtiSTRAT[O$'.

Katajanokan sotasatama Viaporin kapinan aikana.
L'Illustration 1906.

VSDTP:n sotilasjärjestön keskusryhmä määräsi Katajanokan
matruusit aloittamaan taistelun tiistaiaamuna. Merikasarmi joutuikin kapinallisten haltuun. Sataman edustalla ankkurissa seisova laivasto-osasto sitä vastoin pysyi hallitukselle uskollisena. Laivojen
upseerit osasivat olla varuillaan. Jotta laivat olisi pystytty valtaamaan, kapinan olisi pitänyt alkaa niiltä eikä Viaporista, kuten alkuperäinen suunnitelma edellyttikin.
Laivojen matruuseilla ei ollut edes patruunoita. Matruusikomitean edellisenä päivänä tekemän suunnitelman mukaan heidän oli
ollut määrä hankkia niitä aamupäivällä ja yllättää "tataarinsa" lounaspöydästä. "Antakaa vain meille patruunoita", merimiehet olivat
ilmoittaneet komitealle, "jaamme ne niin kuin kokkimme jakaa
perunoita." Osa laivoista avasi tulen kohti Merikasarmin kapinallisia.
VSDTP:n sotilasjärjestö sai Kockin lähettämään viivyttelyn jälkeen pienen joukon punakaartilaisia Katajanokalle. Hallitukselle
uskollinen sotaväki sulki Katajanokalle vievän sillan. Kun merisotilailla ei ollut päteviä johtajia eivätkä asiat sujuneet, he kököttivät
paikallaan kuin "hiiret loukkaassa". Noin sata kapinallista sotilasta
antautui lopulta vangiksi. Katajanokan kapina päättyi samana päiTutkijakunnan kokoelma 1 (Leningrad 1935), s. 136-140. J. Tuomisen
muistelmia, f. 74 seur., Jussi Tuomisen kok. 1, KA.
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vänä kuin oli alkanutkin.31
Helsingin vallankumoukselliset lähettivät tiistaina Kronstadtiin,
Tallinnaan, Pamjat Azova -risteilijälle ja Oranienbaumiin ennalta
sovitun salakielisen sähkeen, joka viestitti, että kapina oli alkanut
Helsingissä ja kehotti nousemaan taisteluun. Lähettäjänä oli Tiderman. Sekä sosialistivallankumoukselliset että sosiaalidemokraatit
olivat varmasti tämän sähkeen takana. VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön keskusryhmä kehotti sähkeitse Turussa, Lappeenrannassa,
Viipurissa ja Perkjärvellä toimivia agitaattoreitaan yllyttämään sikäläiset sotilaat kapinaan ja lähetti samaa tarkoitusta varten asiamiehiään. Tämä oli sosiaalidemokraattien omaa politiikkaa.32
Helsingin bolsevikit lähettivät heti kapinan puhjettua Krasinille
Pietariin sähkeen, jossa ilmoitettiin tapahtuneesta ja pyydettiin Helsinkiin puoluetyöntekijöitä.
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestö lähetti Pietariin kuriirina, joka
pyysi "täkäläistä komiteaa" (joko puolueen Pietarin komiteaa tai sitten keskuskomiteaa) tukemaan kapinaa.33
Kun Kronstadtin vallankumoukselliset saivat Viaporin sähkeen,
he epäröivät aluksi tarttua aseisiin, sillä sovittu salakieli petti eivätkä kronstadtilaiset olleet varmoja, oliko Viapori noussut kapinaan
yksinään vai oliko niinikään osa laivastoa matkalla Kronstadtiin val-

31

32

33

F. 972, 1906, op. 3, d. 174, f. 28-31 ja passim, Tsentralnyi gosudarstvennyi
arhiv vojenno-morskogo flota SSSR v Leningrade, (NL:n mf. 165-166,
VA). F. 11, 1906, op. 1, d. 8659, f. 237-245, TsGVIA (NL:n mf. 190, VA).
PSR No 683/I (rukop. 4) (sit.), IISG. Laukki 1916, s. 24-25 (sit.). Pervaja
konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 75-77, 264.
Tsion 1907, s. 73-74, 76. Sosialisti 12.8.1906, s. 1. Smirnov 1926, s. 153154. 1905, Vosstanija v Baltijskom flote 1926, s. 71-84. N.M. Fjodorovski,
Sveaborgskoje vosstanije, (Iz vospominani), Krasnaja nov No 3 1926, s.
164, 166-171. Helsingin Sanomat 4.8.1906, s. 3. Uusi Suometar 9.8.1906,
s. 3. Viaporin jutun pöytäkiljat (Turun hovioikeudessa ja Helsingin raastuvanoikeudessa), I-II (s.l. & a.). Helsingin poliisilaitoksen etsivän osaston
raportti No 295 31.8.1906, 323(471) Viapori 1906-07. Saman osaston
Hakaniemen mellakkaa koskeva raportti, 323(471) Hakaniemen mellakka
1906, TA.
F. 102, 1906, 00, op. 6, d. 6 ts. 3 lit. A, f. 71-73, TsGAOR. N. Olsanski,
Kronstadtskoje vosstanije 1906 goda, Krasnaja letopis No 5 1923, s. 186187. KKK 1906, I jaosto, XXVI, VA. Ahun & Petrov 1926, s. 142-145.
1905, Vosstanija v Baltijskom flote 1926, s. 88, 90. F. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXIX, VA.
Leonid Borisovits Krasin 1928, s. 260-261. Derenkovski 1965, s. 132.
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lankumouksellisten avuksi. Vaaka kääntyi kapinan välittömän
aloittamisen puolelle, kun sekä sosialistivallankumouksellisten
puolueen edustaja että VSDTP:n mensevikkienemmistöinen keskuskomitea näyttivät vihreää valoa.
Liikkeelle lähdettiin myöhään keskiviikkona 1.8. Aamuun mennessä kapina oli tukahdutettu. Kronstadtin sotilaat olivat kärsimättömyydellään panneet alulle koko Itämeren kapinasuunnitelman.
Kun täytäntöön panon aika koitti, osoittautui, ettei kronstadtilaisista
ollut edes oman osuutensa toteuttajiksi. Heidän vallankumoustouhunsa oli pelkkä ilmapallo, josta hallitukselle uskollinen kiväärimies päästi yhdellä pistimen sohaisulla ilman pihalle.34
Itämeren laivastossa kapina puhkesi vain yhdellä laivalla, Viron
rannikolla purjehtivalla Pamjat Azova -risteilijällä. Kapinalliset kukistettiin täälläkin.35
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön yritys nostattaa Turun, Viipurin, Lappeenrannan ja Perkjärven sotilaat kapinaan epäonnistui täysin. Sosialistivallankumouksellisten menestys oli yhtä heikko Lappohjassa sijaitsevassa laivasto-osastossa.
Sotaväki pysyi hallitukselle uskollisena kaikkialla muualla paitsi
Viaporissa ja Katajanokalla. Osa sotilaista oli kuitenkin hallituksen
kannalta kaikkea muuta kuin luotettavia.36
Viaporissa kapinaan nousi runsaat 700 sotilasta, pääasiassa tykkimiehiä. Katajanokan kapinallisia oli hieman toistasataa. Koko metelin aikaan saaneita miinakomppanian sotilaita oli noin 160, mutta he
olivat kapinan aikana hallituksen joukkojen vankeina. Helsinkiin ja
Viaporiin sijoitettu jalkaväki ja eräät muut joukko-osastot pysyivät
hallituksen leirissä; tosin niidenkin taisteluhalukkuudessa ja kurissa
oli toivomisen varaa. Eräät Viaporin yksiköt ja saaret noudattivat
puolueettomuutta. Suurin osa Helsingin ja Viaporin varuskuntien
yhteen lasketusta vahvuudesta totteli yhä päällystöään.37 Päällys-
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F. 102, 1906, 00, op. 6, d. 2 t"s. 4, TsGAOR. Zubelevit`s 3 1918, s. 33-148.
Kujala lis.tutk. 1985, s. 367-368 (viite 429). Bushnell 1985, s. 218-220.

Kujala lis.tutk. 1985, s. 368 (viite 430).

36

Ks. viite 32. Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP
1932, s. 78. Voronski I 1927, s. 231-232. (K.E. Primus-Nyman,) Matka
Viaporiin viime pommituksen aikana (Turku 1906), s. 12.
37 F. 11, 1906, op. 1, d. 8659, f. 53-56, 237-245 ja passim, TsGVIA (NL:n mf.
190, VA). Sokolov 1935, s. 53-54, 59-62, 65-67, 70, 125. Pervaja konfe-
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töllä oli käytettävissään reservinä myös muun maan sotaväki.
Helsingin punakaartissa oli Työmies-lehden mukaan marraskuun
lopussa 1905 kuutisentuhatta miestä. Pitkäksi venynyt eduskuntauudistuskampanja ja sen suotuisa lopputulos harvensivat tehokkaasti rivejä. Kapinan puhjettua Kock sai alle tuhat punakaartilaista
kootuksi lippujen alle. Vain osalle riitti kättä pitempää. Joukon sotilaallinen kelpoisuus ei muutenkaan ollut kehuttava. Helsingin punakaartista ei ollut siksi vaa'ankieleksi, joka olisi voinut kääntää voimasuhteet kapinallisten eduksi.
Koko Suomen punakaartien jäsenmääristä ei ole tarkkoja tietoja.
Olipa jäsenmäärä mikä hyvänsä, sillä ei ollut mitään vaikutusta
tapahtumaan kulkuun, sillä kukaan ei yrittänyt mobilisoida maaseudun punakaarteja Helsinkiin.38
Helsingin ja eräiden muiden paikkakuntien punakaartit harjoittivat sabotaasia rautateitä kohtaan. VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön
ja punakaartien ei kuitenkaan onnistunut estää joukkojen kuljetuksia Helsinkiin.39
Viaporin kapinaan osallistuneiden matruusien ja erityisesti miinakomppanian miesten enemmistön tausta oli kaupunkilainen ja
työväenluokkainen. Sama päti kapinallisten tykkimiesten huomattavaan vähemmistöön. On ilmeistä, että kaikista aselajeista jalkaväen juuret olivat tukevammin maaseudun talonpoikaistossa. Sosiaalisella taustalla oli varmasti suuri osuus siihen, kummalle puo-

rentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 269-271. Nya
Pressen 4.8.1906, s. 3. Ackte-Jalander 1932, s. 112. Fjodorovski 1926, s.
168. Tsion 1907, s. 67.
38 Työmies 21.11.1905, s. 2. Luoto 1909, s. 20. 1905, Vosstanija v Baltijskom
flote 1926, s. 77-78. Korpimaa 1934, s. 62. Sokolov 1935, s. 170-172, 175,
190, 194. Laine I 1946, s. 311. Laukka 1916, s. 24. Parmanen IV 1941, s. 804.
J. Tuomisen haast. 1933, Eino I. Parmasen kok. X, VA. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk. (K. Liukonen, K.A.
Valtola, E. Haapalainen, A. Suomi, K. Luoto ym.), VA. Viaporin jutun
pöytäkirjat I-II s.a., passim. Helsingin poliisilaitoksen etsivän osaston
raportti No 295 31.8.1906, 323(471) Viapori 1906-07, TA. Salkola 1985, s.
46.
39 F. 11, 1906, op. 1, d. 8659, f. 237-245, TsGVIA (NL:n mf. 190, VA). Sokolov 1935, s. 177-181, 205-206. Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh
organizatsi RSDRP 1932, s. 77-78. J. Kockin muistiinp. 1910, Johan
Kockin paperit, KA.
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7

lelle aselaji kallistui.4o
Hallituksen joukkojen huomattavan osan taisteluhaluttomuus ja
joidenkin yksiköiden puolueettomuus antoivat kapinallisille mahdollisuuksia aina Viaporin ja Helsingin valloittamiseen ja näiden
varuskuntien sotilaiden enemmistön kannatuksen voittamiseen
saakka. Tämä olisi kuitenkin edellyttänyt kapinallisilta offensiivisempaa toimintaa kuin mihin he pystyivät.
Ensimmäisenä kapinapäivänä tiistaina 31.7. kapinalliset eivät
käyttäneet kaikkea tulivoimaansa linnoitukseen pureutunutta komendanttia ja jalkaväkeä vastaan, koska he toivoivat saavansa viimeksi mainitun puolelleen. Kumoukselliset eivät osanneet käyttää
tykkejään likimainkaan mahdollisimman hyvin. Odottaessaan vallankumouksellista laivastoa ratkaisemaan pelin he pysyttelivät paikoillaan.
Keskiviikkona kapinalliset vaativat komendanttia antautumaan.
Kun tämä kieltäytyi, kapinalliset pommittivat kanuunoin tämän
asemia. Heidän avukseen oli kaupungista saapunut noin sata tai hieman toistasataa punakaartilaista. Tulokkaiden joukossa oli jonkin
verran Katajanokalta paenneita matruuseja.
Keskiviikon kallistuessa iltaan sattui kaksi takaiskua, jotka ratkaisivat kapinan kohtalon. Kapinallisten puolella oleva ruutikellari
räjähti tuntemattomasta syystä. Monien muiden ohella Jemeljanov
haavoittui. Linnoituksen edustalle ilmaantui mereltä laivasto-osasto. Se alkoi moukaroida kapinallisten asemia tykeillään etäisyydeltä, jonne linnoituksen kanuunat eivät kantaneet. Kohanski jäi vangiksi. Kapinallisilta meni sisu kaulaan. Iltamyöhällä he nostivat valkoisen lipun antautumisen merkiksi.
Torstaipäivänä 2.8. hallituksen joukot ottivat kapinallisten saaret
haltuunsa. Noin 700 sotilasta (myös Jemeljanov) ja 80 punakaartilaista jäi vangiksi. Pieni joukko kapinallisia pääsi pakenemaan Viaporista.
Koko kapinassa hallituksen puolelta kaatui 4 upseeria ja 4 miehistöön kuuluvaa. Virallisen selvityksen mukaan vastapuolella sai surmansa 10 sotilasta. Kadonneita sotilaita oli 38. Jotkut näistä lienevät
kaatuneet kapinallisten riveissä Viaporissa. Suurin osa kadonneista
40

Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932. s.
271-279.

8 Vallankumous ja kansallinen...
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oli kuitenkin karkaamaan onnistuneita kapinallisia. Viaporissa kaatuneiden punakaartilaisten määrästä ei ole luotettavia tietoja. Tappioiden vähäisyys osoittaa, miten defensiivistä kapinallisten taistelu
oli.41
Tsionilla oli erimielisyyksiä Jemeljanovin ja Kohanskin kanssa ja
hän jätti sotatapahtumien johtamisen näille upseeritovereilleen. Katajanokan kapinan johtajaksikaan Tsion ei vieraan aselajin miehenä
kelvannut. Hän toimi kaupungin ja Viaporin yhdysmiehenä.42

Kapinan kulku ja suomalaiset
Aktivistipuolueen hallituksen jäsenet kokoontuivat kapinan puhjettua lomapaikassaan Nauvon Prostvikissä ja päättivät puolueen pysyvän toistaiseksi sivustakatsojana. Yksityishenkilöinä jotkut aktivistit toimivat tarmokkaasti kapinallisten apuna.43
SDP:n puoluehallinto vetäytyi kapinan aikana Helsingin suurlakkokomitean selän taakse. Suurlakkokomitea kielsi pakottamasta
ketään lakkoon. Maaseudulta tulleita lähetystöjä se neuvoi pysymään lakon ulkopuolella.44
Kock jätti punakaartin kansliatoimen kaartien johtavan toimi-
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F. 11, 1906, op. 1, d. 8659, f. 53-56, 237-245 ja passim, TsGVIA (NL:n mf.
190, VA). KKK 1906, I jaosto, XXVI ja XXVI'. 1907, I jaosto, XIV, VA.
Venäläisiä sotilasasiakirjoja 1963, VA. F. 102, 1906, 00, op. 6, d. 6 ts. 3 lit.
A, TsGAOR. PSR 683/I, IISG. Tsion 1907, s. 51-73, 77-78. Fjodorovski
1928, s. 38-43. Sokolov 1935, s. 47-124. Pervaja konferentsija vojennyh i
bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 263-271. Viaporin jutun pöytäkirjat
I-II s.a., passim. Helsingin poliisilaitoksen etsivän osaston raportti No 295
31.8.1906, 323(471) Viapori 1906-07, TA.
42 S. Cyon (Tsion) Hj. Brantingille s.a. (1914), Hjalmar Brantings brevsamling 4, AA. Primus-Nyman 1906, s. 45-46 ja passim. Tsion 1907, s. 73-74
ja passim. F. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen
kok. XXIX, VA.
43 Finska aktiva motståndspartiet 20.5.-18.11.1906, SAVA, VA. B. Engströmin kirje 1938 & F. Tiderman, Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXVII ja XXIX, VA. Primus-Nyman 1906. Smirnov 1926, s.
153. Sosialisti 12.8.1906, s.1. Törngren 1942, s. 274-275.
" Viaporin kapina 1906, Helsingin suurlakkokomitean ptk. 31.7.-3.8.1906,
KA. J. Tuomisen muistelmia, f. 73 seur., Jussi Tuomisen kok. 1, KA.
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kunnan sihteerille Jussi Tuomiselle, joka oli myös suurlakkokomitean puheenjohtaja. Maaseudulta tulvi punakaartilaisten ja muiden
vallankumoushaluisten piirien soittoja ja sähkeitä, joissa kärtettiin
toimintaohjeita. Puoluehallinnon toimeenpaneva valiokunta joutui
saman pommituksen kohteeksi. Valiokunta ja Tuominen, joka oli
uskollinen valiokunnan varovaiselle linjalle, vastasivat, että maaseudulla oli jatkettava normaalia menoa. Punakaartin osastot saivat
kehotuksen olla lähtemättä Helsinkiin.45
Suomen suurimpien maaseutukaupunkien työväki piti kapinan
aikana joukkokokouksia. Mielialat olivat kiihdyksissä, mutta puoluehallinnon ja Tuomisen ohjeita noudatettiin. On varmaa, että
maaseutu pysyi aloillaan juuri puoluehallinnon vallankumouskutsun puuttumisen vuoksi.46
Kun Laukki ja VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön keskusryhmä
totesivat, ettei SDP:n puoluehallinto ollutkaan julistanut maata käsittävää yleislakkoa, vaan oli saatu aikaan vain Kockin henkilökohtaisesti julistama lakko ja Helsingin suurlakkokomitean ohjelmaton
lakko, ne käsittivät, että "asia siinä kohdassa on menossa kissan
kaulalle". Bolsevikkien kannalta oli elintärkeää laajentaa taistelua
mahdollisimman moneen paikkaan. Vallankumouksen liekki oli
yritettävä pitää hengissä niin kauan, että se ehättäisi sytyttämään
tuleen Pietarin, Moskovan ja koko Venäjän valtakunnan.
Puoluehallinnon pitäessä kokoustaan keskiviikkona 1.8. huoneeseen törmäsi tiukkailmeinen lähetystö. Tulokkaat — Laukki, muutamia punakaartin päälliköitä ja VSDTP:n sotilasjärjestön agitaattori, sotilaskarkuri Kristian Rogge — vaativat puoluehallintoa julistamaan yleislakon koko Suomeen. Nyrkkiä pöytään iskien Laukki
uhkasi vangituttaa hallinnon jäsenet Sirolan, Valppaan ja Emil Perttilän.
Kun Laukin uhkaukset eivät tepsineet, Rogge kerrassaan tulistui
ja vannoi kääntävänsä Viaporin tykinpiiput Helsinkiä kohti, ellei
lakkoa syntyisi.
Väitetään, että puoluehallinto sai katsella revolverinsuuta. Tois-

J. Tuomisen muistelmia, f. 73 seur., Jussi Tuomisen kok. 1, KA. 323(471)
1904-15, TA. J. Tuomisen haast. 1933, Eino I. Parmasen kok. X, VA.
46
Kansan Lehti ja Helsingin sanomalehdet 1.8.-4.8.1906. Sokolov 1935, s.
217. Kujala lis.tutk. 1985, s. 373.

45

227

ten mukaan asetta piteli Laukin, toisten mukaan Roggen käsi.

Kaupungin pommitusuhkauksella ei ollut toivottua vaikutusta.
Puoluehallinnon jäsenet selittivät, etteivät he vaarantaisi puoluettaan, koska kapinan voitosta ei ollut takeita. Valpas huomautti, että
edellisen syksyn suurlakko oli ollut kansallislakko. SDP:lla ei ollut
voimia toteuttaa yleislakkoa, jota sekä Venäjän hallitus että Suomen
porvaristo vastustivat. Valpas kehotti lähetystöä poistumaan.
Puoluehallinnon jäsenet olivat keskenään erimielisiä siitä, mitä
olisi tehtävä. Ainakin Haapalainen kuului varmasti lakon kannattajiin. Hallinto hajaantui tekemättä mitään päätöstä ja lykkäsi taaskin
ratkaisun suurlakkokomitealle.
Varovaisuuden ohella arvovaltasyyt estivät puoluehallintoa julistamasta lakkoa. Suomen työväenliikkeessä ei ollut tapana, että yksi
henkilö, olkoon kuka tahansa, teki päätökset järjestöjen päiden yli.
Puoluehallinnon oli vaikea alistua sellaisen ylipäällikön komennettavaksi, joka kaartin sääntöjen mukaan oli puoluehallinnon käskyläinen.
Emme tiedä, syntyikö pommitusuhkaus puoluehallinnon kokouksessa käydyn sanaharkan spontaanisti kirvoittamana vai oliko
VSDTP:n sotilasjärjestön keskusryhmä valtuuttanut Roggen esittämään sen. Koska yhteyksiä ei voitu pitää Viaporiin siellä 1.8. raivoavan tulitaistelun vuoksi, Viaporin kapinallisilla ei ollut osaa eikä
arpaa pommitusuhkaukseen, ei liioin lamaantuneella Kockilla. Jäljelle ei jää muuta tahoa kuin sotilasjärjestön keskusryhmä.47
Keskusryhmä piti nyt punakaartin päällikköjen välityksellä huolen siitä, ettei uhkaus unohtunut, vaan pysyi esillä. Suurlakkokomitea saattoi asian yleisön tietoon myöhään keskiviikkoiltana laati-
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SDP:n puoluehallinnon ptk. 1.8.1906, TA. Viaporin kapina 1906, Helsingin suurlakkokomitean ptk. 1.8.1906, KA. Helsingin Sanomat 8.8.1906, s.
4. Työmies 3.8.1906, s. 2-3. Arbetaren 11.8.1906, s. 1. Vapaa Sana I s.a.
(1906), s. 5. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin
tutk.ptk. (E. Perttilä, A. Perden, K. Luoto ja J. Löfberg), VA. Luoto 1909,
s. 41. Raivaaja (Fitchburg) 9.9.1911, s. 3. Laukki 1916, s. 25 (sit.). Työn
Voima 14.10.1920, s. 4. Suomen Sosialidemokraatti 14.1.1920, s. 3 &
29.7.1931, s. 5. Y. Sirola, 25 vuotta työväenliikkeessä (1928), f. 46-47, Yrjö
Sirolan kok., KA. Sokolov 1935, s. 216-218. M. Turkian haast. 1931, Eino
I. Parmasen kok. V, VA.
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Suojeluskaarti Palokunnantalon edessä Hakaniemen mellakan aikana.
massaan julistuksessa.48
Torstaina 2.8. villiintynyt katuyleisö yritti väkivalloin pysäyttää
raitiotieliikenteen Hakaniemen torilla. Helsingin poliisimestarin
alaisen puolivirallisen suojeluskaartin 60-miehinen osasto marssi
torille järjestystä palauttamaan. Kaarti ampui varoituslaukauksia
ilmaan.
Ne, jotka olivat kuvitelleet, että hulinoitsijat taltutettaisiin ja lakko murrettaisiin tällaisella demonstraatiolla kuten suurlakon viimeisenä päivänä Senaatintorilla, saivat havaita erehtyneensä. Meteli vain yltyi ja muuttui verilöylyksi, kun kymmenkunta venäläistä
matruusia kohdisti murhaavan kivääritulen suojeluskaartilaisiin.
Yksittäiset punakaartilaisetkin ammuskelivat samaan maaliin. Suojeluskaartilaiset hajaantuivat silmittömään pakoon. Hakaniemen to48

Viaporin kapina 1906, Helsingin suurlakkokomitean ptk. 1.-2.8.1906,
KA. J. Tuomisen muistelmia, f. 75 seur., Jussi Tuomisen kok. 1, KA.
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Venäjän vallankumouksen
nimessä,
Nenä ån ja Suomen kansan vapauden,
demokra ttiseu ka:sa ik:!:okotikselle perustuvan hallithksen puolesa, täkäläinen
„Vallankumouksellinen taistelujärjestö ja
komitea":
1. Vaativat kaikkia'. yksityisiä henkilöitä, järjestöjä ja jotz'ck ja hetipaikalla
keskeyttämään sekä aseellisen, että kaiken
muun toiminnan vallan!f.urwukseliista liikettä yleensä ja sen taistelevia jäseniä
vastaan;
2. Asukkaita kehotetaan pysymään
rauhallisina ja erillään kaikesta sillä ainoastaan siinä tapauksessa heitä ja heidän omaisuuttaan ei tulla ahdistamaan.
UHKAUS. Kankea aseellista
toimintaa vallankumouksen vas,
tustamiseksi seuraa aseellinen
toiminta vallankumouksellisten
puolelta, jossa tullaan käyttämään
ehdottomasti kaikkia keinoja, pahimmassa tapauksessa Viaporin
tykkejä ja kuularuiskuja ja jotta
kukaan ei tätä epäilisi, on tänä
päivänä Viaporista ammuttu 14:jä
pommia.

Kaikkien venäläisten vallankumouksellisten puolueitten yhteinen

Helsingin ja Viaporin taistelujärjestö.

Bolsevikkien sotilasjärjestön uhkavaatimus.
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rilla ja sen lähellä kaatui kaikkiaan 7 suojeluskaartilaista, 1 poliisi ja
pari punakaartilaista. Uudenmaan läänin perustuslaillisen kuvernöörin apuun kutsuma kasakkaosasto palautti lopulta järjestyksen.49
Tapaus osoitti, miten ylivoimaisia sotilaskoulutuksen saaneet ja
sotilasasein taistelevat henkilöt olivat karkureinakin kevyesti aseistautuneisiin ja kouluttamattomiin siviilikaartilaisiin nähden.
Heti kahakan jälkeen Työmiehen kirjapainossa ladottiin suomenkielinen julistus, jossa "Vallankumouksellinen taistelujärjestö ja komitea" vaativat kaikkia yksityisiä henkilöitä, järjestöjä ja joukkoja
keskeyttämään heti aseellisen ja muun toimintansa vallankumouksellisia vastaan. Julistuksessa uhattiin vastata aseelliseen toimintaan Viaporin tykein ja konekiväärein. Pommitusuhkaus ladottiin
erityisen suurin kirjaimin. Allekirjoittajana oli "Kaikkien venäläisten vallankumouksellisten puolueitten yhteinen Helsingin ja Viaporin taistelujärjestö".
Julistuksesta valmistettiin vain oikovedos. Sitä ei ehditty painamaan, koska saatiin tietää Viaporin kukistuneen tai koska joku esti
painamisen.
Niinikään Kock aikoi julkistaa tiedonannon, jossa hän ilmoitti,
että kaikki yleislakon murtamistoimet kukistettaisiin asevoimin.
Puoluehallinto sensuroi Kockin tiedonannon.
Ensiksi mainittu oikovedos hautautui asiakirjoihin tulematta yleiseen tietoon. Viaporissa taistelleet kapinalliset olivat tähän aikaan
vankeina, joten heillä ei ollut mitään tekemistä uhkauksen kanssa.
Julistuksen isää on etsittävä VSDTP:n sotilasjärjestön keskusryhmästä ja sen suomalaisista apureista. Sosialistivallankumouksellisten mukana olosta ei ole minkäänlaista näyttöä. Yleensäkin bolsevikit toteuttivat lakon aikana omaa politiikkaansa. Laukin mukaan
venäläiset olivat Hakaniemen tapahtumista kiihdyksissään ja tarkoittivat uhkauksellaan täyttä totta.50
Eräiden lehtien mielestä kaupungin pommitusuhkaus oli vain
Jussila 1979, s. 141-147. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A.
Söderholmin tutk.ptk. (K. Liukonen), VA.
5o Vallankumouksellisten oikovedos: 323(471) 1906, TA. Ks. myös Laukki
1918, s. 14-15. Kock: Työmies 3.8.1906, s. 2. Helsingin poliisilaitoksen
etsivän osaston Hakaniemen mellakkaa koskeva raportti (E. Heikkilä),
323(471) Hakaniemen mellakka 1906, TA.
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taktiikkaa eikä sitä olisi kannattanut ottaa vakavasti.51
Yksissäkään venäläisissä kapinaa koskevissa muistelmissa ei mainita pommitusuhkausta. Tämä kertoo, etteivät venäläisetkään pitäneet uhkausta erityisen kunniallisena menettelynä.
Missään tapauksessa sotilasjärjestöllä ei ollut keinoja toteuttaa
uhkaustaan enää Hakaniemen kahakan jälkeen, sillä kapinalliset
olivat antautuneet Viaporissa. Vaikuttaa siltä, että uhkaus oli pelkästään hermosotaa.
Toimeenpanevan valiokunnan helsinkiläisistä jäsenistä sekä
maaseutujäsenistä koostuva SDP:n puoluehallinto hyväksyi 2.8.
suurlakkokomitean pääkaupunkiin julistaman yleislakon. Puoluehallinto korosti, ettei lakolla ollut enempää poliittisia kuin taloudellisiakaan tavoitteita. Lakkoon oli puoluehallinnon mukaan ryhdytty
vallankumouksellisten pakotusuhan vuoksi ja järjestyshäiriöiden
välttämiseksi. Puoluehallinto otti siis vallankumouksellisten puheet
todesta.
Punakaartin osastot ja jäsenet, jotka olivat ryhtyneet kaartin sääntöjen vastaiseen taisteluun, puoluehallinto julisti puolueesta eronneiksi. Maaseutua kehotettiin pysymään edelleenkin lakon ulkopuolella.
Puoluehallinnon lakkopäätöksen ajankohta ja suurlakkokomitean samanaikaiset pöytäkirjamerkinnät osoittavat, että tärkein
puoluehallinnon päätökseen vaikuttanut syy ei ollut pommitusuhkaus, vaan Hakaniemen kahakka. Kotimaisten vastustajien sapelinkalistelu tepsi välittömästi siihen, mihin vierasheimoisten vetoomukset ja uhkailut eivät useaan vuorokauteen olleet pystyneet.
Puoluehallinnon päätös ei nyt ollut ulkoa saneltu, vaan itsenäinen.
SDP:n puoluehallinnon julistaman lakon tarkoituksena ei suinkaan ollut sisällissodan synnyttäminen, vaan nimenomaan järjestyshäiriöiden estäminen.52 Jos katulevottomuudet olisivat jatku51
52

Nya Pressen 2.8.1906, s. 2 (Axel Lille). Helsingin Sanomat 7.8.1906, s. 3
(Juhani Aho). Kansan Lehti 11.8.1906, s. 1-2 (Yrjö Mäkelin).
SDP:n puoluehallinnon ptk. 2.8.1906, 1. pykälä, TA. Viaporin kapina
1906, Helsingin suurlakkokomitean ptk. 1.-2.8.1906, KA. Työmies
3.8.1906, s. 2-3. Helsingin Sanomat 8.8.1906, s. 4. Y. Sirola, 25 vuotta
työväenliikkeessä (1928), f. 47, Yrjö Sirolan kok., KA. E. Valppaan päätöslauselmaluonnos, 323(471) 1906, TA.
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neet, puolueen asema julkisena järjestönä olisi voinut joutua vaaraan. Puoluehallinnon edustajat Sirola, Perttilä ja Matti Paasivuori
osallistuivat senaatin siviilitoimituskunnan päällikön 3.8. koolle
kutsumaan senaatin ja kaikkien (kotimaisten) puolueiden edustajien neuvotteluun, joka koski järjestyksen yllä pitämistä ja sisällissodan kaltaisen tilan välttämistä.53
Hakaniemen mellakka herätti tavatonta kiihtymystä puolin ja toisin yhteiskunnassa, mutta sisäistä taistelua hillitsevät tekijät osoittautuivat voimakkaammiksi kuin sitä kärjistävät tekijät. Ensiksi
mainittuja eivät olleet vain Venäjän vallan alaisuus ja vieraan sotaväen oleskelu maassa. Myös psykologinen valmius kansalaissotaan
puuttui. Ajan mittaan Hakaniemen kahakka vaikutti kuitenkin
päinvastaiseen suuntaan. Verinen, mutta mittasuhteiltaan melko
vähäpätöinen tapahtuma syvensi luokkaristiriitaa kenties tehokkaammin kuin yksikään toinen poliittinen tai taloudellinen konflikti.54
Sirolan, Paasivuoren ja Perttilän osallistuminen kotimaisen valtiovallan ja porvarillisten puolueiden edustajien kanssa järjestettyyn neuvotteluun kuvasti hyvin sitä, miten SDP:n johto kaikesta
radikaalista sanahelinästään huolimatta kuului tiukan paikan tullen
siihen ruotuun, joka puolusti suurlakon tuloksena syntynyttä poliittista järjestystä. Niin kauan kuin Venäjän vallankumouksen menestymismahdollisuudet olivat hämärän peitossa, SDP:n johdon pysymistä ruodussa ei tarvinnut suuremmin epäillä.
Kolmas SDP:n puoluehallinnon lakkopäätökseen vaikuttanut tekijä oli järjestyneen ja järjestymättömän työväen taholta tuleva paine.
Lakkoon yhtymispäätöstään tehdessään puoluehallinto sai tiedon, että Viapori oli kukistunut; tosin kaikki eivät heti olleet
vakuuttuneita tiedon todenperäisyydestä. Tämäkin seikka osoittaa,
ettei pommitusuhkaus ollut päätöksen pohjimmainen syy.55

53
54
55

Jussila 1979, s. 92, 148. M. P(aasivuori), Viaporin kapinasta 25 vuotta,
Suomen Sosialidemokraatti 29.7.1931.
Ks. Kujala 1981, s. 111-124.
SDP:n puoluehallinnon ptk. 2.8.1906, 1. pykälä, TA. Viaporin kapina
1906, Helsingin suurlakkokomitean ptk. 2.8.1906, KA.
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Viaporin kapina ja Venäjän tapahtumat
Heti kun oli saatu tieto taistelun alkamisesta Viaporissa, VSDTP:n
bolsevikkienemmistöinen Pietarin komitea alkoi Leninin neuvosta
valmistautua yleislakkoon.
Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen mensevikkienemmistöinen keskuskomitea antoi aivan Kronstadtin kapinan
alla luvan nousta aseisiin tässä linnoituksessa. Keskuskomitean
suunnanmuutos johtui Viaporin kapinan tukemisen välttämättömyydestä ja sosialistivallankumouksellisten painostuksesta.
VSDTP:n keskuskomitea yritti saada aikaan sotilaskapinan myös
Tallinnassa (laivastossa) ja eräissä linnoituksissa. Päämääränä oli
yleinen vallankumous. Keskuskomitea ja Pietarin komitea päättivät
ryhtyä järjestämään valtakunnan käsittävää yleislakkoa. Päätökset
tehtiin ilmeisesti 1. elokuuta. Keskuskomitean ja Pietarin komitean
aloitteesta Pietarin yleislakko alkoi 3.8.
VSDTP:n, sosialistivallankumouksellisten, Bundin ja Puolan sosialistisen puolueen keskuskomiteoiden ja duuman Työ-ryhmän ja
sosiaalidemokraattisen fraktion edustajien yhteinen kokous saatiin
kokoon vasta elokuun 2. ja 3. päivän väliseksi yöksi. Vain Työ-ryhmä tuki täysin rinnoin VSDTP:n yleislakkoaloitetta. Kullakin vallankumouspuolueella oli omat varauksensa. Sosialistivallankumoukselliset tahtoivat jatkaa vallankumousta toistaiseksi sotilaskapinana. Lopulta VSDTP:n edustajien kuitenkin onnistui taivutella
kaikki neuvotteluun osallistuneet tahot julkaisemaan 3.8. yhteisen
julistuksen, joka kehotti valtakunnalliseen yleislakkoon ja vallankumoukseen.56
Yleislakko alkoikin Pietarissa ja myös Moskovassa, mutta kuivui
pian kokoon.57 Venäjän proletariaatti ei ollut valmiina vallankumoukseen eikä noussut taisteluun. Tieto Viaporin ja Kronstadtin
kukistumisesta viilensi vallankumoushuumaa.
Viaporin ja Kronstadtin kapinat jäivät yksittäisiksi taisteluhaasteiksi. Hallitus selvisi niistä paljon vähemmällä kuin lokakuun

Kujala 1987a, s. 168-169 (viite 12). Mekdupartijnyja otnosenija, Ott"sot o
dejatelnosti TsK Bunda za period mezdu VI-m i Vll-m sjezdami, M 6
10-8, BA.
s7 Derenkovski 1965, s. 134-152.
56
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yleislakosta ja vuodenvaihteen kapina-aallosta, jotka olivat olleet
yleisvaltakunnallisia esiintymisiä.
Leninin bolsevistisen keskuksen täysivaltaiseksi edustajaksi 1. tai
2.8. Helsinkiin määräämä henkilö saapui tänne Viaporin jo antauduttua eikä hänellä ollut pienintäkään vaikutusta tapahtumien kulkuun.58
VSDTP:n mensevistinen keskuskomitea lähetti puolestaan bolsevikki M.N. Ljadovin. Hänkin saapui Helsinkiin liian myöhään.
Muistelmissaan Ljadov väitti, ettei keskuskomitean edustaja antanut hänelle minkäänlaisia toimintaohjeita eikä luvannut edes Pietarin työläisten tukea kapinalle. Ljadovin antama kuva on ristiriidassa
keskuskomitean todellisesta suhtautumisesta olevien tietojen kanssa.
Ljadovin tarkoituksena oli tehdä muistelmissaan mensevistisestä keskuskomiteasta kapinoiden epäonnistumisen syntipukki.59
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön johtaja Trilisser yritti samaa jo
syksyllä 1906. Hänen mukaansa sotilasjärjestön keskusryhmä odotti
turhaan keskuskomitean ohjeita, joita ilman keskusryhmä ei uskaltanut ryhtyä laajentamaan kapinaa Suomen muihin varuskuntiin.80
Trilisserin väite ei pitänyt paikkaansa ainakaan jälkiosaltaan, sillä
keskusryhmähän oli ensimmäisenä kapinapäivänä kehottanut Turkua, Viipuria, Lappeenrantaa ja Perkjärveä aloittamaan taistelun.
Viaporin antauduttua 2.8. keskusryhmä lähetti samoihin osoitteisiin
sähkeen, jossa se kehotti välttämään taistelua.61
Trilisser ja Ljadov olisivat osuneet oikeampaan, jos he olisivat
lausuneet, että mensevikit olivat ennen kesän sotilaskapinoita väheksyneet aseellisen kapinan merkitystä ja että keskuskomitea
ei ollut valmistellut puoluetta kapinan varalta. Viaporin ja Kronstadtin kapinoiden epäonnistumiselle on mahdotonta löytää yksittäistä syntipukkia. Epäonnistumisen syyt olivat moninaisia ja enemKs. Kujala 1987a, s. 169-170.
M. Ljadov, Iz lizni partii, Nakanune i v gody pervoi revoljutsii, (Vospominanija) (Moskva 1926), s. 173-175.
6o Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 73,
76, 78-79, 141, 200.
61 F. 102, 1906, 00, op. 6, d. 6 ts. 3 lit. A, f. 71-73, TsGAOR. Olsanski 1923, s.
186-187. KKK 1906, I jaosto, XXVI, VA.
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män objektiivisia kuin subjektiivisia.

Useiden muistelmien ja tutkimusten kirjoittajat ovat vierittäneet
vastuun kapinan ennenaikaisuudesta sosialistivallankumouksellisten johdossa toimivan poliisiagentin Azefm harteille. Tämä olisi
ilmiantanut kapinahankkeet, mikä olisi antanut sotilaspäällystölle
mahdollisuuden provosoida kapina tilanteessa, jossa hallitukselle
uskolliset joukot vielä pystyivät lyömään sen.62
Eräiden tietojen mukaan Azef olisi Kronstadtin kapinan edellä
ollut tällä linnoitussaarella ja tehnyt täällä provokaattorintyötään.63
Linnoituksen kapinallisten kertomuksissa ei kuitenkaan puhuta mitään Azefin läsnäolosta, joten tieto lienee väärä.
Viaporin kapinan puhjettua sosialistivallankumouksellisten puolueen keskuskomitea päätti lähettää tärkeimpiin varuskuntiin parhaimpia miehiään kapinaa laajentamaan: Kronstadtiin F.M. Onipkon, Tallinnaan I.I. Fundaminskin ja Helsinkiin V.M. Tsernovin ja
Je.F. Azefin. Viimeksi mainitut saapuivat Helsinkiin luultavasti 1.8.
On jo todettu, etteivät sotilaspäällystö ja santarmisto odottaneet
kapinan puhkeavan Viaporissa. Azef puolestaan ei mitenkään pystynyt omalla toiminnallaan edistämään kapinan puhkeamista, kun
hän ei ollut Helsingissä ennen taistelun alkamista."
Sotilaskapinoiden vieminen yhden miehen vastuulle on kaiken
kaikkiaan varsin heiveröinen selitys. Azef-myytin pohjimmainen
tarkoitus on tietenkin vähentää sotilasjärjestöjen aktiivien ja kapinallisten sotilaiden vastuuta kapinoiden epäonnistumisesta.
62

Laukki 1916, s. 24. Sokolov 1935, s. 40, 148-149. Parmanen N 1941, s. 846
ja passim. Salomaa 1965, s. 54, 59-60, 69-71. Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s.
360 (viite 411).
63 Laukki 1916, s. 24. Estlander III 1923, s. 420. A. Argunov, Azef v partii s.-r.,
Na tsuzoi storone, VI (Berlin 1924), s. 191.
64 Zenzinov 1953, s. 340. Visnjak 1954, s. 131. Sokolov 1935, s. 40. A. Karimon haast. 1931, Eino I Parmasen kok. V, VA. Ajoitukset: F. Tiderman,
Militärrevolten på Sveaborg, Eino I. Parmasen kok. XXIX, VA. Olsanski
1923, s. 188. 1905, Vosstanija v Baltijskom flote 1926, s. 104. Zenzinov
1953, s. 341. Ks. myös Aino Malmbergin almanakkamerkintöjä 24.7. ja 6.8.
Parmasen kokoelmassa (XVII). — Eräässä aikaisemmassa kirjoituksessaan V. Zenzinov väitti, että Viaporiin lähetettiin vain Tsernov. Azefin
nimen hän on lisännyt muistelmiensa (1953). Ks. V. Zenzinov, Pamjati I.I.
Fondaminskogo-Bunakova, Novyi äurnal XVIII 1948, s. 307. Tämän kirjoituksen löysin Kirbyn väitöskirjasta. Hänen esityksensä Viaporin kapinasta on lyhyt, mutta valaisee hyvin kapinan suomalaisia ja myös venäläisiä yhteyksiä (s. 72-79).
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Viaporin kapinan jälkiselvittelyt
Hieman vajaasta tuhannesta vangiksi jääneestä kapinallisesta sotilaasta venäläinen sotaoikeus tuomitsi noin 30 kuolemaan ja totesi
noin 70-80 syyttömiksi. Vajaat 900 tuomittiin pakkotyöhön ja muihin vankeusrangaistuksiin.65
Turun hovioikeus tuomitsi pääosan Viaporissa vangituista suomalaisista punakaartilaisista neljäksi vuodeksi kuritushuoneeseen.
Myös Hakaniemen mellakasta ja eräistä muista punakaartilaisten
kapinan aikaisista rikoksista langetettiin tuomioita.66 Suomalaisten
oikeusistuinten tuomiot olivat varsin kohtuullisia. Suomi kuului
yhä Venäjän vallan alaisuuteen, mikä oli omiaan hillitsemään sisäisten ristiriitojen selvittelyä. On vaikea nähdä kovinkaan paljon yhteistä näiden oikeuspäätösten ja vuoden 1918 ankarien kapinatuomioiden välillä.
Senaatti lakkautti maan punakaartit. Päätös herätti tavatonta katkeruutta ja suuttumusta työväenliikkeen keskuudessa. Maltillisetkin piirit, jotka eivät pitäneet kaarteja tarpeellisina, olivat päätökseen tyytymättömiä. He katsoivat, että myös suojeluskaartit olisi
tullut lakkauttaa.67
Helsingin yleislakon lopettaminen osoittautui SDP:n puoluehallinnolle yhtä vaikeaksi kuin lakon julistaminen. Helsingin työväenyhdistyksen pihamaalla 3.8. pidetty joukkokokous ei hyväksynyt
puoluehallinnon ja suurlakkokomitean yhteistä lopettamisehdotusta, ei vaikka ehdotuksen esittelivät mestaripuhujat Taavi Tainio ja
Eetu Salin. Heidät keskeytettiin huudoin "puoluehallinto on myy65

F. 102, 1906, 00, op. 6, d. 6 tä. 3 lit. A, TsGAOR. Pervaja konferentsija
vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 269-271. Sokolov 1935, s.
58-62, 111-122. 1905, Vosstanija v Baltijskom flote 1926, s. 78-80. Bolshevikkien toiminta Suomessa ja Viaporin kapina, Eräitä aikalaisten
muistelmia v. 1905 vallankumouksen ajoilta (Leningrad 1931), s. 146150. 1905, Armija v pervoi revoljutsii 1927, s. 84-95. Vtoroi period revoljutsii 2:1 1961, s. 592-594.
66 KKK 1906, I jaosto, XXVII-2. 1907, I jaosto, XIV, VA. Sokolov 1935, s.
185-206. Turun hovioikeuden päätös K.A. Valtolaa ja K. Liukosta koskevassa alistetussa asiassa 14.10.1910, Turun hovioikeuden arkisto, TMA.
Viaporin jutun pöytäkirjat I-II s.a. 323(471) Viapori 1906-07 ja Hakaniemen mellakka 1906, TA.
67 Työmies, Sosialisti ja Kansan Lehti elokuussa 1906. Kujala 1981, s. 110
seur.
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Viaporin kapinallisia sotilaita teloitetaan Santahaminassa elokuussa 1906.
Työväen Joulualpumi 1917.

nyt itsensä" ja "Salin valehtelee". Useat puhujat vaativat puoluehallintoa julistamaan koko maahan yleislakon. Huomattava osa Helsingin järjestynyttä työväkeä tahtoi jatkaa taistelua.
Kokouksen tunnelma oli suorastaan hysteerinen. Ihmiset luulivat
aidan yli pilkottavia hevosen korvia merkiksi kasakkapartion lähestymisestä. Monituhantisessa joukossa syntyi hillitön pakokauhu.
Oskar Engberg ilmoitti kokouksessa, että Pietarista tullut lähettiläs (ehkä VSDTP:n keskuskomitean edustaja Ljadov tai bolgevistisen keskuksen edustaja) vakuutti, että Venäjällä alkaisi parin päivän
kuluttua yleislakko. Engberg puolsi lakon jatkamista.
Puoluehallinnon talutusnuorassa kulkeva, maltillista etabloitunutta järjestöväkeä edustava suurlakkokomitea julisti samana iltana
Helsingin lakon päättyneeksi.68
fib

Viaporin kapina 1906, Helsingin suurlakkokomitean ptk. 2.-3.8.1906,
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Puolueen toisinajattelija Matti Kurikka ja punakaartin johdosta
syrjäytetty Kaarlo Luoto yrittivät käyttää tilaisuutta hyväkseen saavuttaakseen entiset asemansa. Kurikka väitti, että puoluehallinto oli
pettänyt venäläisille antamansa lupauksen avustaa kapinaa. Kesti
useita päiviä, ennen kuin kiihko asettui ja puoluehallinnon vastaiset
kokoukset taukosivat.fi9
Puolueen johtohenkilöt leimasivat opposition pieneksi vähemmistöksi ja sosiaalidemokratiasta tietämättömäksi väeksi, mutta
tämä ei vastannut todellisuutta. Kysymys oli suuresta osasta helsinkiläistä järjestöväkeä, punakaartilaisista ja muista, joiden suurimpana syntinä oli, että he olivat ottaneet todesta puoluejohtonsa vallankumoukselliset puheet ja vaativat johtoa elämään niiden mukaisesti. Selvä vähemmistö arvostelijat olivat vain valtakunnallisesti.
Kentän mielialojen vallankumouksellisuus selittää suurelta osin,
miksi puoluehallinto ei aluksi ottanut minkäänlaista kantaa kapinaan ja lakkoon ja miksi se itse kapinan kukistuttua yhtyi lakkoon.
Ne, jotka arvostelivat puoluehallintoa päättämättömyydestä ja lujuuden puutteesta, eivät ymmärtäneet, että puoluehallinnon oli vaikea antaa korvalle näin suurta osaa järjestöväestä. Porvarilliset
sanomalehdet ja Arbetaren eivät käsittäneet, että järjestöväen ja vallankumouksellisten painostus ja puoluehallinnon vastakkaiseen
suuntaan käyvä tilannearvio lamaannuttivat puoluehallinnon melkeinpä samaan tapaan kuin vallankumoukselliset ja puoluehallinto
ristipaineellaan Kockin.
Puoluehallinnon viivyttely puolusti paikkaansa myös siksi, että
Viaporin kapinan menestymismahdollisuudet ja Venäjän tilanne
olivat pitkään hämärän peitossa. Vastuun pakoilu ja taipuminen
oman tahdon vastaiseen päätökseen eivät kenties olleet puoluehallinnolle kunniaksi, mutta puoluehallinnon itsensä kannalta ne olivat järkevää politiikkaa.70

KA. Työmies 4.8.1906, s. 2. Nya Pressen 4.8.1906, s. 1-2 (sit.). Helsingin
Sanomat 4.8.1906, s. 4-5. Hufvudstadsbladet 4.8.1906, s. 4. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk., VA.
69 Helsingin sanomalehdet Viaporin kapinaa seuranneina päivinä. Senaatti,
Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk., VA. SDP:n
puoluehallinnon (toimeenpanevan valiokunnan) ptk. 9.8.1906, 2. pykälä
ja 13.8.1906, TA.
70 Kritiikkiä: Helsingin Sanomat 7.8.1906, s. 3. Arbetaren 11.8.1906, s. 1. Puo239

Puolueen kahtia jakaantumisen alku ei kenties olisi ollut kovinkaan kaukana, jos kentän tyytymättömillä aineksilla olisi ollut
enemmän luottamusta herättäviä johtajia kuin Kurikka ja Luoto.
SDP:n ylioppilasradikaaleista vain Haapalainen ja Rissanen kuuluivat puoluehallintoon. Rissasen radikalismi oli Tainion johtaman
Sosialistin toimituksessa lakastunut, mutta Rissanen auttoi silti
Kockia eräissä asioissa kapinan aikana ja jälkeen. Haapalainen ja
Severi Alanne, jotka olivat Kockin läheisiä adjutantteja, eivät liioin
ryhtyneet opposition puhetorviksi. Akateemiset sosialistit pysyivät
radikalismistaan huolimatta solidaarisina puoluehallinnolle. Näin
he tulivat edistäneeksi puolueen yhtenäisyyttä enemmän kuin kukaan arvasikaan.7'
Suomalaiset ryhtyivät suurlakkoon syksyllä 1905 vasta siinä vaiheessa, kun keisari antoi Venäjälle manifestinsa ja sikäläinen yleislakko alkoi murtua. Helsingin yleislakko sai SDP:n johdon siunauksen vasta Viaporin kapinan nujertuessa. Punakaartilaiset ja osa
muuta järjestöväkeä tahtoivat jatkaa ja laajentaa lakkoa vielä seuraavana päivänäkin, vaikka lakon aiheuttanutta syytä ei enää ollut.
Venäläiset sotilaat ja matruusit tekivät yksinään vuoden 1917 helmikuun vallankumouksen Suomessa paikallisen väestön katsellessa
syrjästä.
Venäjällä käytössä oleva kalenteri oli 13 vuorokautta jäljessä Suomessa ja Länsi-Euroopassa noudatettavaa gregoriaanista ajanlaskua.
Vallankumouksellisen hengen tarttumisessa kalenteriero heitti kuitenkin kuperkeikkaa, niin että suomalaiset reagoivat Venäjän vallankumoustapahtumiin ikäänkuin jäljessä kulkevan kalenterin mukaan. Vaikka suurlakko ja Viaporin kapina olivat Venäjän-poliittisia
konflikteja, ne kärjistivät suomalaisen yhteiskunnan sisäisiä ristiriitoja. Perustuslaillisten ja työväenliikkeen vastakkaisuus pitkitti
kumpaakin konfliktia yli sen "luonnollisen" lopettamishetken, jol-

luehallinto puolustautuu: Työmies 4.8.1906, s. 2, 6.8.1906, s. 2, 7.8.1906, s.
2. Helsingin Sanomat 8.8.1906, s. 4.
71
Haapalainen: Nya Pressen 4.8.1906, s. 1-2. Työmies 6.8.1906, s. 3,
7.8.1906, s. 2. Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin
tutk.ptk., VA. Rissanen: Työmies 4.8.1906, s. 2. Sosialisti 12.8.1906, s. 13. Proletaarisen vallankumouksen rintamilta 1935, s. 135-139. J. Kockin
valtakirja A. Rissaselle 1.8.1906, Hinke Bergegrens brevsamling 5, AA.
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loin oli selvinnyt, mitä konfliktin avulla voitiin enintään saada
aikaan.
Suomalaiset olivat venäläisiä hitaampia tempautumaan vallankumouksen pyörteisiin, mutta kun suomalainen oli syttynyt, hänen oli
vaikea lopettaa, vaikka hän olisi jäänyt yksin taistelemaan Venäjän
hallitusta vastaan, mikä normaaleissa oloissa oli hänen mustin painajaisensa.
SDP:n Oulun puoluekokoukselle (20.-27.8.1906) luettiin
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön tervehdys, jonka kokous otti vastaan suosionosoituksin.72 Viaporin kapina ei siis vaurioittanut mitenkään peruuttamattomasti SDP:n suhteita sotilasjärjestöön.
Suomalaisten punakaartilaisten osallistumisella Viaporin kapinaan oli tärkeä vertauskuvallinen merkitys. Heidän tekonsa osoitti
venäläisille sosiaalidemokraateille, että näillä oli yhä ystäviä Suomessa.73
Koska venäläiset sosiaalidemokraatit tarvitsivat yhä suomalaisten
apua, he pidättyivät arvostelemasta julkisesti SDP:n puoluehallintoa ja aktivistipuoluetta.
Kirjailija Leonid Andrejev, joka oli kapinan aikana Helsingissä,
purki yksityisesti pettymystään suomalaisiin Maksim Gorkille kirjoittamassaan kirjeessä. "Rakas ystävä, surullista se on, mutta sinun
Suomesi ei ansaitse rakkautta, totisesti sanon sen sinulle. (...)
Venäjän vallankumouksen ei kannata luottaa kehenkään; vähän on
vapaudella ystäviä, palavia rakastajia sillä ei ole ollenkaan." Suomalaisten "kavaltajaenemmistö" hylkäsi punakaartin ja kapinalliset
matruusit ja kääntyi näitä vastaan. Suomalaiset olivat kiinnostuneita vain vanhojen puolinaisten etuoikeuksiensa säilyttämisestä, eivät
vapauden valloittamisesta.74
Kristian Rogge ilmaisi saman pettymyksen paljon kansanomaisemmin Leo Laukille, kun miehet makailivat piilopaikassaan erään
talon ullakolla kapinan jälkeen. "Te olette pettäneet koko Venäjän
vallankumousliikkeen, te olette pettäneet Venäjän kansan, te olette
pettäneet vapauden, ette te ole mitään sosialisteja, te olette kurjia
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Oulun kokouksen ptk. 1906, s. 31, 411. Kujala lis.tutk. 1985, s. 389-390.
Kujala lis.tutk. 1985, s. 390.
Eino Karhu, Suomen 1900-luvun alun kirjallisuus (Helsinki 1973), s.
202-204.
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raukkoja, jotka olette maassanne saaneet elää pitkät ajat rauhassa
kuin myyrät, joita inhoittavia eläimiä te olette. Kaunista sosialismia!
(...) Pthyi, suomalaiskoiria!" Laukki toivoi sielussaan, että puoluehallinto olisi hänen sijastaan ollut ullakolla kuulemassa tätä ryöpytystä.75
Leninille oli viimeistään keväällä 1906 selvinnyt, että suomalaiset
sosiaalidemokraatit tai ainakin näiden johtajat pitivät kansallisen
erillisaseman säilyttämistä tärkeämpänä kuin yhteistä vallankumoustaistelua.76 Lenin oli harvinainen poikkeus venäläisten vallankumouksellisten joukossa tässä suhteessa. Sotilasjärjestön työntekijöille, jotka oleskelivat pysyvästi maassa ja olivat suomalaisten
kanssa tekemisissä paljon enemmän kuin Lenin, suomalaisten kansallinen itsekkyys valkeni vasta Viaporin kapinan aikana. SDP:n
johtajien vallankumoukselliset puheet olivat menneet venäläisiin
täydestä. okki oli sitäkin perusteellisempi, kun toiminnan hetkellä
osoittautui, etteivät suomalaiset olleetkaan valmiit uhrautumaan
Venäjän vallankumouksen hyväksi.
Pysyttelemällä julkisesti erossa Venäjän-politiikasta Suomen työväenliike oli routavuosina onnistunut salaamaan venäläiseltä hallitusvallalta pohjimmaisen hallituksenvastaisuutensa. Bobrikov ei ollut osannut tehdä oikeita johtopäätöksiä siitä, että monet sosialistit
osallistuivat yksityishenkilöinä vastarintaan. Hän tuijotti silmänsä
sokeiksi työväenjärjestöjen julkiseen lojaalisuuteen.
Suomalaiset sosiaalidemokraatit jatkoivat myös suurlakon jälkeen sitä traditiotaan, että järjestöjä ja lehtiä ei turhan päiten vaarannettu tekemällä niistä hallituksenvastaisten hyökkäyksien kärkiä.
Suomalaiset sosialistit avustivat venäläisiä vallankumouksellisia salaa ja yksityishenkilöinä.
Venäläiset vallankumoukselliset eivät tunteneet suomalaista poliittista kulttuuria eivätkä oivaltaneet siinä sanojen ja tekojen välillä
vallitsevaa ristiriitaa. Venäläiset eivät ajoissa käsittäneet, että monien johtavien sosiaalidemokraattien sekaantuminen kapinahankkeisiin ei tarkoittanut puolueen sitoutumista toimimaan, kun toiminnan aika koitti.77 Suomalaiset sosiaalidemokraatit onnistuivat
75 Laukki 1916, s. 25-26.
76 Kujala 1987a, s. 160.
77 Laukki 1916, s. 24-25. J. Kock, Sananen Viaporin vapaudentaistelusta,

323(471) 1905-06, TA.
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johtamaan venäläiset puoluetoverinsa harhaan yhtä perusteellisesti
kuin aikaisemmin Bobrikovin. Haapalainen78, Alanne ja muut, joilla
ei ollut kylliksi rohkeutta kertoa venäläisille ikäviä totuuksia, olivat
todella huonoja neuvonantajia. Veisaamalla yhteistä vallankumousvirttä nämä suomalaiset tekivät suuren karhunpalveluksen venäläisille puoluetovereilleen.
Se suomalainen traditio, jonka mukaan SDP ei puolueena sotkeutunut Venäjän hallituksen vastaiseen taisteluun, vaan jätti jäsenilleen vapaat kädet, oli tähän saakka tuottanut puolueelle pelkästään
menestystä. Järjestöt olivat saaneet toimia julkisesti ja lehdet ilmestyä. Viaporin kapinan aikana menettelytapa kärsi täydelllisen haaksirikon. Huomattava osa puoluetta toimi puoluejohdon tahdon vastaisesti ja asetti johdon mielestä puolueen ja maan vaaraan. Entistä
menettelytapaa tarkistettiinkin Oulun puoluekokouksen yhteydessä.
Viaporin kapinan aikana upseerit uskottelivat sotamiehille, että
suomalaiset olivat lahjoneet kapinalliset sotilaat taistelemaan hallitusta ja Venäjän etuja vastaan.79 Tuntuu hämmästyttävältä, että
monet venäläiset vallankumouksellisetkin arvioivat Viaporin kapinaa samanlaisesta kansallisesta vastakkain asettelusta käsin. Vallankumouksellisten suomalaisiin perustuslaillisiin, aktivisteihin ja
sosiaalidemokraatteihin kohdistama kritiikki oli sinänsä heidän
kannaltaan aivan oikeutettua. Silti ihmetyttää, että Andrejev ja Rogge yksityisissä purkauksissaan enempää kuin Trilisser, Tsion ja
N.M. Fjodorovski myöhemmissä analyyseissaankaan eivät kiinnittäneet mitään huomiota siihen seikkaan, että myös Venäjällä toimivat vallankumousjärjestöt ja Pietarin ja Moskovan proletariaatti olivat "pettäneet" Viaporin kapinalliset.8Ö
Viaporin ja Kronstadtin kapinat olivat enemmän sosialistivallankumouksellisten kuin sosiaalidemokraattien aikaansaannos sikäli,
että sosialistivallankumoukselliset sanelivat kapinan painopistealueen ja nopeutetun aikataulun ja pakottivat VSDTP:n seuraa-
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Ks. Kujala 1987a, s. 158.
Tsion 1907, s. 67.
Tsion 1907, s. 74-81. Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 77-78. Fjodorovski 1928, s. 10-11. Karhu 1973, s.
202-204. Laukki 1916, s. 25-26.
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maan mukana sen omien suunnitelmien vastaisesti. Sosialistivallankumouksellisten suunnitelma johtui Kronstadtin varuskunnan
sotilaiden vallankumouksellisesta kärsimättömyydestä, joka uhkasi
purkautua kapinaksi hetkellä millä hyvänsä.
Viaporin kapina puhkesi kuitenkin aikaisemmin, kuin sosialistivallankumouksellisten suunnitelma edellytti. Viaporin vallankumouksellisilla sotilailla ei ollut niin paljon malttia, että he olisivat
pysyneet sovitussa aikataulussa. Ensimmäinen päällystön kanssa
sattunut yhteentörmäys johti kapinaan.
Turkulaisessa Sosialisti-lehdessä analysoitiin erittäin osuvasti
vuosien 1905-06 sotilaskapinoiden epäonnistumisen syitä. "Heti
kun venäläinen sotilas pääsee tietoiseksi siitä, minkälaiseen alentavan toimeen hallitus häntä käyttää, menettää hän malttinsa. On
täysi työ pitää häntä aisoissa, ettei hän heti ensimmäistä vastaantulevaa hallituksen kätyriä passita toiseen maailmaan. Kun heitä on
tyytymättöminä komppanioittain, niin arvaavat he aina voimansa
liian suuriksi. Eivät osaa laskea, että heitä vastassa on hallitukselle
uskollisia myöskin komppanioittain."81
Tämä viisas arvio oli Rissasen tai sitten Tainion kirjoittama ja se
perustui varmasti Kockilta saatuihin tietoihin.82 Itse asiassa arvio ei
pätenyt vain vallankumouksellisiin sotilaisiin, vaan myös vallankumouspuolueisiin. Sosialistivallankumouksellisten ja sosiaalidemokraattien sotilastyöntekijät eivät osanneet laskea varuskunnan sisäisiä voimasuhteita oikein enempää Viaporissa kuin Kronstadtissakaan. Sitä paitsi on aiheellisesti huomautettu, ettei laivaston ja rannikkolinnoitusten voittaminen vallankumouksen puolelle olisi luultavasti ratkaissut peliä vallankumouksellisten eduksi, sillä hallituksen puolella yksin Pietarin sotilaspiirissä olevat maavoimat olivat
kaikkea muuta kuin halveksuttava vastustaja.83
Pahin virhe tehtiin kuitenkin Venäjän valtakunnan proletariaatin
ja talonpoikaiston vallankumouksellisuuden määrittämisessä. Sosiaalidemokraatit, jotka kannattivat verkkaisempaa kapina-aikataulua kuin sosialistivallankumoukselliset, saavat tässä suhteessa puhMuutamia seikkoja Viaborijutussa, Sosialisti 12.8.1906.
antamaan kuvaan, Nya Pressen 8.8.1906, s. 2. Rissanen oli
yksi Kockin maasta toimittaneista henkilöistä. Proletaarisen vallankumouksen rintamilta 1935, s. 135-139.
Tsernov 1910, s. 203.

81 Asiantuntija,
82 Vrt. Kockin

83
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taammat paperit kuin sosialistivallankumoukselliset, mutta on
enemmän kuin kysymyksenalaista, olisiko Venäjä ollut kypsä vallankumoukseen muutamaa viikkoa myöhemminkään, jolloin Leninin ja Krasinin kansannousun oli määrä tapahtua.84
Viaporin ja Kronstadtin kapinat osoittavat, miten paljon vallankumouspuolueiden onnistui vaikuttaa Venäjän ensimmäisen vallankumouksen kulkuun. Tämä kumous oli sarja yleensä luonnonvoimaisesti puhjenneita lakkoja, levottomuuksia ja kapinoita, joita
minkään puolueen ei onnistunut ohjata haluamaansa suuntaan.
Viaporin kapina osoittaa myös, miten toissijainen Suomen autonomian turvaamispyrkimys oli Venäjän vallankumouspuolueille
silloin kuin se joutui vaakakuppiin yleistä vallankumousta vastaan
punnittavaksi.

sa

Bushnell on suorastaan sitä mieltä, että duuman hajottamishetki olisi
ollut kenties koko vallankumouksen suotuisin tilaisuus vapautua tsaarinhallituksesta. Hänen mukaansa vallankumous olisi voinut onnistua, jos
yleislakkoon olisi ryhdytty mensevikkien esittämän ehdotuksen mukaisesti. Bushnellin mielestä sosialistivallankumoukselliset ja bolsevikit, jotka vastustivat taisteluun ryhtymistä duuman puolesta (erityisesti bolsevikit olivat tällä kannalla) ja tähtäsivät myöhemmin aloitettavaan vallankumoukseen, kylvivät sekaannusta vallankumouksellisiin joukkoihin ja tekivät tyhjäksi otollisen tilaisuuden. Bushnell 1985, s. 209-211, 221224.
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Venäjän
vallankumousliikkeen
toiminta Suomessa syksystä
1906 seuraavaan syksyyn
Hieman kärjistäen voidaan väittää, että Venäjän hallitus mursi vallankumousliikkeen selän Pietarissa marraskuussa 1905, Moskovassa seuraavassa vuodenvaihteessa ja Suomessa elokuun alussa 1906.
Vallankumousliikkeen toiminta ei loppunut näillä paikkakunnilla,
mutta liike ei täällä pystynyt enää antamaan todellista taisteluhaastetta hallitukselle. Lakkoja, maaseutulevottomuuksia ja sotilaskapinoita esiintyi eri puolilla valtakuntaa vielä vuoden 1907 puolella,
mutta aikaisempaa vähemmän.
Viaporin kapina oli vallankumousliikkeen ainoa yritys ryhtyä
avoimeen taisteluun hallitusta vastaan Suomen maaperällä. Vallankumousliikkeen yleinen taantuminen teki kaikki kapinayritykset
täällä epäajankohtaisiksi.
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön keskusryhmä samoin kuin sen
organisaatio kaikissa niissä varuskunnissa, jotka eivät olleet osallistuneet Viaporin kapinaan, säilyivät koskemattomina ja jatkoivat toimintaansa, ikäänkuin mitään ei olisi tapahtunut. Sosialistivallankumoukselliset perustivat pian kapinan jälkeen oman Suomen sotilasjärjestönsä, joka osoittautui aktiviteetiltaan suorastaan ylivoimaiseksi kilpailijaksi. Vallankumouksellisten sotilasagitaatio jatkui intensiivisenä ja ilmeisen tuloksellisena aina syksyyn 1907 saakka.
Venäläiset viranomaiset pelkäsivät pitkään uutta Viaporin kapinaa,
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mutta aiheetta.1
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön kuukausibudjetti laski syksyllä 1906 vain noin kolmannekseen siitä, mitä se oli ollut ennen
Viaporin kapinaa. Suomalaisten työväenjärjestöjen antaman avun
mahdolllinen ehtyminen saattaa ainakin osaksi selittää tämän laskun.2
Vuoden 1907 alussa suomalainen poliisi löysi VSDTP:n Suomen
sotilasjärjestön salaisen painon Helsingistä.3 Järjestön äänenkannattajan painaminen loppui siihen. Sitä vastoin sosialistivallankumouksellisten vastaava järjestö painoi lehteään ainakin elokuuhun
1907 saakka.4
Yksi VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön työntekijöistä ryhtyi yhteistyöhön Venäjän salaisen poliisin kanssa keväällä 1907. Hänen
ilmiantoihinsa perustuneet pidätykset ja häneen itseensä kohdistuneet kaksi murhayritystä tekivät järjestön toiminnasta lopun seuraavana syksynä.5
Helsingin työväenyhdistyksen venäläinen osasto sai kenenkään
estämättä toimia vuoden 1907 puoleenväliin saakka. Venäjän apulaissisäministerin kirje ja muuan osaston järjestämä mielenosoitus
kiinnittivät kuitenkin kenraalikuvernööri N.N. Gerardin huomion
osastoon.
Heinäkuussa 1907 Gerard määräsi Uudenmaan läänin kuvernöörin lakkauttamaan osaston. Hänen mielestään yhdistymisvapaus
koski vain Suomen kansalaisia ja osasto, jonka jäsenistä suurin osa
I PSR No 700 & 683/II, IISG. KKK 1906, I jaosto, IVI, V1-2 ja V4'5. 1907, I
jaosto, IS ~z XX4-s ~I3, XXIVa, XXIVI ja XXIV3. 1908, I jaosto, XXZ ja
XXIV4, VA. F. 11, 1906, op. 1, d. 8636, 8649 & 8658, TsGVIA (NL:n mf. 190,
VA). F. 102, 1906, 00, d. 6 t`s. 3. 1907, 00, op. 8, d. 345, TsGAOR (NL:n mf.
241 ja 243, VA). F. 102, 1906, 00, op. 6, d. 6 ts. 3 lit. A, f. 83 seur. 1907, 00,
d. 5 ts. 51 t. 1, f. 258 seur. 1907, 00, d. 29. 1907, 00, op. 8, d. 273, TsGAOR.
Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 2427, 324, 327-329. 1905, Vosstanija v Baltijskom flote 1926, s. 91-92. Ahun
& Petrov 1926, s. 143-149. Hildermeier 1978, s. 171.
2 Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh organizatsi RSDRP 1932, s. 2627. Kujala lis.tutk. 1985, s. 397.
3 KKK 1907, I jaosto, XVII3, VA. Kujala lis.tutk. 1985, s. 398 (viite 497).
4 PSR No 683/II, IISG.
5 KKK 1907, I jaosto, XXIVI, VA. Pervaja konferentsija vojennyh i bojevyh
organizatsi RSDRP 1932, s. 329-330. 1905, Vosstanija v Baltijskom flote
1926, s. 88-93. Kujala lis.tutk. 1985, s. 399 (viite 500).
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ei ollut Suomen alamaisia, ei voinut toimia pelkästään Helsingin
työväenyhdistyksen antamien sääntöjen nojalla, vaan sen oli hankittava toimintalupa viranomaisilta alistamalla sääntönä näiden
vahvistettavaksi. Seuraavan vuoden alussa Viipurin läänin kuvernööri keskeytti samoin perustein sikäläisen työväenyhdistyksen venäläisen osaston toiminnan.
Helsingin työväenyhdistys päätti kiertää sääntöjen vahvistamismenettelyn hyväksymällä marraskuussa 1907 venäläiselle osastolle
ja virolaiselle lukurenkaalle säännöt, joissa jäseniltä edellytettiin
Suomen kansalaisuutta.6
Venäläisten työläisten järjestötoiminta jatkui myös sinä aikana,
jolloin osasto oli virallisesti hajotettu eikä tässä toiminnassa kysytty
kansalaisuuspapereita. Hajottaminen voimisti venäjää puhuvien
työläisten sisäisiä ristiriitoja. Jotkut osaston jäsenistä kannattivat
rauhanomaista ja laillista toimintaa. Tälle puolelle kallistuvat olivat
nähtävästi Suomen kansalaisia ja etnisesti suomalaisia.
Venäjältä hiljan saapuneet poliittiset pakolaiset ilmoittivat järjestävänsä rauhanomaisen kehityksen kannattajille "yllätyksen". Pakolaiset eivät tunteneet Suomen oloja, vaan muodostivat poliittiset
käsityksensä Venäjällä saamiensa kokemusten perusteella. Osaston
lakkauttaminen näytti vain osoittavan, että Suomessa vallitsi samanlainen poliisivalta kuin Venäjälläkin. On luultavaa, että bolgevismin ja mensevismin välinen ristiriita heijastui jollakin tavalla
osaston jakautumisessa, vaikka mikään lähde ei tätä nimenomaisesti vahvistakaan.
Venäläisistä pakolaisista ja eräistä sotilasjärjestön työntekijöistä
syntyi tuona kesänä (1907) noin 30-henkinen joukko, joka alkoi toimia Helsingin maanalaisena sosiaalidemokraattisena ryhmänä.
Luultavasti se ei saanut virallisen puolueryhmän asemaa
VSDTP:ssa. Ryhmän tarkoituksena oli jatkaa lakkautetun osaston
harjoittamaa vallankumoustoimintaa ja pakolaisten avustamista.
Ryhmä aikoi hankkia rahaa toimintaansa "pakkoluovutuksin" eli
ryöstöin. Vakoilijoihin ja ilmiantajiin sovellettaisiin "korpilakia".
He maksaisivat tekosensa hengellään.
Venäläiset vallankumoukselliset olivat tähän saakka yleensä välttäneet pakkoluovutuksien ja väkivallantöiden tekemistä Suomessa,
6

KKK 1907, I jaosto, XXIV' ja XXIV4. 1908, I jaosto, XXIV', VA.

248

koska he tajusivat, että ne vaarantaisivat heidän turvapaikkansa.
Nyt tälle näkökohdalle ei uhrattu ajatustakaan.7
Mensevikit hyväksyivät valtion omaisuuden pakkoluovuttamisen
vain avoimen vallankumouksellisessa tilanteessa, uusien vallankumouselimien järjestyneesti toimeen panemina.8 Lenin ja bolsevikkien maanalainen lehdistö olivat syksyllä 1906 puoltaneet valtion
omaisuuden pakkoluovuttamista vallankumouksen kannalta tarkoituksenmukaisena toimintana ja suositelleet 4. puoluekokouksen
edellisenä keväänä asettaman kiellon kumoamista.9 Keväällä 1907
pidetty VSDTP:n 5. edustajakokous kielsi kuitenkin puolueen jäseniltä sekä valtion että yksityisomaisuuden pakkoluovutukset.1°
Edustajakokouksen valitsema keskuskomitea uudisti tämän kiellon
syksyllä 1907.11
Helsingin venäläinen sosiaalidemokraattinen ryhmä aikoi salata
keskuskomitealta osallisuutensa ryöstöihin.12 Vaikka ryhmä oli läheisissä suhteissa bolsevikkijohtoiseen sotilasjärjestöön, ei näytä todennäköiseltä, että ryhmä olisi suunnitellut tekevänsä pakkoluovutuksia bolsevikkien keskusjohdon laskuun. Bolsevikit eivät näet
suorittaneet ainoatakaan ryöstöä Suomessa sitten helmikuun 1906
pankkiryöstön, vaikka heidän taistelujärjestönsä miehiä oleskeli
joukoittain Kannaksella.
Helsingin ryhmän pakkoluovutusaikomukset on vietävä sen itsensä tiliin. Ryhmän väkivaltaiset aikeet heijastivat tarkoituksenmukaisuuteen pyrkivän vallankumoustoiminnan degeneroitumista
hyökkäyksiksi muitakin kuin hallitusta vastaan ja väkivallaksi väki-

KKK 1907, I jaosto, IX' ja XXIV1. 1908, I jaosto, XXIVI, VA. He1RO III
os. rikosas. 13.1.1908, 11. pykälä ja seuraavat käsittelykerrat, 17.6.1908, 21.
pykälään saakka, VA. F. 102, 1907, 00, d. 5 tg. 66, TsGAOR (NL:n mf.
242, VA). F. 102, 1907, 00, op. 8, d. 273, f. 25. 1907, 7. delopr., d. 8766,
TsGAOR. Helsingin poliisilaitos, rikososasto, muistio Rånmordet å Östra
Henriksgatan 1908, VA.
8
Kujala 1987a, s. 143-144.
9
Lenin, Teokset, 11 1956, s. 150-152, 177, 197-208, 216-217. Kujala
lis.tutk. 1985, s. 401 viitteessä 503 mainitut Proletarin ja Vperjodin kirjoitukset.
10 pjatyi (Londonski) sjezd RSDRP, Protokoly 1963, s. 578-583, 615—
616.
11 Työmies 11.10.1907, s. 7.
12
Ks. viite 7.
7
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vallan itsensä vuoksi. Nämä piirteet johtuivat siitä katkeroitumisesta ja näköalattomuudesta, jotka vallankumousliikkeen jatkuva alamäki synnytti ja ne olivat havaittavissa kaikissa vallankumousjärjestöissä eri puolilla valtakuntaa.
Toimintamallinsa ryhmä sai kotimaastaan, mutta vielä enemmän
Suomesta, jossa entisten punakaartilaisten ryhmät tekivät Viaporin
kapinan jälkeisinä puolenatoista vuotena useita väkivaltaisia ryöstöjä ja ryöstöyrityksiä rahan hankkimiseksi poliittiseen toimintaan.
Ryöstöt kohdistuivat poikkeuksetta yksityiseen omaisuuteen. Entisten punakaartilaisten järjestöt ja puheena olevat venäläiset olivat
tiiviissä keskinäisessä kanssakäymisessä.
Ensimmäiseksi aktiokseen Helsingin venäläinen sosiaalidemokraattinen ryhmä valitsi erään paikallisen poliisietsivän surmaamisen kostoksi siitä, että tämä tarkkaili venäläisten saapumisia ja toimintaa. Kaksi ryhmän jäsentä ampui mainitun poliisin joulukuun
alussa 1907. Viranomaiset toimittivat tuota pikaa kymmenkunta
ryhmän jäsentä telkien taa. Tällä teollaan ryhmä tuhosi itse itsensä.13
Bolsevikkien ohella myös sosialistivallankumoukselliset ja Puolan sosialistinen puolue rahoittivat toimintaansa ryöstämällä valtion
omaisuutta, Latvian sosiaalidemokraatit myös yksityisomaisuuttå 14
Sosialistivallankumouksellisten puolueen keskuskomitea kehotti
venäläisiä vallankumouksellisia olemaan toimimatta Suomen laitoksia ja kansalaisia vastaan ja tuomitsi Suomen alueella tehtävät
poliittiset ryöstöt ja rikokset.15
Viipuriin muodostui vuosien 1907 ja 1908 vaihteessa pääasiassa
venäläisistä koostuva ryhmä, jonka johtaja oli sosialistivallankumouksellinen. Ryhmä varasti vuoden 1908 alussa erään rikkaan viipurilaisen kauppiaan rahoja saadakseen varoja varsinaisen tavoitteensa Pietarin keisarillisten teattereiden kassojen pakkoluovutta13

Entisten punakaartilaisten järjestöistä ks. Kujala 1981, s. 113-124 (s.
115-116 niiden suhteista Helsingin venäläisiin). Vallankumousliikkeen
degeneroitumisesta ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 403 viitteessä 507 mainitut
lähteet. Muulta osin ks. viite 7.
14 Kujala 1987a, s. 143.
15 Partijnyja izvestija No 4 5.1.1907 (v.1.), s.l. Työmies 29.8.1907, s. 4. Framtid
No 43 1.11.1907, s. 8. Soikkanen 1961, s. 252.
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miseen. Ryhmän jäsenet otettiin kuitenkin kiinni, sillä yksi jäsenistä
oli toimittanut tarpeelliset tiedot Venäjän salaiselle poliisille.
Ryhmän jäsenten antamien tietojen mukaan ensimmäisen duuman Työ-ryhmäläinen edustaja S.M. Korniljev olisi ohjannut ryhmän toimintaa joko sosialistivallankumouksellisten keskuskomitean tai Pietarin komitean toimeksiannosta, mutta tästä ei ole luotettavia todisteita. Tuskinpa vain puolue-elimet olisivat antaneet valtuuksia ainakaan Suomessa tehtyyn ryöstöön.
Jutun yhteydessä Pietarin Suomen-asemalla vangittiin muuan
santarmi, joka oli tuonut sinne ryöstäjien laskuun Viipurista pommeja. Ei ole ollenkaan mahdotonta, että Venäjän salainen poliisi
agenttinsa kautta tahallaan manipuloi ryöstösuunnitelmaa, jota voitiin käyttää osoituksena Suomen autonomian vaarallisuudesta ja
maan poliisin tehottomuudesta.16
Viipurin sosialistivallankumouksellisen ryöstäjäjoukon synty oli
osoitus siitä, ettei vallankumousliikkeessä tapahtuva degeneraatio
tuntenut puoluerajoja.
Bolsevikkien taisteluryhmät salakuljettivat aseita ja räjähdysaineita Suomesta Venäjälle aivan kuten ennen Viaporin kapinaakin.
Ryhmät pesiytyivät erityisesti Kannakselle.17 Niiden työ valui kuitenkin hukkaan, sillä vallankumousta ei kuulunut.
Toukokuun alussa 1907 bolsevikit perustivat räjähdysaine- ja
pomminvalmistuskoulunsa Kivennavan Haapalaan. Muutaman
päivän kuluttua suomalainen poliisi piiritti laboratorion ja pidätti
tapaamansa venäläiset. Nämä ilmoittivat, etteivät he olisi antautuneet vapaaehtoisesti venäläiselle poliisille.18
Myös sosialistivallankumouksellisten taistelujärjestön johto neuvoi oman laboratorionsa työntekijöitä antautumaan vastarintaa tekemättä suomalaiselle poliisille, mikäli tämä tulisi keskeyttämään
KKK 1908, I jaosto, IV10 ja XXIV8, VA. F. 102, 1908, 00, d. 80 t`s. 68,
TsGAOR (NL:n mf. 243, VA). Spiridovitch 1930, s. 507-508.
17
Senaatti, Prokuraattorin toimitusk., Df 2, A. Söderholmin tutk.ptk., VA.
F. 102, 1907, 00, d. 5 t"s. 51 t. 2, f. 375 ja t. 3, f. 1-2,115-116. 1907, 00, op.
8, d. 637, TsGAOR. 1905, Bojevaja gruppa pri TsK RSDRP (b) 1927, passim. Pervaja bojevaja organizatsija bolsevikov 1934, s. 77-82. Rjabkov
1921, s. 218-219.
18 KKK 1907, I jaosto, XXIV2, VA. F. 102, 1907, 00, d. 5 ts. 51 t. 3, f. 1-2,
115-116, TsGAOR. Paloposki 1936, s. 42-45, 59-63. 1905, Bojevaja
gruppa pri TsK RSDRP (b) 1927, s. 128, 168-170, 184-197, 247-275.
16
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Kivennavan Haapalan pomminvalmistuskoulun tuotteita.
Kenraalikuvernöörinkanslian arkisto.

laboratorion toiminnan.19 Venäläiset vallankumoukselliset ymmärsivät, että Suomen yleisen mielipiteen kääntyminen heitä vastaan
merkitsisi, että he saisivat sanoa hyvästit tähänastiselle suojatulle
asemalleen maassa.
Sosialistivallankumouksellisten taistelujärjestö ja sen toimintaa
jatkaneet ryhmät asettuivat vuoden 1906 jälkipuoliskolla Imatralle.
Kun tämä paikka tuli seuraavan vuoden alussa ilmi,20 taistelujärjestö perusti pommilaboratorionsa Turun saaristoon.21 Joulukuussa
1907 suomalainen poliisi pidätti venäläisten virkaveljiensä vaatimuksesta sosialistivallankumouksellisten vaarallisimman terroristiryhmän johtajan Kellomäeltä Kannaksen huvila-alueelta.22 Monet
Venäjällä tehdyt terroriteot ja ryöstöt suunniteltiin ja valmisteltiin
Suomessa.
Venäjän vallankumouspuolueet käyttivät muutenkin monin taPopova 33 1927, s. 60-61.
Kujala 1987a, s. 209 (ja viite 54).
Kujala 1987a, s. 222-223.
22 Kujala 1987a, s. 216-217 (viite 86).
19

20
21
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voin Suomen vapaata ilmapiiriä hyväkseen. Ne järjestivät täällä
puoluekokouksiaan, -konferenssejaan ja muita kokouksiaan ja painoivat Viipurissa lehtiään.23 Puolueiden päämajat sijaitsivat vuoden
1906 jälkipuoliskolta alkaen Viipurin läänissä, mensevikkien Terijoella24, bolsevikkien Kuokkalassa25 ja sosialistivallankumouksellisten huvila-alueella ja Viipurissa, missä puolueen keskuskomitea piti
vuonna 1907 kokouksiaan.26

23

Kujala 1987a.
Peter A. Garvi, Zapiski sotsialdemokrata (1906-1921), Russian Archival
Series 1 (Newtonville 1982), s. 99-103, 131.
25 Kujala 1987a, s. 176-178.
26
PSR No 203, IISG. Savinkov 1926, s. 300. Garvi 1982, s. 101. Kujala 1987a,
s. 202.
24
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SDP:n ja aktivistien
suhtautuminen Venäjän
vallankumousliikkeeseen
Viaporin kapinan jälkeen
Sosiaalidemokraatit
Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen Oulun puoluekokous
(20.-27.8.1906) hyväksyi menettelytapapäätöksen, joka korosti
eduskunnan kautta toteutettavan uudistustyön merkitystä. Puolue
ilmoitti käsittävänsä, että Suomen sisäinen itsemääräämisoikeus ei
ollut turvattu eikä takeita rauhallisen lainsäädäntötyön jatkumisesta
ollut niin kauan kuin Venäjällä oli nykyinen hallitusjärjestelmänsä.
Siksi puolue julistautui solidaariseksi Venäjän kansan vapausliikkeen kanssa eli ilmoitti kannattavansa itsevaltiuden kumoamiseen
tähtäävää toimintaa. Puolueneuvoston oli määrä päättää SDP:n suhtautumisesta Venäjän tuleviin tapahtumiin.
Maan valtiollinen erityisasema ja puolueen itsenäisyys olivat
edelleenkin puolueen Venäjän-poliittisten ratkaisujen lähtökohtina.
Venäjän vallankumouksen voittaessa SDP valmistautui toteuttamaan eduskuntavaltaisuuteen perustuvan sisäisen itsemääräämisoikeuden. Päätös ei sitonut puoluetta mihinkään toimintamalliin eikä
ottanut kantaa enempää yleislakon kuin aseellisenkaan toiminnan
suotavuuteen. Edustajakokous kielsi puolueen jäseniltä omavaltai254

set valtiolliset toimet ja velvoitti heidät noudattamaan puoluekuria.1
Menettelytapapäätöksen väljyydellä pyrittiin turvaamaan puolueen yhtenäisyys, joka oli äskettäin ollut koetuksella. Kokouksessa
käytetyt puheenvuorot osoittivat, ettei puolueessa edelleenkään
vallinnut yksimielisyyttä. Puolueen suhteellisen pieni oikeistosiipi
(Tainio) suositteli lähinnä parlamentaarista toimintaa ja suhtautui
epäilevästi yleislakkoon.2
Monet edustajat, muun muassa Valpas, kannattivat eduskuntatyön ohella ulkoparlamentaarista toimintaa, jonka äärimmäinen pakotuskeino olisi rauhallinen, järjestyneesti toteutettava yleislakko.
Sirola ja O.W. Kuusinen hyväksyivät näiden ohella myös aseellisen
taistelun Venäjän hallitusta vastaan, mikäli olosuhteet sellaista
edellyttäisivät. Kuusisen ja Sirolan mielessä oli tällöin Venäjän yleinen vallankumous, johon suomalaiset eivät oman etunsa vuoksi tai
myös hallituksen joukkojen toimien vuoksi voisi olla sekaantumatta. Kuusinen ja Sirola edellyttivät, ettei puolueen ja maan parasta
missään tapauksessa pantaisi vaaralle alttiiksi. Severi Alanne korosti puolestaan suomalaisten velvollisuutta osallistua kaikin keinoin
yhteiseen vallankumoustaisteluun. Se vastasi hänen mielestään
maan todellista etua.3
Alanne ja muut radikaalit nuorsosialistit järjestivät Oulun kokouksen yhteydessä samanmielisille edustajille salaisen neuvonpidon, jossa päätettiin ryhtyä luomaan lakkautettujen kaartien sijaan
salaista järjestöä. Sen tarkoituksena oli avustaa puolueohjelman
puitteissa Venäjän vallankumousta tukemalla sotilasagitaatiota, levittämällä vallankumouksellista kirjallisuutta ja auttamalla poliittisia pakolaisia. Järjestö muodostuisi kymmenmiehisistä ryhmistä,
joiden oli määrä toimia Venäjän ratkaisevan taistelun puhjettua.
Maanalainen toiminta oli tarkoitus saattaa puolueen johdettavaksi, jotta omavaltaisuudet ja anarkistiset väkivallantyöt ehkäistäisiin.
Maanalainen toiminta ei saanut olla sosiaalidemokraateille "yksityisasia", kuten aina tähän asti. Viaporin kapina oli nuorsosialistien

Oulun kokouksen ptk. 1906, s. 392-394.
Sosialisti 9.8.1906, s. 1. Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 430-431.
3 Oulun kokouksen ptk. 1906, s. 203-213, 218-224, 238-245, 319-321 ja
passim. Ks. myös Soikkanen 1975, s. 98-99. Hentilä 1980, s. 61-63.
2
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mielestä osoittanut, millaista vahinkoa tällainen yksityisyritteliäisyys saattoi tuottaa.
Alanteen ohella järjestön huomattavimpia puuhamiehiä olivat
J.H. Saaristo, Haapalainen ja Laukki. Pääideologina toimi Kuusinen. Järjestö syntyi puoluejohdon tieten ja sen huomattavan osan
hiljaisella suostumuksella. Jompikumpi puolueen uusista johtoelimistä, toimeenpanevan valiokunnan tilalle tullut puoluetoimikunta
tai laajempi valtakunnallinen puolueneuvosto, myönsi toimintaan
varoja. Alanteen miehet saivat omalla vastuullaan tehdä sen, mitä
puolue ei korporaationa uskaltanut.
Nuorsosialistit tahtoivat, että suomalaiset avustaisivat Venäjän
vallankumousliikettä aina, kun tästä ei aiheutuisi ilmeistä uhkaa
maalle ja puolueelle. Yhtä keskeisenä toimintaohjeena oli kansanpuolustuksen ja kansan aseistamisen järjestäminen. Mitä vahvempia puolisotilaallisia järjestöjä maassa olisi, sitä vähemmän tsaarinhallitus tohtisi ryhtyä voimatoimiin suomalaisia vastaan, kun Venäjän vallankumous koittaisi ja Suomessakin olisi toimittava.
Suomen eduskunnan olisi hallituksen kukistuessa julistauduttava
ylintä valtiovaltaa käyttäväksi kansalliskokoukseksi, joka säätäisi
maalle sen autonomian turvaavat ja sisäisen kansanvallan toteuttavat perustuslait. Ensiksi mainittuja tarvittiin suojaksi Venäjän
uuden, porvarillisen hallituksen sekaantumisyrityksiä vastaan.
Nuorsosialistit katsoivat, että Venäjän vallankumous olisi luonteeltaan porvarillinen ja Suomessa voitaisiin saavuttaa enintään kansanvaltainen järjestelmä uudistustyön perustaksi. Yhteiskunnallista
vallankumousta ei voitu vielä odottaa. Omaa porvaristoa vastaan ei
tarvinnut hioa aseita. Se taivutettaisiin joukkovoimalla ja yleislakolla suostumaan uudistuksiin.
Alanteen järjestön venäläisenä yhteistyökumppanina oli VSDTP
ja nimenomaan sen Suomen sotilasjärjestö.4
Se senaatin ja kotimaisten puolueiden edustajien Hakaniemen
mellakan johdosta 3.8. järjestämä neuvottelu, johon Sirola, Emil
Perttilä ja Matti Paasivuori osallistuivat sosiaalidemokraattien puolesta, oli koskenut kaikkien puolueiden yhteisen suojeluskaartin
perustamista. Tällä olisi rauhoitettu mieliä ja ehkäisty sisäiset levot-

Kujala 1981, s. 110-114.

256

8

tomuudet ja uhkaamassa ollut hallituksen väliintulo.5
Puoluehallinnon edustaja esitti ajatuksen tällaisesta kaartista seuraavana päivänä Helsingin suurlakkokomiteassa, mutta koepalloksi
käsittelyyn heitetty ehdotus ei saavuttanut lainkaan kannatusta.6
Kansalliskaartin haamu oli ammuttu täyteen luodinreikiä Hakaniemen torilla.
Kuusisen ja muiden nuorsosialistien ajatukset kansan aseistamisesta ja kansanpuolustusjärjestelmästä, jotka omalla olemassaolollaan pakottaisivat hallituksen luopumaan sotilasvoiman käyttämisestä suomalaisia vastaan samoin kuin heidän maan etua korostava
lähtökohtansa olivat tarkalleen samoja periaatteita, joihin aktivistit
tähtäsivät Voima-liitollaan. Sen ja Alanteen järjestön välillä olikin
löyhiä yhteyksiä. Nuorsosialistien tarkoituksena ei missään tapauksessa ollut sulauttaa järjestöään Voima-liittoon, mutta liitolta aiottiin
saada harjoitusaseita ja kouluttajiakin. Alanteen järjestön johtajiin ja
SDP:n puolueneuvostoon kuuluva Saaristo valittiin lokakuun lopussa Voima-liiton hallitukseen.?
Alanteen ja Kuusisen järjestöhanke oli Suomen työväenliikkeen
kehityksessä siihen mennessä teoreettisesti punnituin radikaali
suuntaus. Sen synnyssä ilmeni, että Viaporin kapina sysäsi ensi
alkuun Suomen työväenliikettä vasemmalle. Venäjän hallituksen
voimistuminen ja vallankumousliikkeen taantuminen käänsivät
kuitenkin pian kehityksen suunnan ja veivät Alanteen järjestöltä
jalat alta.
Akateemiset nuorsosialistit eivät tunteneet proletaaristen punakaartilaisradikaalien mielenlaatua. Hakaniemen mellakan ja punakaartien lakkauttamisen jälkeen minkäänlainen yhteistyö "porvarien luokkakaartien" kanssa ei vihaisten nuorten miesten mielestä
tullut kysymykseen. Nämä samaistivat Voima-liiton ilman muuta
perustuslaillisiin suojeluskaarteihin. Luokkaristiriitojen kärjistymi-

Neuvottelusta ks. edellä.
Viaporin kapina 1906, Helsingin suurlakkokomitean ptk. 4.8.1906, KA.
Soikkanen 1961, s. 246.
7
Kujala 1981, s. 111-112. Vrt. toisiinsa arviota Viaporin kapinasta: O.W.
K(uusinen), Venäjän vallankumousliike ja Suomen sosialidemokratia, Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 320-322 ja H. G(ummerus), Den väpnade neutraliteten, Framtid No 30 3.8.1906, s. 1-2. Ks. myös Kujala lis.tutk.
1985, s. 408 (viite 517). Jussila 1979, s. 119.
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Jokapäiväisen elämän ohjeita
1 'aljastaaksemme

itseämme mahdol- kilnnkkuihin tahi peilien ja taulujen
lisimman vähän, meidän tulee kaikki- selustoihin, sillä poliisikonnilla kotialla noudattaa mitä suurinta varovai- tarkastusta tehdessä on kissan vaistn.
s:utttta.
7) Asettasi (kivääriä, revolveria, cäSeuraavia neuvoja ei pitäisi koskaan kipnukkoa tahi mitä munta taisteluviilniminlyödä:
linettä tahansa) ei tule kenenkään
I) Joka tilaisuudessa tulee puhua ai- tuntea. Ampuma-aseen numero
on pi mastaan kahdenkesken.
dettävä sangen huolellisesti salassa`_') Ei koskaan eikä missään tilainun- Muista että saattaa löytyä tapauksia
sienna pidä huomiota herättävällä ta- jolloin takistasi pudonnut nappi voi ilvalla esiintyä. Joka tekeytyy salape- maista tekosi.
räiseksi, hän jo siten vetää huomiota
8) Meidän on pyrittävä kaikessa siipuoleensa, ja helposti saattaa kaikki lien, ettei kukaan voi, vaikka kuinka
tuttavansa epäluulon alaisiksi.
tahtoisikin todistaa meitä vastaan.
3) Ei niin hyvää ystävää ole, jolle Mies, joka yksin tuntee salaisnotensa.
saa jutella asioita, jotka eivät häntä nukkuu ihmeen hyvin. "Synnin taakliikuta. Joka tahtoo ettei hänen vai- ka" ei snnriakaan paina, jos naapurin
monsa tahi ystävänsä todista häntä silmä ei ole sattunut näkemään.
Vantaan, olkoon puhumatta heille asioistaan.
4) Taistelutoverin nimeä ei pidä
koskaan kenellekään tarpeettomasti
mainita. Salanimien suhteen on aivan
yhtä varovaisesti meneteltävä. Jos•ystävänne ei mitään tiedä taistelutovereistanne on parasta julkisilla paikoilla olla huomaamatta toisiaan Kaduilla ja mailla julkisilla paikoilla toimin-

9) Ei ketään saa houkutella tahi viekotella yhtymään meihin. Kukin nondattakoon tässä asiassa omaa vaknnmustaan. Parempi pysyä poissa koin
ruveta petturiksi.
10) Jokaisen tulee ahkerasti harjot-

tautua aseiden käyttämisessä.

11) Kaikissa mahdollisissa tilaisunksreal on pidettävä silmällä hyvän toverihengen luomista ja kohottamista.
tatoverien tulee välttää toisiaan, sillä Hyvällä toverihengellä tarkotetaan toilmiantajalurjnkset osaavat eräitten verien kesken vallitsevaa ja keskinäikohtaamiseen perustuksella lappaa e- seen ymmärtämiseen ja arvonantoon
perustuvaa tunnetta, joka tekee yhteissiin vaikka kuinka pitkän köyden.
5) Kirjeitä ja luetteloja ei tule kan- toiminnan vaikeimmissakin oloissa
taa taskuissa eikä säilyttää niitä' ko- mahdoliseksi. Vaaran hetkellä toveri
uhraa henkensä toverin edestä.
tona.
6) Lapsellista on mitään kätkeä no-

Kett lyödä?

Löytyy paljo ihmisiä, jotka lnulottelevat, että iskut on tähdättävä yksinomaan huippuihin, eikä koskaan maassa matelijoihin; tietysti on viisainta sivaltaa suurparvareita, mutta missä se
ei käy päinsä, siellä on hyvä täräyttää
ensimmäistä vaataantnlevaa kätyriä.

Jos salaisuuttasi ei kukaan tunne on
se sinun vankisi, mutta niinpian kuin
olet sen toiselle sanonut, olet sinä sen
orja.
Vapaehtoisesti
• poliisilurjusten käsiin
antautuminen on mitä suurinta hulluutta.

Pienetkin koirat tarvitsevat kuria.

• säilytä kotonaan keKumousmies ei
Toisin sanoen kaikkia hallituksen kätyreitä järjestään, suurimmasta pie- nenkään valokuvia.
nimpään, tulee säälimättömällä ankaTaistelujärjestön miehen tulee osata
rundella kurittaa.
käyttää asettaan myöskin pimeän aikaVuosituhansien k yyneleet vierellään na. Ampumaharjoituksissa tämä seikka
maksakoot nuo juokaleet.

on tyysten otettava huomioon.

Sivu entisten punakaartilaisten ryhmien lehdestä.
Punaisten Tahto No 2 1907.
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nen vei pohjan pois nuorsosialistien puhtaasti kansalliselta taistelulta.8
Alanteen järjestön tarkoituksena oli ehkäistä ryöstöt ja väkivallanteot, mutta järjestöön liittyneet punakaartilaisradikaalit muodostivat sen liepeille omia ryhmiään ja panivat toimeen useita väkivaltaisia ryöstöjä. Puolueneuvosto ja Alanne eivät saaneet näitä aineksia kuriin.9
VSDTP:n Suomen sotilasjärjestön ja nuorsosialistien järjestön
yhteisen kirjapainon paljastuminen Alanteen vuokraamasta asunnosta vuoden 1907 alussa merkitsi lopullista kuoliniskua järjestölle,
jonka tarkoituksenmukaisuus oli jo muutenkin käynyt kyseenalaiseksi. Alanteen matkustettua Amerikkaan nuorsosialistien maanalainen toiminta lakkasi.'°
Entisten punakaartilaisten salaiset ryhmät pitivät kotimaista hallitusta ja porvaristoa yhtä paljon vihollisenaan kuin Venäjän itsevaltaista hallitusta. Salainen järjestö yllytti väkivallantöihin kumpaakin vihollista vastaan. Edessä oleva kumous ei ollut yksin poliittinen, vaan myös yhteiskunnallinen. Järjestön tavoitteet ja opit olivat
sekavia ja enemmän tunnepohjaisia kuin teoreettisesti pohdittuja.
Entiset punakaartilaiset olivat valmiita yhdistämään omat voimansa
Venäjän vallankumousliikkeeseen ehdoitta. Suomen erityisasema
ei merkinnyt heille mitään.
Punakaartilaisten ryhmien toiminta jatkui vuoden 1908 alkuun
saakka. Tässä toiminnassa heijastui se vallankumousliikkeen näköalattomuus ja väkivaltaistuminen, joista merkkejä näkyi kaikkialla
valtakunnassa. Suomalaisten vallankumoustoiminta oli yksittäisiä
attentaatteja lukuun ottamatta ollut veretöntä, koska hallitus oli
kohdellut maata silkkihansikkain verrattuna esimerkiksi Puolaan ja
Baltiaan ja koska sisäisiä yhteenottoja ei ollut ollut. Viaporin ja
Hakaniemen tulikasteen jälkeen ilmeni, että "prouninki" pysyi
myös suomalaisessa kourassa. Vallankumousliikkeen yleisestä
taantumisesta johtui, että tästä väkivaltaisesta vaiheesta tuli Suomessa sellainen kuin tuli.11
Sosiaalidemokraattien oikean laidan kansantribuuni Yrjö MäkeKujala 1981, s. 111 seur. Kujala lis.tutk. 1985, s. 408.
Kujala 1981, s. 110 seur.
i° Kujala 1981, s. 113-114.
11
Kujala 1981, s. 110-124.
8
9
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lin ryhtyi syyskuussa 1906 vastustamaan julkisesti Alanteen järjestöä. Mäkelinin mielestä suomalaisten voimat eivät painaneet mitään
Venäjän vallankumoustaistelussa. Hän ennusti, etteivät nuorsosialistit pystyisi hallitsemaan maanalaisen toiminnan kenttää, vaan
salahankkeet eskaloituisivat anarkismiksi. Tällainen toiminta hyödyttäisi vain hallitusta.
Mäkelin väitti, ettei väkivallalla voitu nopeuttaa yhteiskunnallista
kehitystä. Väkivaltainen toiminta ei ollut sosiaalidemokraattinen,
vaan anarkistinen menetelmä. Mäkelin vetosi tässä Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen edellisen vuosisadan lopulta lähtien johdonmukaisena jatkuneeseen linjaan. Näin hän teki aseellisesta taistelusta sosiaalidemokratiaan periaatteessa kuulumattoman toimintatavan.
Revisionisteja myöten kansainvälinen työväenliike yleensä katsoi, että Venäjällä vallitseva kansalaisvapauksien ja julkisten toimintamahdollisuuksien puute oikeutti sikäläisen vallankumousliikkeen käymään myös aseellista taistelua hallitusta vastaan. Juuri näihin aikoihin Kautsky arvioi, että aseellinen vallankumous saattaisi
olla mahdollinen myös lännessä. Kautskyn käsitys oli, että vastustaja ratkaisisi toiminnallaan vallankumouksen muodon.
Mäkelinin kirjoituksissa tällainen ajatus oli vain heikosti edustettuna. Hän muistutti ruotsalaisen sosiaalidemokraatin Hjalmar Brantingin sanoin, että VSDTP:n viimeinen edustajakokous oli hylännyt
pienten aseistettujen joukkojen sissisodan taktiikan ja asettunut
kannattamaan järjestyneen köyhälistön joukkoliikkeitä ja parlamentaarista toimintaa.
Mäkelinin tarkoituksena oli toimia ennen muuta Suomen työväenliikkeessä havaitsemiaan haitallisia tendenssejä vastaan, mutta
suhtautumalla kriittisesti bolsevismiin hän seurasi Brantingin ja
saksalaisen revisionistisen Socialistische Monatshefte -aikakauskirjan antamaa esimerkkiä ja liittyi näin yleiseurooppalaiseen maltillisen sosialismin virtaukseen.
Mäkelin tahtoi, että Suomen työväenliike avustaisi venäläisiä vallankumouksellisia oman julkisen toimintansa puitteissa, ennen
kaikkea rahallisesti, mitä avustustapaa internationaali suositteli jäsenpuolueilleen.12
12

Y. M(äkelin), Mikä on tarkotus? Kansan Lehti 27.9.1906. Y. M(äkelin),
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Mäkelinin julistus herätti SDP:n jäsenkunnan selvän enemmistön parissa voimakasta vastustusta. Hän erosi Kansan Lehden päätoimittajan paikalta ja toimituksesta.13
SDP:n puolueneuvosto tuomitsi lokakuussa 1906 ryöstöt ja väkivaltaisuudet ja velvoitti puoluejärjestöt erottamaan niihin osallistuneet jäsenensä riveistään. Puolueneuvosto uudisti tämän määräyksensä syksyllä 1907. Tuolloin oli käynyt ilmeiseksi, että maanalainen toiminta oli muuttunut juuri sellaiseksi kuin Mäkelin oli ennustanut. Julkisesti toimivalle eduskuntapuolueelle oli kiusallista ja
vaarallistakin, että poliisin kiinni ottamilta rikollisilta löytyi taskusta puolueen jäsenkirja.
SDP oli tähän saakka toiminut entisten punakaartilaisten järj estöjä vastaan vain vaimeasti, koska ne nauttivat puolueessa suhteellisen huomattavan vähemmistön kannatusta. Tässäkin asiassa puolueen oli lopulta valittava kummalla tuolilla istua. Se valitsi olemassa olevan poliittisen järjestelmän puitteissa toimimisen ja julisti
sodan punakaartilaisten järjestöille. Valinta oli helppo, sillä kaikki
vallankumouksellinen toiminta muuttui Suomessa yhä mahdottomammaksi.
Puolueneuvosto, Työmies-lehti ja puolueen johtavat henkilöt tuomitsivat Suomessa tehdyt ryöstöt ja väkivallanteot anarkismina,14
mutta eivät julistaneet salaista tai aseellista toimintaa periaatteessa
pannaan. Työväenlehdet antoivat mielellään palstatilaa VSDTP:n ja
muiden vallankumouspuolueiden pakkoluovutusten vastaisille
päätöksille.13
Kuusisen johtama suuntaus sivuutti vuonna 1907 vähitellen ko-

13
14
15

Salainen ja julkinen toiminta, Kansan Lehti, 2., 4., 6., 9. ja 11.10.1906. Ks.
myös Kansan Lehti 3.10.1906, s.3. Reino Drockila, Ansvarig eller oansvarig partipolitik, Arbetaren 10.10.1906. Soikkanen 1975, s. 108. Kansainvälinen työväenliike: Karl Kautsky, Allerhand Revolutionäres, Die Neue
Zeit 22 1903-04, 1. Bd., s. 656-657, 685-687. Massimo Salvadori, Karl
Kautsky and the socialist revolution 1880-1938 (London 1979), s. 106108. Richard Calwer, Russland, Socialistische Monatshefte 1905, 1. Bd., s.
111-113. Lösche 1967, s. 46-47.
Soikkanen 1975, s. 109. Kujala lis.tutk. 1985, s. 216 ja 411.
Kujala 1981, s. 112-124.
Työmies 21.9.1906, s. 2, 3.7.1907, s. 5-6, 29.8.1907, s. 4 & 7, 11.10.1907, s. 7,
24.12.1908, s. 4-5. Sosialistinen Aikakauslehti 1907, s. 194, 207-208,
249.
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Pommiattentaatti poliisia vastaan Helsingissä 25.9.1906.
konaan aseellisen toiminnan mahdollisuuden16 ja yhtyi Valppaan
linjaan, joka korosti työväestön itsenäistä, väkivallatonta luokkataistelua. Täten syntynyt SDP:n vasemmistovirtaus tunnetaan siltasaarelaisuuden nimellä.
Kuusisen syksyllä 1906 Sosialistisessa Aikakauslehdessä Venäjän
ja Suomen vallankumouksesta julkaisemat kirjoitukset osoittivat
varsin huomattavaa kykyä omaksua ja soveltaa marxilaisuutta.
Kuusinen etsi esikuvansa Kautskyn Die Neue Zeit -aikakauskirjas16

Ks. Kujala lis.tutk. 1985, s. 412 (viite 527).
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ta. Kuusinen oli kuitenkin vielä niin "vihreä" marxistina, ettei hän
omaksunut Kautskyn ja Franz Mehringin viimeaikaisia, Venäjän
vallankumouksen pohjalta vallankumousteoriaan tekemiä tarkistuksia.
Toisin kuin kansainvälinen työväenliike tähän asti Kautsky ja
Mehring katsoivat, ettei Venäjän vallankumous ollut puhtaasti porvarillinen, olematta liioin yhteiskunnallinenkaan. Venäjän vallankumous saaattoi nopeuttaa Euroopan yhteiskunnallista vallankumousta. Suomalaisista ainoastaan Aukusti Rissanen esitti vuonna
1906 Kautskyn uuden käsityksen. Kuusiselle niin kuin Mäkelinillekin Venäjän (ja Suomen) vallankumous oli yksiselitteisesti porvarillinen.
Suomen yhteiskunnan kehittymättömyyden ja työväenliikkeen
uutuuden vuoksi ajatus yhteiskunnallisen vallankumouksen läheisyydestä tuntui suomalaisista sosiaalidemokraateista vieraalta. Heidän käsityksensä Venäjän vallankumouksen luonteesta oli samanlainen kuin mensevikkien. Lenin sitä vastoin ajatteli kysymyksestä
samoin kuin Kautsky. Suomalaisten sosiaalidemokraattien teoreetikot hakivat kuitenkin esikuvansa Saksasta eivätkä Venäjältä, joten
Rissanen varmasti seurasi Kautskya eikä Leniniä uusia uria aukoessaan.17

17

O.W. K(uusinen), Venäjän vallankumousliike ja Suomen sosialidemokratia, Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 314-324. 0.W. K(uusinen), Anarkia ja vallankumous, Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 388-399. (Yrjö
Mäkelin,) Tunnussana! Kansan Lehti 24.10.1905. Y. M(äkelin), Mikä on
tarkotus? Kansan Lehti 27.9.1906. A. R(issanen), Klo 11,59, Sosialisti
24.7.1906. Seuraavat Die Neue Zeitin kirjoitukset: Karl Kautsky, Allerhand Revolutionäres, 22 1903-04, 1. Bd., s. 620-627. K. Kautsky, Die
zivilisierte Welt und der Zar, 23 1904-05, 1. Bd., s. 614-617. K. Kautsky,
Die Bauern und die Revolution in Russland, 23 1904-05, 1. Bd., s. 670677. (F. Mehring,) Reflexe der russischen Revolution, 23 1904-05, 2. Bd.,
s. 457-460. K. Kautsky, Die Folgen des japanischen Sieges und die Sozialdemokratie, 23 1904-05, 2. Bd., s. 460-468. K. Kautsky, Zum Parteitag, 23 1904-05, 2. Bd., s. 757-758. (F. Mehring,) Die Revolution in Permanenz, 24 1905-06, 1. Bd., s. 169-172. Karl Kautsky, Die Agrarfrage in
Russland, 24 1905-06, 1. Bd., 412-423. K. Kautsky, Triebkräfte und
Aussichten der russischen Revolution, 25 1906-07, 1. Bd., s. 284-290,
324-333. Karl Kautsky, Vanha ja uusi vallankumous, Sosialistinen Aikakauslehti 1906, s. 66-70. Salvadori 1979, s. 97-108. Lösche 1967, s. 3840. Samuel H. Baron, Plekhanov, The father of Russian Marxism (London
1963), s. 263-277. Suomen sosiaalidemokraattisten teoreetikoiden suun263

Vuoden 1906 aikana SDP avusti rahallisesti ja monin muin tavoin
Baltiasta ja Venäjältä maahan tulleita poliittisia pakolaisia.18 18.20.5.1907 pidetty puolueneuvoston kokous teki kuitenkin päätöksen, että puolue lakkaa avustamasta venäläisiä pakolaisia. Päätöstä
perusteltiin myöhemmin sillä väitteellä, ettei apua tarvittu, koska
pakolaistulva oli ehtynyt. Pakolaisten määristä ei luonnollisestikaan
ole lukuja, mutta puoluesihteeri Matti Turkian väite vaikuttaa paikkansapitämättömältä. Pakolaisia saapui Suomeen aina vuoden 1907
loppuun saakka ja kauemminkin.
Vuoden 1907 loppupuolella toiminut Helsingin venäläinen sosiaalidemokraattinen ryhmä koostui pääasiassa äskettäin saapuneista
pakolaisista. Jos SDP ei olisi sulkenut kukkaronnyörejä, venäläiset
olisivat kenties malttaneet noudattaa Suomen lakeja.
Erään tiedon mukaan varsinkin Sirola yllytti puolueneuvostoa
ratkaisuunsa. Yksityisesti hän kertoi olevansa kyllästynyt koko Venäjän vallankumousliikkeeseen. "Ei siitä kuitenkaan tule mitään.
Näkeehän sen."19
Pettymys Venäjän vallankumousliikkeeseen ei kuitenkaan voinut olla päätöksen ainoa syy. Samana viikonloppuna kun puolueneuvosto teki päätöksensä, 80 sosiaalidemokraattista kansanedustajaa kokoontui Helsingissä aloittaakseen työnsä uuden yksikamarisen eduskunnan ensimmäisillä valtiopäivillä.2° Etabloituneena valtiopäiväpuolueena SDP katsoi, ettei sillä ollut varaa pitää salaisia
yhteyksiä hallitsijan maan alle karkottamiin ja rikollisina pitämiin
vallankumouksellisiin. Näihin aikoihin puolue odotti parlamentaariselta toiminnalta melko paljon.21
Puolueneuvoston päätöksen tarkka sisältö ei ole tiedossa. Pakolaisten avustaminen lopetettiin nähtävästi puolueneuvoston ja -toimikunnan varoista.22
tautuminen Saksan eikä Venäjän puolueeseen käy ilmi Sosialistisesta
Aikakauslehdestä. — Ks. myös Jussila 1979, s. 112-115.
18 Kujala lis.tutk. 1985, s. 272-273, 414-415.
19 J.A. Mustonen, Salat julki (Hämeenlinna 1909), s. 65-66 (sit.). M.
T(urk)ia, Rosvo Mustosen ilmiannot, Työmies 5.1.1909. Työmies
24.5.1907, s. 3.
20 Työmies 21.5.1907., s. 2.
21
Soikkanen 1975, s. 124-128.
22
SDP:n puolueneuvoston ja -toimikunnan pöytäkirjat Oulun kokousta seuranneilta vuosilta ovat kadonneet. Työmiehen kokousselostus (24.5.1907,
s. 3) ei mainitse koko asiaa.
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Kun VSDTP järjesti puoluekonferenssinsa marraskuussa 1907
Helsingissä, SDP:n puoluetoimisto kieltäytyi osallistumasta millään
tavalla sen järjestelyihin sillä perusteella, että konferenssin salassa
pysymisestä ei ollut mitään takeita.23
SDP ei lähettänyt VSDTP:n Lontoossa toukokuussa 1907 pitämään 5. edustajakokoukseen omaa edustajaansa kuten vuotta aikaisemmin 4. puoluekokoukseen Tukholmaan.
Kun näissä asioissa toisin kuin pakolaisavussa oli kysymys melko
vähäisistä menoista, SDP:n loittoneminen Venäjän vallankumousliikkeestä ei johtunut ensisijaisesti rahallisista syistä, vaan vallankumousliikettä kohtaan heränneestä epäuskosta ja poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta.
Suomalaiset sosiaalidemokraatit eivät vuonna 1907 edelleenkään
halunneet sekaantua VSDTP:n sisäisiin kiistoihin, mutta 5. puoluekokouksen jälkeen he tunnustivat yliotteen kilpailijoistaan saaneet
bolsevikit puolueen johtavaksi ryhmäksi.24 Toisaalta eduskuntaan
kiinnitetyt toiveet ja vallankumousliikkeen heikkeneminen tekivät
SDP:sta selvästi mensevikkejä lähempänä olevan puolueen. Näistä
yhdistävistä tekijöistä koitui venäläisille suuntauksille täsmälleen
yhtä vähän hyötyä, sillä suomalaiset sosiaalidemokraatit olivat
etääntymässä tasapuolisesti kummastakin, niin bolsevikeista kuin
myös mensevikeistä.

Aktivistit
Aktivistien poliittinen doktriini säilyi Viaporin kapinan jälkeisinä
aikoina jokseenkin sellaisena, miksi se oli juuri ennen kapinaa
kiteytynyt. Ydinsisältönä oli Suomen aseellinen puolueettomuus
Venäjän vallankumoukseen nähden. Ainoana uutena elementtinä
oli periaate, jonka mukaan yksikään suomalainen puolue tai taho ei
korporaationa saanut ottaa osaa vallankumoukselliseen toimintaan.
Suomalaisten oli lupa avustaa kumoustyötä vain yksityishenkilöinä.
23
24

Väinö Hakkila, Muistelmia Leninistä, Eteenpäin 30.1.1924. V. Hakkilan
haast. 1957, Arkistonauha 1854, Radion ääniarkisto.
Kujala 1987a, s. 207.
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Täsmennys vastasi aktivistien Viaporin kapinaan omaksumaa suhtautumista ja pyrki jälkikäteen legitimoimaan sitä.25
Aktivistit neuvottelivat heinäkuusta 1906 alkaen uudelleen perustuslaillisten kagaalisiiven kanssa viimeksi mainittujen tulemisesta tavalla tai toisella mukaan Voima-liittoon. Aktivistit joutuivat turvautumaan kagaaleihin saadakseen näiden avulla perustuslaillisilta
"kapitalisteilta" rahaa ulkomaisiin asehankintoihin. Kysymys ei ollut aktivistien omilla varoillaan ostamista ja Peter-laivalla kesällä
1906 maahan tuomista 2.500 kivääristä, vaan 6.-8.000 modernimmasta sveitsiläisestä ratsuväen kivääristä, joiden ostamiseen aktivistien resurssit eivät riittäneet. Nämä aseet oli tarkoitus varastoida
toistaiseksi ulkomaille.
Zilliacus näyttää olleen mukana neuvottelujen alussa heinäkuussa. Tässä vaiheessa kagaalit yrittivät käyttää hyväkseen taloudellista
yliotettaan ja tähtäsivät uuden suojeluskunnan luomiseen Voiman
tilalle. Suojeluskunnalla olisi ollut myös sisäinen järjestyksenpitotehtävä ja määräysvalta sen asioissa olisi ollut perustuslaillisilla eikä
aktivisteilla. Sääntöjen virallisen vahvistamisen myötä suojeluskunta olisi alistettu senaatille ja kenraalikuvernöörille.
Tällainen käsitys ainakin syntyi aktivistien johtajille (Johannes
Gummerukselle ja muille) ja he suhtautuivat hyvin epäluuloisesti ja
kielteisesti perustuslaillisten hankkeelle antamaan suuntaan. Gummeruksen mielestä Voiman oli säilytettävä alkuperäinen puhdas
luonteensa vain Venäjän hallituksen vastaisena liittona ilman sosiaalipoliittisia tehtäviä.
Aktivistit jatkoivat kuitenkin neuvotteluja kagaalien kanssa asiasta vielä Viaporin kapinan jälkeenkin, vaikka he paheksuivat perustuslaillisten entisestään lisääntynyttä työväenliikkeen vastaisuutta.
Neuvotteluja käytiin Voima-liiton laillistamisesta ja sen pohjan laajentamisesta; suojeluskunnasta ei enää puhuttu mitään.
8.9. kagaaleille toimittamassaan muistiossa aktivistipuolueen hallitus hyväksyi yhdeksi Voiman tehtäväksi myös "suojan anarkiaa
vastaan", kunhan sen formuloitaisiin "suojaksi anarkiaa ja tyranniaa
vastaan". Tämä oli huomattava myönnytys aktivisteilta, merkitsihän se sisäpoliittisen funktion antamista Voimalle.
25

Framtid No 30 3.8.1906, s. 1-2, No 32 17.8.1906, s. 1, No 38 28.9.1906, s.

4-5. Arbetaren 11.8.1906, s. 1-2.
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Aktivistien hallitus vaati kuitenkin, että sosiaalidemokraateille ja
vanhasuomalaisille olisi tarjottava mahdollisuutta tulla mukaan ja
joitakin paikkoja liiton hallituksessa. Tarkoitus oli vähintäänkin
estää sosiaalidemokraatteja väittämästä, että liitto suuntautui työläisiä vastaan.
Yksityisesti Johannes Gummerus, jonka nimi on puoluehallituksen muistion alla, paheksui edellenkin perustuslaillisten suojeluskuntaintoilua. Ei ole mitään syytä epäillä hänen vilpittömyyttään,
mutta antautumalla edellä kuvatun kaltaisiin neuvotteluihin perustuslaillisten kanssa aktivistit olivat vähällä tehdä Voima-liitosta perustuslaillisen senaatin apuvoiman ja antaa sille sisäpoliittisia tehtäviä. Kaartiasioissa aktivistipuolue kulki taaskin oikeammalla kuin
muilla toimintalohkoillaan.
Muistion loppusanoissa Gummerus lupasi, että hallitus ehdottaisi
seuraavalle puoluekokoukselle puolueen hajottamista, mikäli kagaalien kanssa saataisiin aikaan energinen yhteistyö. Tämä osoittaa,
miten tärkeänä aktivistit pitivät hanketta ja miten he samalla epäilivät oman puolueensa olemassaolon tarpeellisuutta.
Perustuslaillisten mielenkiinto Voimaa kohtaan sammui kuitenkin pian muistion luovuttamisen jälkeen ja neuvottelut loppuivat.
Voima-liitto jäi aktivistien järjestöksi. Ilmeisesti perustuslailliset tajusivat hankkeen vaarallisuuden maalle ja puolueelleen, etenkin
kun kehitys Venäjällä kulki hallitukselle suotuisaan suuntaan.26
Voima-liitto astui julkisuuteen lokakuussa 1906. Koska perustuslaillisilla ei ollut liiton hallituksessa edustajaansa, mutta sosiaalidemokraateilla oli (Saaristo), liittoa on tässäkin vaiheessa ainakin sen
johdon osalta pidettävä pelkästään Venäjän-poliittisena yhteenliittymänä. Tarkempien tutkimusten puuttuessa on epäselvää, katsottiinko joissakin paikallisosastoissa liitolla olevan myös sisäpoliittisia
tehtäviä.
Voima-liitto oli jo tähän aikaan kuin punainen vaate Venäjän hallituksen, sisäministeriön ja reaktionäärisen lehdistön silmissä. Vält 26

Pro memoria 8.9.1906. Finska aktiva motständspartiet 20.5.-18.11.1906,
SAVA, VA. J. Gummerus F. Tidermanille "keskiviikkoiltana" (heinäkuun lopussa 1906), Brev till Filemon Tiderman, AAB. J. Gummerus H.
Biaudet'lle 19.7., 4.8., 8.8., 23.8. ja 10.9.1906. C. Frankenhaeuser H. Biaudet'lle 14. ja 15.8.1906, Herman Gummeruksen kok. 100, VA. Kujala
lis.tutk. 1985, s. 422-423. Helen 1987, s. 60-64.
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tyäkseen kompastumasta liittoon Suomen perustuslaillinen senaatti
ilmoitti marraskuussa 1906, ettei liitolla ollut oikeutta jatkaa toimintaansa. Loppujen lopuksi Voima-liitto ei poikinut muuta kuin pitkällisen oikeusjutun ja oivallisen keppihevosen niille venäläisille
tahoille, joita Suomen autonomia ei miellyttänyt.27
Suomi kulki Viaporin kapinan jälkeisinä vuosina kohti uusia routavuosia, mutta edustuksellinen järjestelmä ja kansalaisvapaudet
säilyivät. Sellainen tilanne, missä lailliselle toiminnalle oli riittävästi
sijaa, mutta missä Venäjän hallitus kykeni painostamaan suomalaiset viranomaiset puuttumaan kaikkeen maanalaiseen toimintaan,
oli salahankkeille huonompi kasvualusta kuin toisaalta suurlakosta
Viaporin kapinaan vallinnut valtiollinen vapaus ja toisaalta Venäjällä vallitseva poliisivaltiokomento. Viimeksi mainittu synnytti ja piti
siellä yllä maanalaisia järjestöjä ja sen tuominen Suomeen Bobrikovin aikana oli johtanut juuri samaan lopputulokseen. Kaikki Viaporin kapinan jälkeiset yritykset perustaa suurempia salaisia järjestöjä
päättyivät juuri tämän eriskummallisen laillisuuden ja repression
yhdistelmän vuoksi epäonnistumiseen.
Ulkoiset olot eivät olleet suotuisat itse aktivistipuolueellekaan.
Puolueen hajoamisprosessi jatkui myös Viaporin kapinan jälkeen.
Monista aktivisteista tuntui, ettei puoluetta tarvittu suurlakon tuloksena syntyneessä poliittisessa järjestelmässä ja että aktivisteihin
vuonna 1905 tarttunut terroristinen leima haittaisi poliittista yhteistoimintaa puolueen ulkopuolisten tahojen kanssa. Aktivistipuolueen hallitus esitti marraskuussa 1906 kokoontuneelle puoluekokoukselle puolueen lakkauttamista. Äänin 16-7 kokous päätti kui-
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Finska aktiva motståndspartiet 20.5.-18.11.1906. Suomen aktiivisen vastustuspuolueen hallituksen ptk. 29.6.1907, 5. pykälä, SAVA, VA. Senaatti,
Prokuraattorin toimitusk., Df 1, Voima-liittomuistio, VA. Framtid No 40
12.10.1906, s. 1-2, No 45 16.11.1906, s. 1-2. Jussila 1979, s. 102-105,
189-203. Suomen vapaussota vuonna 1918 I 1921, s. 96-97. Parmanen
IV 1941, s. 723 seur. Aug. Langhoff, Sju år som Finlands representant
inför tronen, Minnen och anteckningar åren 1906-1913, II (Helsingfors
1923), s. 158 seur. Voima-liiton jutun poliisi- ja oikeustutkinnassa monet
syytetyt ilmoittivat liiton syntyneen sisäisen yhteiskuntajärjestyksen turvaksi. Tämä ei kuitenkaan todista mitään, sillä useat vallankumouksellisiin ryöstöihin syyllistyneet punakaartilaisetkin ilmoittautuivat poliisikuulusteluissa ja oikeudessa rauhallisen yhteiskuntakehityksen kannattajiksi. Kumpainenkaan ei lain mukaan ollut rikos eikä varsinkaan valtiopetos.
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tenkin jatkaa puolueen toimintaa. Muutamia päätökseen tyytymättömiä aktivisteja erosi puolueesta.28
Aktivistipuolue oli tähän saakka pitänyt tavoitteenaan Geneven
konferenssin (1905) julistuksen mukaista Suomen ja Venäjän suhteiden järjestelyä. Suomen kansalliskokouksen oli määrä solmia
maiden vastaiset suhteet määrittävä valtiosopimus vallankumouksen jälkeisen Venäjän valtioelinten kanssa. Aktivistit hyväksyivät
uuden eduskunnan Suomen suvereniteetin edustajaksi. Puolueen
hallitus teetti suurlakon jälkeisenä talvena Suomelle tasavaltalaisen
valtiosääntöehdotuksen, joka perustui Geneven konferenssin julistukseen. Puolue ei luultavasti kuitenkaan sanktioinut ehdotusta
omaksi viralliseksi kannakseen.
Aktivistien tavoittelema vapaa valtiosopimus merkitsi Suomelle
itsemääräämisoikeutta eikä sulkenut pois edes täydellisen riippumattomuuden mahdollisuutta. Puoluehallituksen epävirallisessa
valtiosääntöehdotuksessa sanottiin kuitenkin, että "Suomen asema
Venäjän valtakuntaan nähden määrätään erityisellä unioniasiakirjalla". Aktivistien tavoitteena oli siis separaation mahdollisuuden
tunnustamisen saaminen Venäjältä ja tältä pohjalta syntyvä vapaa
valtioliitto.29
Zilliacus kirjoitti vuoden 1906 alussa Framtidissä, että mikäli Suomelle myönnettäisiin oikeus tai maalle tarjoutuisi tilaisuus irrota
Venäjästä, valinta riippuisi Venäjän kehityksen suunnasta. Zilliacus
esitteli ratkaisuun vaikuttavia suurpoliittisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä näkökohtia ja katsoi kunkin niiden pohjalta Suomelle
edullisemmaksi jäädä valtioliittoon vapaan Venäjän kanssa. Täydellinen itsenäistyminen näytti hänestä olevan mahdollinen vain siinä
tapauksessa, että Venäjän kehitys johtaisi kansainväliseen kriisiin
tai suistaisi valtakunnan anarkian tilaan. Zilliacus viestitti kirjoituksellaan venäläisille vallankumouksellisille, että mikäli nämä myöntäisivät vallankumouksen tapahduttua Suomelle itsemääräämisoiProtokoll fördt vid Finska Aktiva Motståndspartiets ordinarie årsmöte
18.11.1906, 2., 4. & 8. paragr. Puolueen hallituksen ptk. 23.11.1906, 3.
pykälä, SAVA, VA.
29 Protokoll fördt vid Finska Aktiva Motståndspartiets extra partimöte
20.5.1906, 3. & 5. paragr. Puolueen 19.11.1905 pitämän vuosikokouksen
ponnet ja perustelut (ks. myös Gummerus 1925, s. 157-159). Förslag till
statsförfattning för Finland, SAVA, VA.
28

269

keuden, suomalaiset eivät olisi separatisteja.3°
Kuten jo edellisinä vuosina, Zilliacus tasapainoili täydellisen itsenäisyyden ja vapaan valtioliiton välillä kallistuen viimeksi mainitun
puolelle. Aktivistipuolueessa esiintyi kuitenkin myös separatistisempaa ajattelua, kuten nimimerkki Ilkan kirjoitus Frihet-lehdessä
kesällä 1905 oli osoittanut, mutta puolueen omaksuma linja oli selvästi ei-separatistinen.31
Aktivistipuolueen tammikuussa 1907 pitämä ylimääräinen edustajakokous hyväksyi puolueelle uuden ohjelman. Aikaisempiin ohjelmiin ja asiakirjoihin verrattuna uutta oli, että puolueen tavoitteeksi asetettiin Suomen täysi valtiollinen riippumattomuus Venäjään nähden.
Jotkut kokousedustajat tahtoivat tilalle väljempää muotoilua, josta ei kävisi yhtä selvästi ilmi, pyrkikö puolue täydelliseen itsenäisyyteen vai vain sisäiseen autonomiaan ja valtioliittoon Venäjän
tasavallan kanssa. Nämä edustajat eivät vastustaneet itsenäisyystavoitetta, mutta he pelkäsivät, että ohjelma herättäisi pahaa verta
Suomessa, Venäjän vallankumouspuolueissa ja Euroopassa.
Tähän vastattiin, että riippumattomuusajatus herättäisi Suomessa
suurempaa myötätuntoa kuin liittovaltio ja ettei olisi menetys, vaikka Venäjän vallankumouspuolueet katkaisisivat suhteensa aktivisteihin, sillä niistä ei ollut milloinkaan ollut puolueelle suoranaista
hyötyä.
Äänestyksessä muotoilua päätettiin olla väljentämättä.
Puolueen hallitus oli valmistanut ohjelmaehdotuksen marraskuussa 1906 pidetyn puoluekokouksen tekemän päätöksen32 mukaisesti. Aloitteen tästä tehnyt Henry Biaudet ei ollut täsmentänyt
uutta ohjelmaa muuten kuin että sen tarkoituksena oli voittaa uusia
jäseniä puolueelle — jäsenkato kun oli puolueelle todellinen ongelma. Itsenäisyysajatus oli syntynyt puoluehallituksessa marraskuun
puoluekokouksen jälkeen.
Itsenäisyysajatus henkilöityi luultavasti varsin pitkälle Johannes
Gummerukseen. Hänen mielestään ne aktivistit, jotka olivat puolta3o K. Z(illiacus), Finsk separatism? Framtid No 1 5.1.1906, s. 1-2. Ks. myös
Observator (= Zilliacus), Centralism eller federalism? Framtid No 4
26.1.1906, s. 3-4.
31

Näistä asioista edellä.
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neet liittovaltiosuhdetta Venäjään, eivät olleet uskoneet riippumattomuuden mahdollisuuksiin tai sitten he olivat olleet kosmopoliitteja "niin kuin pääomakin on kosmopoliittinen". Zilliacus oli selvästi
edustanut puolueessa aikaisemmin vallalla ollutta kansainvälistä
suhtautumista, kun taas Gummerus oli enemmän nationalisti. Ei ole
lainkaan mahdotonta, että juuri viimeksi mainittu oli kesällä 1905
kirjoittanut sen separatistisen mielipideartikkelin, jonka alla komeili Ilkan nimi.
Läheisten suhteiden pitäminen sosialistivallankumouksellisiin
oli selvästikin tähän saakka rajoittanut aktivistien separatismia.
Täydellisen itsenäisyyden tavoitteen omaksuminen heijasti sitä
epäluottamusta, joka aktivisteissa nyt oli herännyt Venäjän vallankumousliikkeen menestystä kohtaan. Uuden ohjelman riippumattomuustavoite osoitti, että aktivistit olivat vieraantumassa Venäjän
vallankumousliikkeestä.
Toisessa kohdassa ohjelma lupasi puolueen tukevan Venäjän vallankumousta Suomen autonomiaan sopivin tavoin. Itsenäisyys oli
siis puolueelle enemmän periaatteellinen kaukotavoite kuin ehdoton päämäärä; laaja autonomiakin kelpasi sille hyvin.
Sitä paitsi aktivistit Gummeruksen mukaan tunnustivat yhä Venäjän tasavallan parlamentin oikeuden solmia Suomen kansanedustuslaitoksen kanssa viimeksi mainitun maan valtiollisen aseman määrittävän sopimuksen, kuten Geneven konferenssin julkilausuma edellytti. Tämä merkitsi sen tunnustamista, ettei Suomen
tuleva asema ollut yksin sen omissa käsissä. Puolue jätti kuitenkin
Geneven proseduurin ohjelmasta pois. Se menetteli näin luultavasti
juuri sen vuoksi, että viimeksi mainittu — vaikkakaan ei ollut esteenä itsenäistymiselle — oli ristiriidassa Suomelle vaaditun täyden
suvereniteetin, nimenomaan tähän suvereniteettiin kuuluvan unilateraalisen itsemääräämisoikeuden, kanssa.33
Aktivistit olivat ensimmäinen suomalainen puolue, joka otti ohjelmaansa itsenäisyystavoitteen. Teon merkitystä ei kuitenkaan pi32
33

Protokoll fördt vid Finska Aktiva Motståndspartiets ordinarie årsmöte
18.11.1906, 4.-5. & 9. paragr., SAVA, VA. Muulta osin ks. seuraava viite.
Protokoll fördt vid F.A.M.s extra partimöte 5.1.1907, 2. paragr. Motivering
af förslaget till nytt program för F.A.M., SAVA, VA. Program för Finska
Aktiva Motståndspartiet (Helsingfors 1907). Gummerus 1925, s. 173176.
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täisi liioitella. Aktivistit eivät olleet mikään joukkopuolue, vaan pieni ja hupeneva maanalainen piiri, joka koostui varsin pitkälle motsinkielisestä sivistyneistöstä ja jolla ei ollut juuri muuta yhteiskunnallista vaikutusvaltaa kuin painetun sanan alueella, kun Voimaliittokin oli kielletty. Kärjistäen voidaan väittää, että riippumattomuustavoite oli enemmänkin osoitus aktivistipuolueen näköalattomuudesta ja merkityksettömyydestä kuin Suomen tulevaa kehitystä viitoittava ratkaisu.
Esimakua uudesta Venäjästä riippumattomasta linjasta oli jo Johannes Gummeruksen elokuun lopussa Framtidissä julkaisemassa
artikkelissa.34 Artikkelin ajankohta viittaa siihen, että Viaporin kapina ja sosialistivallankumouksellisten osuus siihen olivat ne tekijät,
joista aktivistien etääntyminen Venäjän vallankumousliikkeestä alkoi. Sittemmin suunnanmuutokseen vaikutti myös tämän liikkeen
alamäki, joka oli kaikkien nähtävissä vuoden loppuun mennessä.
Viaporin kapina ja hallituksen voimistuminen eivät kuitenkaan
lopettaneet aktivistien ja sosialistivallankumouksellisten yhteistyötä, joka näyttää sujuneen varsin hyvin. Puoluetason yhteydet niiden
välillä olivat vilkkaammat kuin SDP:n ja sen venäläisen veljespuolueen välinen kanssakäyminen. Kun SDP:n puolueneuvosto ja -toimikunta katkoivat vuonna 1907 suhteitaan venäläisiin vallankumouksellisiin, aktivistien puoluehallitus otti vielä tammikuussa
1908 järjestääkseen sosialistivallankumouksellisille kokouksen Helsinkiin.35
Myös yksityiset aktivistit jatkoivat sosialistivallankumouksellisten auttamista. Marraskuussa 1907 sosialistivallankumouksellisten
keskuskomitea lainasi 20.000 markkaa Johannes Gummerukselta.
Lainan vastaanottajana oli Azef.36 Jotkut aktivisteista kuten Aino
Malmberg ja Wolter Stenbäck toimivat myös terroristien avustajina.37

J. G(ummerus), "Sakläget, partierna och regeringen", Framtid No 34
31.8.1906, s. 1-3.
35 Suomen aktiivisen vastustuspuolueen hallituksen ptk. 11.1.1908, 1. pykälä, SAVA, VA.
36 Iwan Nikolaiewitschin (= Azefin) todistus 22.11.1907 ja keskuskomitean
todistus 27.11.1907, Wolter Stenbäcks samling, AAB.
37 Wolter Stenbäcks samling, AAB. Aino Malmbergin muistiinp. 1906-08,
Eino I. Parmasen kok. XVII, VA.
34
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Bobrikovin aika, erityisesti vuodet 1902-05, olivat merkinneet
Suomen perustuslaillisen opposition lähentymistä Venäjän oppositio- ja vallankumouspuolueisiin. Suurlakko 1905 teki perustuslaillisista hallituspuolueen. Näiden suhteet Venäjän vallankumouspuolueisiin katkesivat ja yhteydet vapaamielisiin (kadetteihin) jäivät
kohteliaisuuksien vaihtamisen tasolle. Venäjän vallankumousliikkeen osana 1905 toimineet aktivistit omaksuivat suurlakon jälkeen
palautuneeseen laillisuuteen sopeutetun menettelytavan ja luopuivat sisäisestä vallankumouksellisuudestaan.
Venäjän vallankumousliikkeestä suurlakkoon saakka eristäytyneet suomalaiset sosiaalidemokraatit tempautuivat 1906 kumoustoiminnan pyörteisiin. Puoluejohto suhtautui kuitenkin laskelmoidusti Venäjän vallankumoukseen, joka saattoi sen mielestä tuottaa
enintään porvarillisen valtion. Puoluejohto pyrki Venäjän vallankumouksen avulla toteuttamaan Suomessa kansanvaltaisen järjestelmän, joka olisi mahdollisimman hyvin suojattu Venäjän hallituksen
asioihin puuttumista vastaan ja joka takaisi puolueelle rauhallisen
uudistustyön mahdollisuuden. Suomen erityisaseman vaarantava
taistelu oli pannassa.
Kun vallankumous alkoi kulkea kohti tappiotaan, suomalaiset
sosiaalidemokraatit lopettivat Venäjän hallituksen vastaisen toimintansa. Puolue lakkasi vähitellen istumasta kahdella tuolilla ja siitä
sen jyrkästä oppositioasenteesta huolimatta tuli erottamaton osa
suurlakon tuottamaa poliittista järjestystä.
Suomessa oleskelevien venäläisten vallankumouksellisten määrä
ja heidän kontaktinsa suomalaisiin moninkertaistuivat vuosina
1906-07 suurlakkoa edeltävään aikaan verrattuna. Siitä huolimatta
tärkeimmät oppositiosuuntaukset ja suomalainen yhteiskunta kokonaisuudessaan etääntyivät Venäjän vallankumouksesta vuosina
1906-07, kun taas edellisinä vuosina suunta oli ollut päinvastainen.
Tuomalla maahan venäläisen poliisivaltion Bobrikov oli synnyttänyt maahan valtiollisen oppositio- ja vallankumousliikkeen ja
lähentänyt Suomea siis tältäkin osalta Venäjällä vallitseviin oloihin.
Kun ns. laillisuus oli palautettu ja Suomi sai uuden eduskunnan,
tärkein vallankumouksellista tyytymättömyyttä synnyttävä tekijä
oli poissa ja Suomi alkoi jälleen etääntyä Venäjästä.
Venäjän tapahtumien välillinen samoin kuin venäläisten vallan273

kumouksellisten välitön vaikutus osoittautuivat heikommaksi kuin
sisäiset rakenteelliset tekijät. Luultavasti kehitys ei kuitenkaan olisi
ollut näin suoraviivainen, mikäli vallankumousliike olisi kauemmin
pystynyt antamaan kunnon vastuksen hallitukselle.
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Kansallisuuskysymys j a
puoluesuhteet
Sosiaalidemokraatit
Puolan kysymys ja puolueiden yhdistyminen
Venäjän ensimmäinen vallankumous ei edistänyt yhtenäisyyttä ainoastaan Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen omissa
organisaatioissa — bolgevikkien ja mensevikkien välillä, vaan monet vähemmistökansallisuuksien parissa toimivat, järjestöllisesti itsenäiset puolueet alkoivat tuntea tarvetta lähentyä VSDTP:ta ja
jopa liittyä siihen.
Puolan sosialistisessa puolueessa (PPS) enemmistöksi päässyt
vasemmisto oli Venäjän vallankumousliikkeen siihen tekemän vaikutuksen johdosta tarkistanut puolueen linjaa itsenäisyyskysymyksessä. Puolue päätti keväällä 1905 tyytyä tavoittelemaan VenäjänPuolalle omaa suvereenista perustavaa kokousta ja lykkäsi Puolan
yhdistämisen ja riippumattomuuden toteuttamisen myöhempään
tulevaisuuteen. Tarkoituksena oli saada aikaan vapaa liittovaltiosuhde Venäjään nykyisten rajojen pohjalta. Nationalismi ja separatismi vähenivät siis PPS:ssä, mutta eivät kuitenkaan niin paljon,
että puolue olisi ryhtynyt luopumaan omasta järjestöllisestä itsenäisyydestään.l
Puolan kuningaskunnan ja Liettuan sosiaalidemokratia
Zarnowska 1965, s. 180-181. Kujala 1988b, s. 156-157.
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(SDKPiL) — Rosa Luxemburgin puolue — vaati Venäjän-Puolalle
poliittista autonomiaa, mutta puolueen mielestä tsaarinhallituksen
kukistuttua tarvittiin vain yksi perustava kokous, joka määräisi
koko valtakunnan poliittisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän, siinä ohessa myös reuna-alueiden aseman. Puolan valtiopäivät olisivat
valtakunnan perustavaan kokoukseen nähden vain paikallinen autonominen edustuselin.
Puolan sosiaalidemokraatit tahtoivat saada VSDTP:n tunnustamaan Puolan autonomian vaatimuksen sen vuoksi, että tunnustus
rajoittaisi VSDTP:n ohjelmassa olevaa kansallista itsemääräämisoikeutta sulkemalla pois Puolan separaation mahdollisuuden. Tätä
vaatimusta puolalaiset sosiaalidemokraatit pitivät porvarillisena nationalismina. VSDTP:n antama tunnustus olisi heidän mielestään
ollut kelpo ase perivihollista Puolan sosialistista puoluetta vastaan.2
Mensevikkien Natsalo-lehti nimesi joulukuussa 1905 ne vähemmistökansallisuuksien sosiaalidemokraattiset järjestöt, jotka olisi
kutsuttava VSDTP:n yhdistävään edustajakokoukseen (sitä ennen
bolsevikkien ja mensevikkien olisi yhdyttävä): SDKPiL, Bund, armenialaiset, ukrainalaiset, liettualaiset ja latvialaiset sosiaalidemokraatit sekä PPS. Anonyymi kirjoittaja kelpuutti mukaan myös
PPS:n, koska puolue oli hänen mukaansa luopunut vaatimasta Puolalle itsenäisyyttä ja siten poistanut tärkeimmän VSDTP:n kanssa
erimielisyyksiä aiheuttaneen tekijän.3
Helmikuussa 1906 muuan PPS:n lehti julkaisi Martovin lausunnon, jossa tämä antoi kannatuksensa Puolan omalle perustavalle
kokoukselle. Martov asettui siis tässä kysymyksessä Puolan sosialistien kannalle .4
Lenin pyrki keväällä 1906 siihen, että valtakunnan kaikki sosiaalidemokraattiset puolueet sulautuisivat täydellisesti VSDTP:een.
Hän ilmoitti eräässä kirjasessaan, että hänen mielestään marxilaisten ei tulisi sulkea ohjelmastaan Puolan itsenäistymisen mahdollisuutta, vaikka maan riippumattomuus tuskin oli toteutettavissa
kapitalismin vallitessa. Kautskyn vanhaan tunnettuun kantaan yh-

2
3

Kujala 1987a, s. 153-154.
Nimim. F, K voprosu ob objedinenii Partii, Natsalo 19.(2.)11.1905.

4

Najdus 1973, s. 277-278.
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tyen Lenin kirjoitti, että Puolan itsenäisyysvaatimus edisti vallankumouksen toteutumista ja siksi se voitaisiin hyväksyä, oltiinpa sen
toteuttamiskelpoisuudesta mitä mieltä tahansa. Hänen mielestään
Kautskyn käsitys Puolan itsenäisyysvaatimuksesta oli oikea ja Rosa
Luxemburgin virheellinen. Tämä oli selkeä vihje puolalaisille sosiaalidemokraateille, millaisia yhdistymisehtoja nämä eivät voisi toivoa bolsevikeilta.s
Huhti-toukokuussa 1906 Tukholmassa pidetty VSDTP:n 4., yhdistävä edustajakokous hyväksyi osaltaan sopimukset ehdoista, joilla SDKPiL, Latvian sosiaalidemokraattinen työväenpuolue ja Bund
liittyivät VSDTP:een. Myös viimeksi mainitut hyväksyivät sopimukset ja ne astuivat voimaan. Verrattaessa hyväksyttyjä ehtoja
puolalaisten sosiaalidemokraattien ja Bundin VSDTP:n 2. edustajakokoukselta (1903) saamiin ehtoihin havaitaan, että osapuolet tulivat nyt toisiaan vastaan. Mainitut kolme puoluetta liittyivät
VSDTP:een ilman että niitä sulautettiin täysin siihen.6
Valtakunnanduuman vaaleihin osallistumisen hyödyllisyys sosiaalidemokratian tavoitteiden kannalta erotti syksystä 1905 lähtien
mensevikit paitsi bolsevikeista myös vähemmistökansallisuuksien
tärkeimmistä sosiaalidemokraattisista puolueista, jotka kannattivat
epädemokraattisesti kokoonpannun edustuslaitoksen vaalien boikotointia. Mensevikit uskoivat, että vaaleja voitaisiin käyttää sosiaalidemokraattisten päämäärien edistämiseen.
Puolan ja Liettuan sosiaalidemokratian, Latvian sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen ja Bundin edustajat puolsivat yhdistävässä edustajakokouksessa boläevikkien rinnalla duuman vaalien
boikottia. Vähemmistökansallisuuksien sosiaalidemokraattisten
puolueiden edustajille myönnettiin edustajakokouksessa vain puheoikeus, ei äänivaltaa. Tällainen menettely perustui nimenomaan
mensevikkien tahtoon, he eivät halunneet voimistaa boikotistileiriä
antamalla vähemmistöjen edustajille jo tässä edustajakokouksessa
äänioikeuden.? Boikottikiista sai menäevikkien johtajat (esimerkiksi
F.I. Danin) suhtautumaan varsin penseästi vähemmistöjen sosiaali-
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Kujala 1987a, s. 152-154.
Kujala 1987a, s. 153.
Keep 1966, s. 214-215. Kujala 1987a, s. 129-130, 137-138, 156-157, 159.
Tobias 1972, s. 304-305, 324-326, 330-331, 337-338. Strobel 1974, s.
267-268, 280.
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demokraattisten puolueiden VSDTP:een liittymiseen.8
VSDTP:n yhdistyneen keskuskomitean (bolsevikkien ja mensevikkien) ja Puolan ja Liettuan sosiaalidemokratian edustajien yhteisesti Tukholman edustajakokoukselle esittämän liittymissopimuksen luonnoksen yhtenä kohtana oli Puolan autonomian tunnustaminen. Kokouksen työjärjestyksen yhtenä momenttina oli puolestaan suhtautuminen siihen vaatimukseen, että Puolalla olisi oma
perustava kokouksensa. Momentti otettiin työjärjestykseen puolalaisten sosiaalidemokraattien toivomuksesta. Heidän tarkoituksensa
oli taivutella VSDTP:n edustajakokous separatismin vastaiseen
kannanottoon.
Edustajakokouksen alussa eräs kaukasialainen mensevikki ja Lenin ehdottivat työjärjestyksen Puolan perustavaa kokousta koskevaan momenttiin lisättäväksi sanat "pitäen silmällä kansallisuuskysymyksen asettelua puolueen ohjelmassa". Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäyksellään Lenin tahtoi tuoda julki sen, ettei kysymys Puolan
valtiollisesta asemasta ollut hänelle pelkästään eikä voittopuolisesti
puoluetaktinen, vaan ennen kaikkea periaatteellinen.
Jos kulloisetkin taktiset laskelmat olisivat Leninin mielestä saaneet ratkaista puolueen kansallisuuspolitiikan, hän olisi ilman muuta suonut puolalaisille sosiaalidemokraateille näiden toivoman
myönnytyksen, sillä Rosa Luxemburgin puolue oli näihin aikoihin
bolsevikeille paljon läheisempi ja tärkeämpi yhteistyökumppani
kuin PPS.
Puolalaisten edustaja ilmoitti heti Leninin työjärjestysehdotuksen mentyä läpi, että koko kysymys Puolan omasta perustavasta
kokouksesta voitaisiin poistaa työjärjestyksestä.
Kun Puolan ja Liettuan sosiaalidemokratian liittymisasia tuli puoluekokouksen lopulliseen käsittelyyn, ilmeni, että Puolan autonomian tunnustaminen oli poistettu siitä liittymissopimuksesta, jonka
kokous hyväksyi. Yhdistynyt keskuskomitea ja liittymisasioita käsitellyt edustajakokouksen valiokunta esittivät tosin sopimustekstin
ulkopuolella Puolan autonomian tunnustamista, mutta edustajakokouksen pöytäkirjojen mukaan mitään päätöstä tästä asiasta ei tehty.
8

Fjodor I1jits Dan, Pisma (1899-1946), Russian Series on Social History 3
(Amsterdam 1985), s. 175.
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Samassa yhteydessä puolalaisten edustaja ilmoitti, että kysymys
Puolan perustavasta kokouksesta oli poistettu työjärjestyksestä.
Edustajakokouksen jälkeen puolalaiset väittivät, että Puolan autonomian tunnustaminen oli sisältynyt lopulliseen sopimukseen ja
että bolsevikit ja mensevikit olivat lehdissään julkaisseet puutteellisen sopimustekstin.
Mensevikkien pietarilaislehti ja liittymisasiaa käsitelleen valiokunnan puolesta sopimuksen kokoukselle esitellyt mensevikki väittivät, että julkaistu sopimusteksti piti paikkansa ja että valiokunnan
ja keskuskomitean esitys Puolan autonomian tunnustamisesta jäi
ajanpuutteen vuoksi käsittelemättä. Kun kokous aikapulan vuoksi
poisti työjärjestyksestä Puolan perustavan kokouksen, valiokunta ja
yhdistynyt keskuskomitea päättivät puolalaisten ehdotuksesta menetellä samoin Puolan autonomian tunnustamisehdotuksensa kanssa.
Kokouksen pöytäkirja ei enempää vahvista kuin kumoakaan
mensevikkien esittämää selitystä; siinä ei sanota Puolan autonomian tunnustamisehdotuksen lopullisesta kohtalosta mitään.
Järkevä selitys tälle tapahtumasarjalle on, että se oli sopupeliä.
VSDTP:n keskuskomitea tunnusti Puolan autonomiavaatimuksen,
mutta tämä vaatimus ei saanut edustajakokouksen siunausta eikä
sisältynyt yhdistymissopimukseen. Puolalaiset puolestaan vetivät
käsittelystä maansa perustavan kokouksen.
Jos perustava kokous, autonomia ja kansallisuusohjelma olisi asetettu edustajakokouksen väiteltäviksi, puolalaiset ja venäläiset olisivat riitaantuneet eikä yhdistymisestä olisi kenties tullut mitään.
VSDTP:n 2. edustajakokouksessa yhdistyminen oli kariutunut siihen, että puolalaiset olivat vaatineet venäläisiä muuttamaan kansallisuusohjelmaansa ja venäläiset puolalaisia sulauttamaan järjestöverkkonsa VSDTP:een. Koska nyt oli todellista halua yhdistyä,
kumpikin osapuoli luopui toisen mahdottomina pitämistä vaatimuksista.
On kuitenkin luultavaa, ettei kaikki sujunut aivan sovitun käsikirjoituksen mukaisesti. Venäläisille ja puolalaisille jäi erilainen käsitys siitä, mitä autonomiavaatimukselle itse asiassa tapahtui. Käytettävissä olevien tietojen perusteella tästä on mahdotonta muodostaa
täysin varmaa käsitystä, mutta todennäköiseen rekonstruktioon
päästään analysoimalla, kenen etujen mukaisia työjärjestysmuutok279

set olivat.
Puolan perustavan kokouksen kysymyksen yli pyyhkiminen oli
puolalaisilta sosiaalidemokraateilta myönnytys — siitäkin huolimatta, että se oli heiltä viisas myönnytys, joka esti riitautumisen
venäläisten sosiaalidemokraattien kanssa ja edisti puolueiden yhdistymistä. Vastineeksi puolalaiset odottivat Puolan autonomiavaatimuksen tunnustamista.
Mensevikit kannattivat Puolalle omaa perustavaa kokousta eikä
heillä ollut sinänsä mitään Puolan autonomiaa vastaan paitsi jos se
ymmärrettiin maan perustavan kokouksen kanssa ristiriidassa olevaksi vaatimukseksi, niin kuin SDKPiL tahtoi.
Omaksumansa väljän ja joustavan kansallisuuspolitiikan mukaisesti Lenin ei halunnut sitoa käsiään enempää Puolan omalla perustavalla kokouksella kuin autonomiallakaan. Juuri hän toimi edustajakokouksen puheenjohtajana, kun SDKPiL:n liittymissopimus hyväksyttiin.
Tehdyt ratkaisut sopivat bolsevikeille täydellisesti, mensevikeillekin varsin hyvin, mutta puolalaisille sosiaalidemokraateille ne olivat takaisku.
VSDTP:n yhdistynyt (bolsevistis-mensevistinen) keskuskomitea
ja kokouksen valiokunta poistivat autonomian yhdistymissopimuksesta oletettavasti juuri voidakseen välttää sen, että puolueen ylimmän päättävän elimen edustajakokouksen tarvitsisi siunata se. Venäläisten mielestä VSDTP:n keskuskomitean Puolan autonomialle
antama sanktio sai luvan riittää puolalaisille sosiaalidemokraateille.
Toisin kuin puolalaiset kuvittelivat, edustajakokous ei tehnyt autonomiasta mitään päätöstä.
VSDTP:n keskuskomitean SDKPiL:n edustajakokoukseen kesäkuussa 1906 lähettämät edustajat, kaksi mensevikkiä, ilmoittivat
täällä, ettei kukaan venäläinen sosiaalidemokraatti vastustanut Puolan autonomiaa. Edustajat eivät kuitenkaan halunneet luopua Puolan oman perustavan kokouksen vaatimuksesta, koska heidän mukaansa asiasta ei ollut edustajakokouksen päätöstä ja koska Puolan
perustava kokous olisi maan proletariaatin luokkataistelun kehityksen kannalta tärkeä laitos.
Mensevikit pitivät kiinni Puolan omasta perustavasta kokouksesta luultavasti ollakseen sulkematta kaikkia ovia Puolan sosialistiselta puolueelta, vaikka vakuuttivatkin solidaarisuuttaan Puolan ja
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Liettuan sosiaalidemokraateille. Mensevikit tunsivat aatteellista sukulaisuutta PPS:n ei-separatistisen vasemmiston kanssa sen vuoksi,
että SDKPiL kannatti duuman vaalien boikottia ja tuki bolsevikkeja. Mensevikit kannattivat Puolan perustavaa kokousta myös siitä
syystä, että vaatimus korosti sosiaalidemokraattien duuman vaaleihin ja sittemmin myös parlamenttityöhön nähden omaksumaa
myönteistä asennetta.
Myös Puolan sosialistinen puolue boikotoi Venäjän ensimmäisen
duuman vaaleja, mutta tämä ei ollut mensevikeille kiusallinen boikotti, sillä he samoin kuin PPS tavoittelivat Puolalle omaa perustavaa kokousta.
Bolsevikkienkin lehdissä esiintyi vuonna 1906 kirjoituksia, joissa
puolalaisille tarjottiin ilman muuta autonomiaa. Sitä paitsi yhdistyneessä keskuskomiteassa, joka tunnusti Puolan autonomiavaatimuksen, istui myös bolsevikkeja. Lenin ei kuitenkaan ollut sen
jäsen. Helpottaakseen lähentymistä SDKPiL:n kanssa myös bolsevikit olivat valmiita antamaan Puolan autonomialle osittaisen tunnustuksen, mutta ei lopullista sanktiota.
Vaikuttaa siltä, että bolsevikkien ja mensevikkien käsitykset kansallisuuskysymyksestä alkoivat ensimmäisen kerran eriytyä toisistaan juuri vuoden 1905 lopussa ja keväällä 1906. Tässäkin kysymyksessä Lenin pysyi vanhan, yhtenäisen Iskran linjoilla Martovin tarkistaessa niitä. Puolan oman perustavan kokouksen vaatimuksen
hyväksyminen merkitsi kansallisuuspolitiikan tähänastisen väljyyden ja epämääräisyyden korvaamista — toistaiseksi vain Puolan
kysymyksessä — konkreettisella, toteuttamiskelpoisella tavoitteella.
Martov oli jo pitkään ollut puolalaisen separatismin vastustaja,
mutta nyt mensevikit ottivat kantaa sitä vastaan konkreettisemmin
kuin aikaisemmin.
Leninkin oli separatismin vastustaja, mutta säilyttääkseen puolueelle pelivaran, jota se voisi tarvita valvoakseen kansallisuuspoliittisissa ratkaisuissa sosialismin etua, hän ei hylännyt Puolan itsenäisyysvaatimusta. Leninin kansallisuuspolitiikka oli yhtä aikaa periaatteellista ja taktista; sen periaatteellinen väljyys tähtäsi taktiseen
joustavuuteen sellaisten tilanteiden varalta, joita oli vaikea ennakoida.
Lenin uskoi, että yleinen formulaatio, kansallinen itsemääräämis281

oikeus tarvittaessa aina itsenäisyyteen saakka, riittäisi vakuuttamaan eri kansallisuuksia edustavat työläiset sosiaalidemokratian
kannattamisen hyödyllisyydestä aina siihen saakka, kunnes vallankumousprosessi pakottaisi tekemään konkreettiset ratkaisut. Hän
uskoi, että puolueen yleinen formulaatio, periaatteellinen kansallisuuspoliittinen myönteisyys, kasvattaisi eri kansallisuuksia edustavat työläiset hyväksymään sentralistiset ratkaisut sitten kun niiden
aika koittaisi.
Kansallisen itsemääräämisoikeuden toteuttamisen muotojen oli
palveltava vallankumouksen etuja. Sellainen ajatus, että jonkin vähemmistökansallisuuden edut olisivat voineet olla ristiriidassa tsaarinhallituksen vastaisen ja yhteiskunnallisen vallankumouksen parhaan kanssa, oli Leninin teorioissa mahdottomuus. Hänen sentralismillaan ei ollut minkäänlaista nationalistista perustaa, vaikka bolsevikkien kansallisuuspolitiikan arvostelijat usein näin kuvittelivatkin.
Leninin suunnittelemat kansallisuuspoliittiset ratkaisut olivat
kuitenkin väistämättä yleisvaltakunnallisia, jos kohta hän periaatteellisista ja taktisista syistä piti yllä ambivalenttista suhdetta myös
itsenäisyyspolitiikkaan.9

Kansallisuuskysymys ja maatalous
VSDTP:n 4. edustajakokous (1906) hyväksyi mensevikkien äänin
puolueelle maatalousohjelman, joka edellytti kaikkien muiden kuin
pienviljelijöiden hallitsemien maiden takavarikoimista ja luovuttamista paikallisten, demokraattisesti valittujen itsehallintoelinten
määräysvaltaan.1° Keväällä 1907 toisen valtakunnanduuman sosiaaKujala 1987a, s. 152-157 ja siinä mainitut lähteet. Ks. myös Najdus 1973,
s. 277-279, 281, 283-285, 293-295. Lenin ja Suomi -teoksessa esitin
edustajakokouksen salaperäisen tapahtumasarjan täysin sovittuna näytöksenä, mutta nyt minusta näyttää pikemminkin siltä, että venäläiset
räätälöivät sopivalla kokoustekniikalla sopupelille lopputuloksen, joka oli
heille edullinen ja SDKPiL:lle takaisku. Najdus on tuonut esiin Martovin
PPS:n lehdessä keväällä 1906 ilmoittaman mielipiteen, jota en aikaisemmin tuntenut. Tämä tieto osoitti minulle, että bolsevikkien ja mensevikkien kansallisuuspoliittiset doktriinit olivat alkaneet kehittyä erilleen.
io Tsetvjortyi (Objedinitelnyi) sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s. 522.
9
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lidemokraattinen ryhmä esitti duumassa maatalousuudistussuunnitelman, joka perustui puolueen maatalousohjelmaan.11
Puolueen ohjelma ja duumaryhmän suunnitelma eivät millään
tavalla ottaneet huomioon sitä seikkaa, että joillakin valtakunnan
reuna-alueilla oli vallalla aivan toisenlaiset maanomistusolot kuin
itse Venäjällä. Latvian sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen
edustajat ilmoittivat 4. edustajakokouksessa, että maan kunnallistaminen samoin kuin Leninin ajama maan kansallistaminen eivät
sopineet Baltiaan.12
Latvialaiset sosiaalidemokraatit saivatkin liittymissopimukseensa
kohdan, jonka mukaan heillä oli oikeus määritellä itsenäisesti suhtautumisensa Latvian maatalouskysymykseen. VSDTP:n maatalousohjelma ei velvoittanut heitä mihinkään.13 Tämä oli Venäjän
sosiaalidemokraateilta huomattava myönnytys ja oletettavasti se oli
ennakkotapaus muitakin sellaisia reuna-alueita varten, joiden sosiaalidemokraatit eivät olojensa erilaisuuden vuoksi kelpuuttaisi
yleisvaltakunnallista maatalousohjelmaa.
Lenin tahtoi Venäjän perustavan kokouksen päättävän maan
kansallistamisesta. Tätä vastaan esitettyjä väitteitä Lenin yritti keväällä 1906 torjua viittaamalla puolueohjelman vähemmistökansallisuuksille takaamaan itsemääräämisoikeuteen. "Taka-Kaukasialla
on siis 'oikeus' itsemääräämiseen eroamalla Pietarista." Asettamalla
oikeus-sanan lainausmerkkeihin Lenin osoitti, ettei hän pitänyt
kaukasialaisten eroa Venäjästä mitenkään realistisena ratkaisuna,
tarkoittipahan vain sitä, että näiden tahto pyrittäisiin ottamaan huomioon.
Vuoden 1907 lopulla Lenin oli sitä mieltä, että "jonkin kansallisuuden työtätekevien joukkojen huomattavien kerrosten 'suostumattomuus' (maan kansallistamiseen — AK) pakoittaa meitä antamaan etusijan esimerkillä vaikuttamiselle kaikkeen muuhun vaikuttamiseen (lähinnä kai pakottamiseen — AK) verraten". Jonkin
reuna-alueen maan säilyminen yksityisomistuksessa muun valta-

11 Gosudarstvennaja Duma, Vtoroi sozyv, Stenografitseskije ottgoty, 1907
god, sessija vtoraja, I (S.-Peterburg 1907), s. 728-730.
12 Tgetvjortyi (Objedinitelnyi) sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s. 120-124,
420.
13 Tgetvjortyi (Objedinitelnyi) sjezd RSDRP, Protokoly 1959, s. 531.
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kunnan maan tultua kansallistetuksi oli Leninin mielestä kuitenkin
mahdollista vain väliaikaisesti.14
Leninin linja oli siis sentralistisempi kuin VSDTP:n, joka oli
luvannut latvialaisille sosiaalidemokraateille oikeuden omaan maatalousohjelmaan. VSDTP:n linja voidaan ehkä tulkita nimenomaan
mensevikkien linjaksi, olivathan he 4. edustajakokouksessa enemmistönä.

VSDTP:n ja SDP:n puoluesuhteet
Mensevistinen Natsalo-lehti esitti vuoden 1905 lopussa luettelon
vähemmistökansallisuuksien sosiaalidemokraattisista puolueista,
joiden edustajat olisi kutsuttava yhdistävään edustajakokoukseen.
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue puuttui luettelosta. Luultavasti tämä kirjoitus heijasteli laajemminkin mensevikkien parissa
esiintyviä käsityksiä.15
Kummankaan VSDTP:n suuntauksen yksinään tai koko puolueen ei tiedetä esittäneen SDP:lle liittymistä yleisvaltakunnalliseen puolueeseen keväällä 1906 eikä myöhemminkään ensimmäisen vallankumouksen aikana.
Oleskellessaan keväällä 1906 Helsingissä kahden suomalaisen
akateemisen sosialistin Väinö Hakkilan ja Severi Alanteen asunnossa Lenin ilmoitti näille mielipiteenään, etteivät SDP:n johtajat olleet
oikeita sosiaalidemokraatteja. Epäilemättä lausunto viittasi ennen
muuta Sirolaan ja Valppaaseen, jotka Lenin oli tavannut. Hänen
paheksuntansa kohdistui arvatenkin SDP:n haluun pysyä poliittisesti ja järjestöllisesti riippumattomana Venäjän puolueesta.
Lenin, joka vaati kaikkien kansallisuuksien sosiaalidemokraatteja
osallistumaan oman etunsa nimessä yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin vallankumoustaisteluun, olisi epäilemättä nähnyt suomalaiset mieluiten VSDTP:n riveissä. Hän ei kuitenkaan ottanut
SDP:n lähentämistä VSDTP:een ensisijaiseksi tehtäväkseen, koska
hän tajusi tämän suomalaisten asenteiden vuoksi epäajankohtaiseksi.
14
15

Kujala 1987a, s. 162.
Kujala 1987a, s. 159.
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Lähteistä ei löydy minkäänlaista vahvistusta sille, että Lenin olisi
Venäjän ensimmäisen vallankumouksen aikana rinnastanut Suomen Puolaan potentiaalisena Venäjästä eroajana. Puola oli ainoa
reuna-alue, jolle Lenin ennen 1910-lukua nimenomaisesti tarjosi
itsenäistymisen mahdollisuutta. Ylipäätään Lenin kirjoitti vuosina
1905-07 Suomesta erittäin vähän. Suomi oli vallankumouksen valmistelujen kannalta tärkeä, mutta vallankumouksen kohtalon kannalta toissijainen alue ja tämä heijastui Leninin mielenkiinnon
puuttumisena.'s
Liioin ei ole olemassa mitään tietoja siitä, että mensevikit olisivat
suunnitelleet Suomelle Puolan tapaan omaa perustavaa kokousta.
SDP:n puoluehallinnon Oulun puoluekokoukselle elokuussa
1906 laatimassa toimintakertomuksessa sanottiin, ettei VSDTP ollut
tehnyt yhteistoimintaehdotuksia, vaan yhteistoiminta oli rajoittunut
aatteelliseen ja henkilökohtaiseen tutustumiseen sekä vieraanvaraisuuteen.'7 Luultavasti lausunto piti ainakin pääosin paikkansa. Venäläisillä sosiaalidemokraateilla oli kotimaassaan niin paljon tekemistä, ettei heiltä riittänyt aikaa paneutua Suomen ja SDP:n asioihin.
Säilyneistä tiedoista päätellen VSDTP:n keskuselimet ottivat Viaporin kapinan jälkeisenkin runsaan vuoden aikana, jolloin ne toimivat Suomessa, vain satunnaisesti yhteyttä SDP:n johtoon. Syyskuussa 1906 VSDTP:n keskuskomitea pyysi SDP:n puoluejohtoa
tiedottamaan Tukholmaan ja Turkuun, että ruotsalaisen LM Ericssonin ja turkulaisen W:m Crichtonin tehtailla Pietarissa oli lakko
eikä näiden yhtiöiden kotimaisten työntekijöiden tulisi ottaa tehdäkseen lakonalaista työtä.'$
VSDTP:n keskuskomitea ilmoitti tammikuussa 1907 toivovansa,
että SDP:n puoluetoimikunta kehottaisi Pietarin suomalaisia ottamaan osaa toisen valtakunnanduuman vaaleihin. Suomen kansalaisina näillä ei ollut tähän kiinnostusta. Venäläiset eivät ymmärtäneet

Kujala 1987a, s. 119, 154, 159-162, 183-184, 188-189.
Oulun kokouksen ptk. 1906, s. 70.
18 VSDTP:n keskuskomitean kirje SDP:n puoluejohdolle s.a., Edvard Valppaan kok., TA. Ks. myös kirje H. Bergegrenille 10./23.9.1906, Hinke Bergeggens brevsamling 5, AA. Golos truda 29.6.(11.7.)1906, s. 3, 5.(18.)7.1906,
s. 3. Vtoroi period revoljutsii 2:1 1961, s. 283-284, 289-295, 317, 611.
16
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asian periaatteellista, Suomen valtiolliseen erityisasemaan liittyvää
puolta.l 9
VSDTP:n keskuskomitea lähetti vuoden 1906 lopussa Viipurissa
ilmestyvälle sosiaalidemokraatiselle Työ-lehdelle tiedonannon, jossa se ilmoitti, ettei puolueella ollut mitään tekemistä Suomessa tehtyjen pakkoluovutusten kanssa, koska viime puoluekokous oli ylipäätään kieltänyt ne.2o
Nämä ilmoitukset tehnyt keskuskomitea oli mensevikkijohtoinen.
Viipurissa toimi vuonna 1907 VSDTP:n puolueosasto. Se tahtoi
liittyä SDP:n Viipurin kunnallisjärjestöön, mutta esteeksi nousi, että
osaston olisi tällöin ollut maksettava puolueveroa kummallekin
puolueelle. Tiedossa ei ole, miten ongelma ratkaistiin eikä sekään,
miksi kyseiset venäläiset eivät halunneet toimia Viipurin työväenyhdistyksen venäläisessä osastossa.21

Sosialistivallankumoukselliset
Sosialistivallankumouksellisten puolueen Imatralla tammikuussa
1906 pitämän edustajakokouksen hyväksymän puolueohjelman
mukaan Venäjän valtakunnasta oli muodostettava demokraattinen
tasavalta, jossa alueille ja yhteisöille myönnettäisiin laaja autonomia
ja eri kansallisuuksien suhteet järjestettäisiin soveltamalla mahdollisimman laajasti liittovaltiomuotoa. Kansallisuuksille luvattiin
myös ehdoton itsemääräämisoikeus. Sanalla "ehdoton" tarkoitettiin, että kyseinen vähemmistökansallisuus saisi itse tehdä oman
ratkaisunsa (unilateraalinen itsemääräämisoikeus) ja myös täydellinen itsenäistyminen Venäjän valtakuntaan nähden olisi mahdollista. Sekaväestön asumilla alueilla kullekin kansallisuudelle oli taatSDP:n puoluetoimikunnan pöytäkirjaliitteet 26.8.1906-6.7.1909, No 53,
TA. — Ks. myös Max Engman, Svenska folkpartiet i S:t Petersburg, Historisk Tidskrift för Finland 1985, s. 418-419.
20 Oikeus A-numero 7.12.1906, s. 3.

19

21

SDP:n puolueneuvostolle ja -toimikunnalle saapuneita kirjeitä 1906-07,
M. Airolan kirje 8.8.1907, TA.
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tava kulttuuriautonomia.
Ohjelmaehdotuksen puoluekokoukselle esitellyt Tsernov antoi
kansallisuusohjelmalle perustelut, jotka vastasivat hänen vuonna
1903 Revoljutsionnaja Rossijassa esittämiään käsityksiä. Hän tunnusti vähemmistökansallisuuksille oikeuden tehdä myös sosiaalisen edistyksen kanssa ristiriidassa olevia päätöksiä. Sosialistivallankumoukselliset eivät yrittäisi pakolla muuttaa niitä, mutta he eivät
suinkaan kieltäytyneet oikeudesta vaikuttaa tällaisiin päätöksiin
muin keinoin, joista parhaana Tsernov piti eri kansallisuuksien työtätekevien välistä vaikutusta (internationalistista vaikuttamista puoluesuhteiden kautta).
Kokouskäsittelyssä kävi ilmi, että puolueessa vallitsi kansallisuuskysymyksestä erittäin paljon toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Eräiden edustajien mielestä Puolalle voitaisiin myöntää oikeus
erota niin tahtoessaan Venäjästä. Kun Suomella oli omat perustuslakinsa ja vain personaaliunioni Venäjän kanssa, maata ei voitaisi
velvoittaa osallistumaan Venäjän perustavaan kokoukseen.
Toiset edustajat vastustivat täydellistä kansallista itsemääräämisoikeutta. Työtätekevien intressien oli ratkaistava, missä määrin tätä
oikeutta sovellettaisiin. Etuoikeuksien säilyttäminen tai luominen
kansallisen itsemääräämisoikeuden varjolla ei tulisi kysymykseen,
vaan Venäjän kansan ja perustavan kokouksen oli voitava toteuttaa
tietyt demokraattiset perusratkaisut kaikkialla valtakunnassa. Puolan ja Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta ei voitaisi taata
kaikissa tapauksissa.
Yksi edustaja vastusti reuna-alueiden eroamista siksi, että tästä
olisi taloudellista haittaa valtakunnalle (Venäjälle). Eräät edustajista
katsoivat parhaaksi, että koko Venäjän valtakunnalla olisi yksi perustava kokous. He eivät piitanneet siitä, että puolue oli Geneven
konferenssissa 1905 suostunut Puolan ja Suomen omaan perustavaan kokoukseen (jotka järjestäisivät yhdessä Venäjän perustavan
kokouksen kanssa keskinäiset valtiolliset suhteet).
Edustajakokous hyväksyi lopulta yksimielisesti ohjelman kansallisuuspoliittisen osan, mikä tarkoittaa, että Tsernovin 1903 esittämille ajatuksille tuli entistäkin virallisempi status. Samalla kävi kuitenkin selväksi, ettei osa puoluekentästä hyväksynyt Tsernovin vähemmistökansallisuuksille suopeaa linjaa, vaikka senkin pohjimmaisena tarkoituksena oli internationalistisen yhteistoiminnan edis287

täminen eikä suinkaaan valtakunnan pirstominen.22
Puolueen ulkomaisen järjestön 1903 pitämän edustajakokouksen
keskusteluihin verrattuna vaikuttaa siltä, että sosialistivallankumouksellisten asenteet vähemmistökansallisuuksia kohtaan olivat
jonkin verran koventuneet, mutta luultavasti tämä johtui siitä, että
viimeksi mainittu tilaisuus oli ollut kosmopoliittisten emigranttien
kokous, kun taas varsinaisen puoluekentän ääni tuli esiin Imatralla.23
Sosialistivallankumoukselliset pitivät päämääränään yhtenäisen
sosialistisen puolueen luomista Venäjälle, mutta tunnustivat, etteivät tosiasialliset olot mitenkään vastanneet tätä tehtävää. Puolan
sosialistinen puolue, Latvian sosiaalidemokraattinen liitto, ValkoVenäjän sosialistinen Hramada ja Gruusian sosialistien, federalistien ja vallankumouksellisten puolue olivat ohjelmallisesti lähimpänä sosialistivallankumouksellisia samoin kuin sosialistiseen suuntaan kehittyvä Armenian vallankumouksellinen federaatio.
Pysyvät liitot ja sopimukset olivat näiden puolueiden kanssa
mahdollisia, sosiaalidemokraattien kanssa voitaisiin solmia vain väliaikaisia taktisia tai taistelusopimuksia, vallankumouksellis-demokraattisten järjestöjen kanssa väliaikaisia taistelusopimuksia,
mutta porvarillisten oppositiovoimien kanssa ei solmittaisi mitään
sopimuksia.24
Sosialistivallankumoukselliset tunnustivat edelleenkin Puolan ja
Suomen sosialistien oikeuden järjestyä omiksi itsenäiseksi sektioikseen internationaalissa.25
Suomen aktivistipuolueesta puoluekokouksessa ei puhuttu mitään, mutta epäilemättä se sijoittui vallankumouksellis-demokraattisten järjestöjen kategoriaan.
Sosialistivallankumouksellisten ryhmän toisessa valtakunnan22 Protokoly pervago sjezda Partii Sotsialistov-Revoljutsionerov 1906, s.
164-177 & 291-292 (keskustelu ja hyväksyminen), 361-362 (ohjelman
kansallisuuspoliittinen osa). Viktor Tsernov, Jedinoobrazije ili sablon?
(Pro domo sua), Sotsialist-revoijutsioner No 3 1911, s. 147-160. Ks. myös
Pipes 1980, s. 30-31.
23
Ulkomaisen järjestön edustajakokouksesta edellä.
24 Protokoly pervago sjezda Partii Sotsialistov-Revoljutsionerov 1906, s.
338-342.
25 Protokoly pervago sjezda Partii Sotsialistov-Revoljutsionerov 1906, s.
290.
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duumassa keväällä 1907 esittämän maatalouslakiluonnoksen mukaan kaikki maan yksityisomistus olisi ikuisiksi ajoiksi lakkautettu
Venäjän valtakunnasta. Valtiollisesti autonominen Suomi ei olisi
kuitenkaan kuulunut lain piiriin. Sama mahdollisuus luvattiin niille
valtakunnan osille, jotka saisivat vastaavan perustuslaillisen aseman. Tällä tarkoitettiin eritoten Puolaa. Suomelle ja Puolalle varattiin siten oikeus säilyttää maan yksityisomistus.26
Sosialistivallankumouksellisten puolue, Puolan sosialistisen puolueen vallankumouksellinen fraktio (separatistinen oikeisto), Valko-Venäjän Hramada, Gruusian sosialistien, federalistien ja vallankumouksellisten puolue, Armenian vallankumouksellinen federaatio ja Juutalaisten sosialistinen työväenpuolue pitivät huhti-toukokuussa 1907 Venäjän kansallisten sosialististen puolueiden konferenssin. Konferenssi järjestettiin aktivistien myötävaikutuksella
Kirkkonummella. Se hyväksyi yksimielisesti sosialistivallankumouksellisten esittämän päätöslauselman, jossa katsottiin välttämättömäksi perustaa ekstraterritoriaalisia kansallisia liittoja, joilla
olisi julkisoikeudellinen luonne. Näin voitaisiin huomattavasti auttaa monikansallisen Venäjän kansallisuuskysymyksen ratkaisemista. Konferenssi suositteli kuitenkin keskustelun jatkamista kysymyksestä, jota sen mielestä ei ollut riittävästi selvitetty.
Neljä viimeksi mainittua puoluetta vei äänestyksessä läpi myös
toisen päätöslauselman, joka suhtautui ensimmäistä päätöslauselmaa varauksettomammin ekstraterritoriaaliseen kansalliseen autonomiaan. Päätöslauselman mukaan ilman omaa aluetta olevien vähemmistökansallisuuksien kansallisia oikeuksia ei voitaisi ratkaista
vain alueellisella autonomialla ja paikallisella itsehallinnolla. Kansallisen itsehallinnon julkisoikeudelliset ekstraterritoriaaliset elimet
26

Gosudarstvennaja Duma, Vtoroi sozyv, Zakonodatelnyja zajavlenija (S.Peterburg 1907), s. 203. — Sitä vastoin sosialistivallankumouksellisten
ensimmäisessä duumassa esittämä maatalouslakiluonnos ei tehnyt poikkeuksia minkään reuna-alueen suhteen. Oletettavasti tämä johtui siitä,
ettei kukaan ollut ajatellut asiaa. (Voi olla, että sosiaalidemokraatit sivuuttivat reuna-alueet omassa lakisuunnitelmassaan toisessa duumassa 1907
aivan samasta syystä, mt., s. 29). Ks. Gosudarstvennaja Duma, Stenografitseskije ottsoty, 1906 god, sessija pervaja, II (S.-Peterburg 1906), s.
1153-1156. Sosialistivallankumouksellisten lakiluonnosten taustasta ks.
Hannu Immonen, The agrarian program of the Russian Socialist Revolutionary Party, 1900-1914, Studia Historica 26 (Helsinki 1988), s. 108129.
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voisivat tehdä sen samalla kun ne vapauttaisivat työtätekevän luokan välttämättömyydestä liittoutua omaa kansallisuutta edustavan
porvariston kanssa kansallista sortoa vastaan. Ehdotuksen yksityiskohdista olisi vielä keskusteltava.
Ensiksi mainitun päätöslauselman esitti populistiveteraani, sosialistivallankumouksellinen M.A. Natanson ("Steller"), viimeksi mainitun sosialistivallankumouksellinen H.O. itlovski ("Gaidarov").
Sosialistivallankumouksellisten ja puolalaisten delegaatiot pidättyivät äänestämästä viimeksi mainitusta resoluutiosta.
PPS esitti myös päätöslauselmaa, jossa koko kysymys olisi jätetty
avoimeksi, mutta esitys sai kannatusta vain sosialistivallankumouksellisten delegaatiolta.
Juutalaisten sosialistisen työväenpuolueen edustajat ajoivat ekstraterritoriaalista kansallista autonomiaa Venäjän kansallisuuskysymyksen yleiseksi ratkaisutavaksi. Heidän mielestään näin poistettaisiin päiväjärjestyksestä kysymys, joka haittasi luokkataistelun
vapaata kehitystä sorretun kansallisuuden keskuudessa. Kansallisuusohjelma oli tarpeen ylipäätään porvarillista kautta varten, sosialismissa kysymys ratkeaisi itsestään. Armenialaiset, gruusialaiset ja
valkovenäläiset tukivat juutalaisia mitkä enemmän mitkä vähemmän.
Itsenäisen Puolan restauraatioon pyrkivä PPS:n vallankumouksellinen fraktio Jozef Pilsudskin johdolla ja sosialistivallankumoukselliset suhtautuivat kielteisesti ja epäillen ekstraterritoriaaliseen
kansalliseen autonomiaan. Tämän periaatteen kannatus konferenssissa riippui suoraan kyseisen kansallisuuden enemmistö- tai vähemmistöasemasta omilla asuma-alueillaan.
Sosialistivallankumouksellisten äänenkannattaja Partijnyja izvestija mainitsee myös aktivistit konferenssiin osaa ottaneen puolueena, mutta konferensssin pöytäkirjasta heidän puolueensa on
poistettu. Luultavasti aktivistit eivät olleet konferenssiin virallisesti
osallistuva puolue.27 Tässä heijastui heille vuonna 1907 tyypillinen
27

Protokoly Konferentsii Rossijskih Natsionalno-Sotsialistitseskih Parti,

16-20 Aprelja 1907 g. (S.-Peterburg 1908), s. 40-77, 128, 143-144. Partijnyja izvestija No 9 5.5.1907 (v.1.), s. 5-6. V.M. Tsernov, Pered burei,
Vospominanija (New York 1953), s. 290-291. Pipes 1980, s. 31. A. Malmbergin haast. 1931 ja hänen almanakkamerkintänsä 30.4.1907. C. Frankenhaeuserin haast. 1931. Eino I. Parmasen kok. II, XVII ja XV, VA.
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pyrkimys irrottautua Venäjän vallankumousliikkeestä.
Konferenssin keskittyminen ekstraterritoriaaliseen kansalliseen
autonomiaan (mikä johtui juutalaisten sosialistien vahvasta ja sosialistivallankumouksellisten heikosta panoksesta) ja muiden vaihtoehtoisten ratkaisujen sivuuttaminen oli omiaan hämärtämään sosialistivallankumouksellisten kansallisuuspoliittista linjaa. Toisaalta
valittu tie toi kuitenkin lisää konkreettisuutta puolueen kansallisuuspolitiikkaan, mutta vain yhden aspektin osalta.
Ohjelmallisista epäselvyyksistään huolimatta sosialistivallankumoukselliset tunnustivat Puolan alueella tekemässään sotilastyössä
puolalaisten oikeuden valtiolliseen eroon.28
Sosialistivallankumouksellisten puolue hyväksyi Suomen puolueettomuuden Venäjän vallankumoukseen nähden Viaporin kapinan jälkeen. Puolueen keskuskomitea ilmoitti pitävänsä Suomea
"aivan itsenäisenä erityisenä (autonomisena — AK) valtiona" ja
venäläisten vallankumouksellisten Suomen laitoksia ja kansalaisia
vastaan suuntautuvaa toimintaa sopimattomana. Keskuskomitea
tuomitsi Suomen alueella suoritettavat poliittiset ryöstöt ja rikokset.29
Kun Viipurissa syntyi keväällä 1907 paikallinen sosialistivallankumouksellinen puolueryhmä, keskuskomitea kielsi siltä vahvistuksensa ja ilmoitti, etteivät venäläiset puoluejärjestöt sen mielestä
kuuluneet Suomen neutraalille maaperälle. Saman vuoden syyskuussa keskuskomitea täydensi päätöstään määräämällä, että suullinen ja kirjallinen valistustoiminta ja venäläisten työläisten järjestyminen puolueettomiin yhdistyksiin yksinomaan taloudellista taistelua varten olivat tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja Suomessa.30
Päätöksissä ei mainittu lainkaan sosialistivallankumouksellisten

Sosialistivallankumouksellisten puolueen ja PPS:n vallankumouksellisen fraktion tekemä sopimus, PSR No 758/13, IISG. Sama sopimus on
identifioimattomissa venäläisissä kirjeissä Wolter Stenbäckin kokoelmassa, ÅAB.
29 Partijnyja izvestija No 4 5.1.1907 (v.1.), s. 1. Työmies 29.8.1907, s. 4 (sit.).
Framtid No 43 1.11.1907, s. 8.
39 Partijnyja izvestija No 10 24.5.1907 (v.1.), s. 7. Keskuskomitean ptk.
30.8.1907 (v.1.), 4. pykälä, PSR No 203, IISG. KKK 1907, I jaosto, XXIVa,
VA.
28
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sotilasjärjestöä, kaiketi siksi, että tämä esiintyi puolueettomana järjestönä ja työskenteli yksinomaan Venäjän kansalaisten parissa.
Vertailemalla kohta kohdalta Venäjän sosialistivallankumouksellisten ja sosiaalidemokraattien kansallisuuspoliittista linjaa ja
suhtautumista Suomen asemaan voidaan havaita, että sosialistivallankumouksellisten suhtautuminen vähemmistökansallisuuksiin
yleensä niin kuin myös Suomeen nähden oli suopeampi kaikissa
kohdissa: ohjelmallisesti, järjestöpoliittisesti sekä maatalouskysymyksen osalta. Richard Pipes, joka lyhyessä esityksessään kiinnittää huomiota vain puoluekokouksiin ja ohjelmallisiin seikkoihin,
antaa puolueen kansallisuuspolitiikasta ehdottomasti liiaksi vähemmistöihin nähden kielteisen kuvan.31
Mensevikkien linja alkoi kehittyä vähemmän sentralistiseksi
kuin Leninin, joka pysytteli entisissä käsityksissään. Sekä mensevikit että sosialistivallankumoukselliset ottivat ensimmäiset askeleensa tähän asti tarkoituksellisen väljän, vallankumouksen edistämiseen tähtäävän kansallisuuspolitiikkansa konkretisoimiseksi kohti
toteuttamiskelpoisia reformeja, toistaiseksi vain osakysymyksissä.
Mensevikit ja sosialistivallankumoukselliset alkoivat tässä suhteessa liikkua eri suuntaan kuin Lenin.
Houkuttelevalta tuntuisi tehdä tästä suunnanmuutoksesta se johtopäätös, että ensiksi mainitut puolueet olivat alkaneet kehittyä vallankumouksellisuudesta kohti reformismia, mutta hypoteesia voi
olla erittäin vaikea näyttää toteen. Joka tapauksessa kehitys perustui vallankumouksen kaikkivoipaisuutta kohtaan tunnettavan uskon heikkenemiseen, mihin Venäjän tosiasialliset tapahtumat
1906-07 antoivat aihetta.

31

Pipes 1980, s. 30-31. Pipes tosin kirjoittaa, että sosialistivallankumouksellisten asenne kansallisia vähemmistöjä kohtaan oli liberaalimpi kuin
sosiaalidemokraattien.
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Aikaisempi kirjallisuus ja
tutkimus
Venäläinen ja neuvostoliittolainen
kirjallisuus
Venäjän ensimmäisen vallankumouksen historian dokumentointi ja
kirjoitus alkoivat vallankumouksen vielä kestäessä ja heti sen päättymisen jälkeen. Byloje-aikakauskirja julkaisi salaista poliisia ja sen
agentteja sekä poliittisia oikeudenkäyntejä koskevia lähteitä ja joukko huomattavia mengevikkejä kirjoitti 1910-luvun alussa teoksen
Yhteiskunnallinen liike Venäjällä 1900-luvun alussa.'
Ensimmäisen vallankumouksen ja sitä edeltäneiden vuosien historian dokumentointi ja tutkimus kukoistivat 1920-luvun ja seuraavan vuosikymmenen alun Neuvosto-Venäjällä. Vaikka muut vallankumouspuolueet tukahdutettiin jo neuvostovallan alkuaikoina,
moniarvoisuutta suvaittiin historiankirjoituksessa ja muistelmissa.
Mengevikkien tai sosialistivallankumouksellisten kirjoittamiin
teoksiin korkeintaan lisättiin oikeaoppinen esipuhe tai noottiapparaatti. Tärkein vallankumouspuolueita, myös bolgevikkeja, koskeva
lähdeaineisto julkaistiin tällä kaudella.
Iosif Stalinin vakiinnutettua asemansa 1930-luvun puolestavälistä
lähtien vallankumouksen historian kirjoitus puserrettiin niihin ahtaisiin raameihin, jotka Neuvostoliiton kommunistisen puolueen
(bolgevikkien) historian lyhyt oppikurssi2 ja diktaattorin itsensä
Obstsestvennoje dviienije v Rossii v natsale XX-go veka, pod red.L. Martov, P.P. Maslov i A.N. Potresov, I-IV (S.-Peterburg 1909-14).
2 Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (bolshevikkien) historia, Lyhyt
oppikurssi, 4.p. (Petroskoi 1945).
1
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lyhyt elämäkertaa muodostivat.
Venäjän vallankumouksen historia kehittyi siis päinvastaiseen
suuntaan kuin historiankirjoitus yleensä Neuvostoliitossa — 1930lukuhan toi sille renessanssin .4
1950-luvun puolessavälissä alkaneen destalinisaation myötä lähteiden julkaiseminen ja lähteisiin perustuva vallankumoushistorian
kirjoitus elpyivät Neuvostoliitossa, mutta sikäläiselle historiankirjoitukselle on viime aikoihin saakka ollut tyypillistä Lenin-kultti ja
oikeaoppisen bolsevismin roolin suurentelu ja vastaavasti muiden
vallankumouksellisten suuntausten tosiasiallisen merkityksen sivuuttaminen (usein vaikenemalla niistä) ja niiden kuvaaminen propagandistisessa, kielteisessä valossa vastavallankumouksellisina
voimina.
Mitä erityisesti vallankumouspuolueiden kansallisuus- ja Suomen-politiikkaan tulee, neuvostoesitysten käyttökelpoisuutta rajoittaa niissä esiintyvä poliittinen tendenssi tehdä Leninin ennen lokakuun vallankumousta esittämästä doktriinista myöhemmän rauhanomaisen rinnakkainolon ja neuvostodiplomatian alku, mihin
päästään työntämällä Leninin kansallisuuspolitiikalle keskeinen
vallankumouksen edistämistavoite taka-alalle.
Kuva Venäjän vallankumouspuolueiden kansallisuus- sekä Suomen- ja Puolan-politiikasta (niiden periaatteelliselta puolelta) on
rakennettava pääasiassa samanaikaisen lehdistön ja pöytäkirjojen
pohjalta. Venäläisten sosialistien myöhemmistä muistelmista kuvastuu, etteivät he pitäneet näitä kysymyksiä mitenkään kovin keskeisinä puolueidensa politiikassa.

Suomalaisten perustuslaillisten ja
aktivistien tulkinta
Ahdas Suomi-keskeinen näkökulma on suomalaisten perustuslaillisten ja aktivistien julkaisemille muistelmille ja kirjallisuudelle

3

4

Josef Vissarionovitsh Stalin, Lyhyt elämäkerta (Petroskoi 1948).
Osmo Jussila, Historiankirjoitus Neuvostoliitossa, teoksessa: Historiankirjoituksen historia (Helsinki 1983), s. 216-221.
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luonteenomainen piirre. Sama näkökulma kuvastui jo suomalaisten
valtakunnan muiden oppositiovoimien kanssa harjoittamassa yhteistyössä ja esti suomalaisia saavuttamasta tärkeää sijaa valtakunnan opposition yhteishankkeissa. Konni Zilliacuksen muistelmat
poikkeavat yleisvaltakunnallisuudessaan kaikesta muusta suomalaisesta kirjallisuudesta, mutta niiden kirjoittaja toimikin opposition
yhteistyöpuuhien johdossa vuonna 1904.
Suomalaisessa historiallisessa kirjallisuudessa ei puhuta kovinkaan paljon suhteista venäläisiin vallankumouksellisiin, mutta perustuslaillisten osalta tämä heijastaa vain tosiasiallisten suhteiden
vähäisyyttä. Adolf Törngren, jolla oli paljon yhteyksiä, on myös kertonut niistä, jos kohta hänenkin kirjoissaan on valkeita sivuja.
Sitä vastoin johtavat aktivistit ovat melko systemaattisesti välttäneet kertomasta sosialistivallankumouksellisten kanssa tekemästään yhteistoiminnasta. Tämän täytyy kuvastaa paitsi 20- ja 30-lukujen yleistä venäläisvastaisuutta myös Azefin poliisiagentiksi paljastumisen aiheuttamaa traumaa. Näyttää myös siltä, että johtavilla
ruotsinkielisillä aktivisteilla oli sanaton sopimus olla paljastamatta
kaikkea tietämäänsä. Aktivismin historiaa kirjoittanut Eino I. Parmanen sai loppujen lopuksi varsin vähän tietoja heiltä, vaikka olisi
luullut, että silloinen yhteiskunnallinen ilmapiiri olisi rohkaissut
aktivistisen muistitiedon kertomista.
Taistelujen kirjassaan Eino I. Parmanen edusti puhtaimmillaan
aktivismin, itsenäisyyspyrkimysten ja venäläisvastaisuuden merkitystä liioittelevaa traditiota, jota voisi kutsua isänmaalliseksi partiopoikakirjallisuudeksi.
Suomen 1900-luvun alun historiassa laillinen, rauhanomainen ja
parlamentaarinen toiminta oli kuitenkin yleensä etusijalla vallankumoukselliseen ja väkivaltaiseen toimintaan nähden. Kohtuuden nimessä on sanottava, että tämä legalistinen traditio oli voimakkaasti
edustettuna myös sotien välisen ajan historiallisessa kirjallisuudessa.5
Legalismi ei suinkaan rajoittunut perustuslaillisiin. Työväenliikekin käytti joukkovoimaansa rauhanomaisesti ja lain puitteissa.
Jos jossakin vuosisadan alun lähteessä lausuttiin pyrkimys Suo-

5

Näistä kahdesta traditiosta ks. Kujala 1988a, s. 3-4.
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men itsenäisyyteen, tällä ei suinkaan yleensä tarkoitettu täyttä valtiollista suvereniteettia Venäjästä, kuten on väitetty6, vaan sisäistä
itsenäisyyttä, autonomiaa. Silloin kuin tavoitteen asettaja tähtäsi
täydelliseen riippumattomuuteen (kuten aktivistit 1907), hän myös
valitsi ilmaisun, joka toi esiin hänen tavoitteensa poikkeuksellisuuden. 1900-luvun alun suomalaiset olivat hyvin selvillä, että venäläisissä oli niin Suomen autonomian vastustajia kuin puolustajiakin.
Kun suomalaisia radikaaleja verrataan puolalaisiin, käy ilmi, miten
vähän separatisteja ja venäläisvastaisia suomalaiset olivat.?
Aktivistien Voima-liitto on suomalaisessa historiallisessa kirjallisuudessa yleensä esiintynyt ennen muuta Venäjän hallituksen vastaisena voimana, mutta Voiman yhtymäkohdat radikaaliin työväenliikkeeseen ovat painuneet unhoon.8
Helsingin työväenliikkeen suurlakon aikana perustuslaillisiin
nähden noudattaman ulosmittauspolitiikan, joka oli pohjimmiltaan
vain hermosotaa, on täytynyt todella perusteellisesti pelästyttää
porvarillista leiriä. Sitä paitsi lakkoon liittyi herrasväelle muitakin
ennestään tuntemattomia, epämiellyttäviä elementtejä kuten palvelusväen työnseisaus. Jo Sigurd Roos antoi 1906-07 kuvan työväenliikkeestä, joka suurlakon aikana valmistautui käyttämään väkivaltaa porvaristoa ja koko järjestynyttä yhteiskuntaa vastaan.
Vuosien 1917-18 tapahtumat Suomessa ja Venäjällä voimistivat
tietenkin entisestään tätä paikkansapitämätöntä kuvaa. Sigurd Nordenstrengin (1937) mukaan suurlakko antoi Suomen työläisille toiveita proletariaatin diktatuurin pystyttämisestä, mikä yllytti heidän
radikaalit aineksensa toimimaan. Punakaartin, luokkataistelun välikappaleen, komentokielenä oli "kuvaavaa kyllä" venäjä.9
Kansalaissota heitti pitkän varjonsa myös Jarl von Schoultzin työväenliikkeen alkuvaiheita koskevaan väitöskirjaan (1924), vaikka
teos onkin yllättävän hyvä ja objektiivinen niin ajankohtaansa kuin
myös siihen nähden, että se perustuu vain painettuun aineistoon.
6

Esim. Parmanen III 1939, s. 646-647.
Itsenäisyyspyrkimysten näkemisestä siellä missä niitä ei ollut ks. Th. Rein,
Lefnadsminnen (Helsingfors 1918), s. 446-448. Estlander 1924, s. 95. Lauerma 1960, s. 138, 151-152.
8 Suomen vapaussota vuonna 1918 I 1921, s. 93-97. Gummerus 1925, s.
162-165.
9 Nordenstreng II 1937, s. 260, 263, 270.
7
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von Schoultz kuvasi varsin oikein työväenliikkeen suuntataisteluita
1904 samoin kuin liikkeen isänmaallisuuskonseptiota. Yrjö Mäkelinin vuonna 1903 kirjoittamassa Forssan äänioikeusjulistuksessa hän
näki kuitenkin anarkistista sävyä, kun sen mukaan työläiset eivät
tunteneet lakien sitovan itseään. Suurlakon jälkeisissä väkivallanteoissa työläisten radikaalit ainekset toteuttivat käytännössä tätä
ajatusta.'°
von Schoultz piti aivan oikeutetusti aktivismia ja työläisaktivismia edellä mainitun väkivallan alkujuurena, mutta sitä vastoin voi
perustellusti kysyä, oliko vuosien 1906-08 poliittisella väkivallalla
kovinkaan paljon yhteyttä kansalaissodan aikaisiin tapahtumiin,
niin kuin von Schoultz väitti.11
Bernhard Estlanderin mielestä Suomen sosiaalidemokratia oli
suomalaisesta kansanluonteesta johtuen perusolemukseltaan fanaattinen toisin kuin läntisissä kulttuurimaissa. Hän katsoi, että
Suomi oli suurlakon aikana hyvin lähellä ajautua vuoden 1918 kaltaisiin tapahtumiin. Toisaalta Estlander jakoi kuitenkin työväenliikkeelle tunnustusta sen harjoittamasta passiivisesta vastarinnasta.12
Aktivisti Herman Gummerus, joka itsekin oli kuulunut työväenliikkeeseen, antoi muistelmissaan (1925) liikkeen vuosisadan alun
toiminnasta sangen positiivisen kuvan. Kaiken kaikkiaan on sanottava, että porvarillisten piirien työväenliikkeestä sotien välisenä
aikana esittämä näkemys ei ollut vailla poliittista väriä, mutta se oli
kuitenkin moniulotteinen.

Suomen työväenliikkeen traditio
Suomen työväenliikkeen — niin sosiaalidemokraattien kuin kommunistienkin — parissa vuosisadan alun historiasta kiteytynyt käsi-

1° Jarl von Schoultz, Bidrag till belysande av Finlands socialdemokratiska
partis historia, I, Tiden fore representationsreformen år 1906 (Helsingfors
1924), s. 243-246.
11 von Schoultz I 1924, s. 281, 315, 325.
12 Estlander III 1923, s. 233-237, 352, 382.
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tys oli luokkakeskeinen.13 Kansalaissota antoi aikaisemmillekin tapahtumille ilmeen, jossa työväenliikkeen ja porvariston vastakkaisuus korostui kansallisesti yhdistävien tekijöiden kustannuksella.
Luokkataisteluprojektiossa sosiaalidemokraattien osallistuminen
passiiviseen ja aktiiviseen vastarintaan — kansalliseen yhteistoimintaan — oli omiaan jäämään äänioikeustaistelun ja sosiaalisten
vastakohtien varjoon.14
Tämän kanssa ei ollut mitenkään ristiriidassa, että työväenliike
pyrki omassa keskuudessaan syntyneessä historiallisessa muistitiedossa ja kirjallisuudessa korostamaan, että se oli palvellut isänmaata
ja sen riippumattomuuspyrkimyksiä paremmin kuin porvarit — tällainen näkemys sopi hyvin myös kommunistien suuhun.15 Argumentin pohjimmaisena tarkoituksena oli torjua vastustajien vuoden
1918 tapahtumien johdosta esittämät epäisänmaallisuussyytökset.
Todistaakseen isänmaallisuuttaan useat entiset työläiskagaalit ja
-aktivistit kertoivat routavuosien kansalliseen taisteluun osallistumisestaan. Näin saatiin kootuksi korvaamatonta muistitietoa, jota
ilman kyseisiä asioita olisi äärimmäisen hankalaa tutkia, sillä monessa tapauksessa kaikki muut lähteet vaikenevat.16
Työväenliikkeen omalle traditiolle oli luonteenomaista, ettei se
nähnyt kansallisten ja sosiaalisten tekijöiden välisiä yhteyksiä, vaan
tarkasteli niitä kahtena toisistaan erillisenä sfäärinä. Tämä johtui
varmaankin marxilaisesta käsityksestä, jonka mukaan kansallinen
toiminta oli jollain tavalla ristiriidassa oikeaoppiseksi katsotun luokkataistelun kanssa.
Kommunistien luokkataisteluprojektiossa Suomen vanhaa yhtenäistä työväenliikettä on arvioitu bolsevistisella mittatikulla ja kritisoitu sen syyllistymistä epäbolsevistisiin virheisiin. Tarkastelutapa
13

14

15
16

Voin täysin yhtyä siihen, mitä Jussila kirjoittaa järjestysvaltatutkimuksessaan suomalaisessa historiankirjoituksessa pitkään vallinneista itsenäisyys- ja luokkataisteluprojektioista (1979, s. 256-264).
Tällainen näkemys leimaa esimerkiksi seuraavia teoksia: Y.K. Laine,
Suomen poliittisen työväenliikkeen historia, I-III (Helsinki 1946). R.H.
Oittinen, Työväenkysymys ja työväenliike Suomessa (Helsinki 1948).
Hyvönen 1963.
Hyvönen 1963, s. 87-88. Oittinen 1948, s. 130-132.
Erityisesti on mainittava Matti Turkian ja monien muiden sosiaalidemokraattien 30-luvulla Eino I. Parmaselle antamat haastattelut, joita hän käytti laajasti Taistelujen kirjassaan.
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syntyi heti kansalaissodan päättymisen jälkeen Neuvosto-Venäjälle
paenneiden emigranttien keskuudessa ja on vaikuttanut viime aikoihin saakka.

Nykyinen tutkimus
Myöntyvyys ja Venäjän hallituksen näkökulma ovat kolmena viimeisenä vuosikymmenenä kiinnostaneet suomalaisia tutkijoita
enemmän kuin perustuslaillisuus ja aktivismi. Viimeksi mainittuihin kohdistuvasta tutkimuksesta voidaan mainita erityisesti Yrjö
Blomstedtin Ståhlberg-elämäkerta ja Seppo Zetterbergin Schauman-elämäkerta.17
Varsinkin Blomstedt, Matti Klinge ja Osmo Jussila ovat tutkimuksissaan purkaneet itsenäisyysprojektion vääristymiä.
Kukaan vuosisadan alun työväenliikkeen historiasta kirjoittava ei
voi sivuuttaa Hannu Soikkasen perusluonteisia tutkimuksia (1961 ja
1975). Soikkasen väitöskirjalle (1961) on luonteenomaista vahva
aate- ja sosiaalihistoriallinen näkökulma. Hän selittää työväenliikkeen suomalaisen yhteiskunnan kehittymättömyyteen nähden
poikkeuksellisen varhaista ja voimakasta läpimurtoa hallituksen
yhdenmukaistamispolitiikalla, passiivisella vastarinnalla ja suurlakolla. Soikkanen on aivan oikein kiinnittänyt huomiota SDP:n johdon suurlakon jälkeiseen varovaisuuteen ja kansalliseen itsekkyyteen samoin kuin näiden radikaalien punakaartilaisten kanssa aiheuttamiin ristiriitoihin.
Väitöskirjassaan Soikkanen näkee vallankumoustoiminnan
enemmän väkivalta- ja moraaliongelmanal8 kuin poliittisena kysymyksenä: oliko kysymyksessä tsaarinhallituksen vastainen vallankumous vai yhteiskunnallinen (proletaarinen tai sosialistinen) revoluutio? Lainkuuliaisuuden ja moraalin relativisoitumiseen liittyvän
kysymyksenasettelun, jolla toki on oma sijansa näiden vuosien tutkimuksessa, hän on selvästi perinyt von Schoultzilta.19
17

18
19

Blomstedt 1969. Seppo Zetterberg, Viisi laukausta senaatissa, Eugen
Schaumanin elämä ja teko (Helsinki 1986).

Soikkanen 1961, s. 231 seur.
von Schoultz I 1924, s. 243-246, 281, 315-325.
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Soikkasen mukaan suurlakko toi esiin ja konkretisoi ajatuksen
väkivaltaisesta, aseellisesta vallankumouksesta.20 Vielä lähemmäksi aseellinen kansalaissota tuli Hakaniemen mellakan myötä elokuussa 1906.21 Vallankumouksen laatu jää tarkentamatta, vaikka se
on olennainen kysymys. Silloin kuin sosialistinen vallankumous on
ovella, ei ole kansallisesti yhdistäviä tekijöitä; on vain yhteiskunnallisia ristiriitoja; kansallisen puolustustaistelun aikana voi esiintyä
kumpiakin.
Kuten Jussila on todennut, Soikkanen on SDP:n historiassaan
(1975) huomattavassa määrin konkretisoinut käsitystään vuosien
1905-07 vallankumouksesta ja väkivallasta.22
Soikkasen käsitys suomalaisten sosiaalidemokraattien venäläisiltä vallankumouksellisilta 1905-06 saamista vaikutteista on myös
täsmentämätön.23 Vaikutteita voitiin saada suorien kontaktien välityksellä tai epäsuorasti, aktivistien tai lehtien ja kirjojen kautta. Vaikutteet joko lankesivat tai olivat lankeamatta hedelmälliseen maaperään kotoisista poliittisista suhdanteista riippuen.
Radikaalit menettelytavat (työläisaktivismi, lentävät osastot) periytyivät Suomen työväenliikkeeseen ennen kuin sillä oli juuri lainkaan suoria yhteyksiä Venäjän vallankumousliikkeisiin. Vaikka
suomalaisten välittömät kontaktit venäläisiin vallankumouksellisiin lisääntyivät moninkertaisesti suurlakon jälkeisinä vuosina, Suomen poliittisten olojen kansanvaltaistuminen ja normaalistuminen
alkoivat toimia näitä suoria vaikutteita vastaan ja yhdessä Venäjän
vallankumouksen alamäen kanssa lopulta hautasivat ne alleen.
Soikkasella on joitakin epätarkkuuksia suomalaisten ja venäläisten yhteyksiä koskevissa yksityiskohdissa.24 On kuitenkin todettava, että hänen tutkimuskohteenaan on ollut Suomen työväenliike
eivätkä sen ja Venäjän vallankumousliikkeen väliset yhteydet, joten
viimeksi mainittuihin liittyvät pienet epätäsmällisyydet eivät vähimmässäkään määrin pienennä hänen tutkimustensa suurta merkitystä.
David Kirby on julkaissut painamattoman väitöskirjansa (1971)
20
21
22
23
24

Soikkanen 1961, s. 229-230.
Soikkanen 1961, s. 245.
Jussila 1979, s. 264.
Soikkanen 1961, s. 225, 233-234, 237-238, 249. Soikkanen 1975, s. 67.

Soikkanen 1961, s. 231, 252. Soikkanen 1975, s. 92, 94, 95, 106.
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lisäksi lukuisia tutkimuksia, joissa hän tarkastelee Suomen työväenliikettä kansainvälisestä perspektiivistä. Kirbyn mielestä suomalaiset tutkijat ovat viime vuosina korostaneet työväenliikkeen toiminnan kansallista puolta ja integroitumista yhteiskuntaan sosiaalisten
vastakohtaisuuksien kustannuksella. Tämä johtuu hänen mukaansa
suomalaiseen yhteiskuntaan iskostuneesta konsensusajattelusta.
Kirby on aivan oikein tähdentänyt Venäjän vallankumousliikkeen ja Suomen työväenliikkeen vallankumouksellisuuden suurta
eroa samoin kuin sitä, miten viimeksi mainittu pelkäsi uhkarohkealla politiikalla menettävänsä venäläisiin nähden suuremmat vapautensa ja oikeutensa. Sitä vastoin hänen toteamuksensa, ettei Venäjän vallankumousliikkeellä ollut juuri mitään vaikutusta Suomeen
(työväenliikkeeseen), menee mielestäni liian pitkälle.
Kirby niin kuin monet muutkin tutkijat aina 20-luvulta lähtien
korostaa Venäjän ensimmäisen vallankumouksen ja sen sivutuotteen Suomen suurlakon ratkaisevaa merkitystä Suomen työväenliikkeen voimakkaalle läpimurrolle. Hänen mukaansa suomalaiset
sosiaalidemokraatit eivät pyrkineet puolustamaan maansa perustuslaillista valtiota itseisarvona, vaan käyttääkseen sitä yhteiskunnallisten reformien toteuttamiseen. Tähän käsitykseen on helppo yhtyä. Kirby luonnehtii Suomen työväenliikkeen linjaa luokkatietoiseksi vallankumoukselliseksi passiivisuudeksi kuten myös sen esikuvaa kautskylaisuutta on ulkomaisessa tutkimuksessa luonnehdittu.
Kirby näkee suomalaisen sosialismin yhteiskunnallisesti kehittymättömän, eristyneistä yhteisöistä muodostuvan, kulttuurillisesti
virikkeettömän periferian työväestön elämäntapana, vaihtoehtoiskulttuurina.25
Suomen ja Ruotsin työväenliikkeiden välisiä yhteyksiä käsittelevissä tutkimuksissaan (1980) Seppo Hentilä on kirjoittanut muun
muassa SDP:n suuntajaoista ja radikaalien sosiaalidemokraattien
maanalaisesta toiminnasta.
25

Suomi ja Venäjän vallankumouksellinen liike 1905-1916, Historiallinen
Aikakauskirja 1970. The Finnish Social Democratic Party and the Bolsheviks, Journal of Contemporary History 11 1976. "The workers' cause",
Rank-and-file attitudes and opinions in the Finnish social democratic party 1905-1918, Past and Present 111 1986. Socialismen i Finland i ett
internationellt perspektiv, Historisk Tidskrift för Finland 1987.
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Vuonna 1987 ilmestyneessä Kansa liikkeessä -kokoomateoksessa
Suomen työväenliike nähdään paitsi perinteelliseen tapaan porvarillisen yhteiskunnan vastaisena voimana myös laajojen kansankerrosten sivistäjänä ja sosiaalistajana, fennomanian työn jatkajana.
Kirjan kirjoittajat (Risto Alapuro, Pauli Kettunen, Henrik Stenius,
Irma Sulkunen et al.) ovat painottaneet kansallisten ja luokkatekijöiden yhteen punoutumista.26
Erkki Salomaan tutkimus Viaporin kapinasta (1965) edustaa ilmeisistä objektiivisuuspyrkimyksistään huolimatta varsin puhtaasti
bolsevistista näkemystä.Hän vierittää vastuun kapinan epäonnistumisesta sosialistivallankumouksellisten ja erityisesti Azefin harteille. Tämä kavalsi suunnitelmat Venäjän viranomaisille ja kapina
masinoitiin puhkeamaan hetkellä, jolloin se voitiin vielä lyödä maahan.
Järjestysvaltatutkimuksessaan (1979) Osmo Jussila on esittänyt
suunnilleen samanlaisia käsityksiä kansallisen ja luokkataistelun
suhteista ja eri poliittisten voimien välisistä konstellaatioista kuin
mihin olen itse päätynyt käsillä olevassa väitöskirjassani. Käsityksemme Voima-liiton mahdollisesta sisäpoliittisesta tehtävästä eivät
loppujen lopuksi poikkea niin paljon toisistaan kuin minusta aikaisemmin näytti.
Tuomo Polvinen ja Pertti Luntinen ovat perusteellisissa kenraalikuvernöörien elämäkerroissaan selvittäneet vuosisadan alun historiaa venäläisen hallitusvallan näkökulmasta.27
Michael Futrell on kirjoittanut Venäjän vallankumousliikkeen ja
varsinkin bolsevikkien maanalaisesta toiminnasta pohjoismaissa.
Hänen kirjansa (1963) on ammattitutkijan työtä, mutta tavoittaakseen suuren lukijakunnan hän poisti esityksestään liian vaikeatajuisiksi arvioimiaan elementtejä, ennen muuta vallankumouspuolueiden ideologiat ja poliittiset päämäärät. Tuloksena on sujuva ja paikkansapitävä esitys, joka ei suurelta osin ole juuri muuta kuin seikkailukertomus. Vallankumouspuolueiden maanalaisen toiminnan

26
27

Kansa liikkeessä (Helsinki 1987).
Tuomo Polvinen, Valtakunta ja rajamaa, N.I. Bobrikov Suomen kenraalikuvernöörinä 1898-1904 (Porvoo 1984). Pertti Luntinen, F.A. Seyn, A
political biography of a tsarist imperialist as administrator of Finland,
Studia Historica 19 (Helsinki 1985).
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poliittinen konteksti jää syrjään.28
Futrell tuli kuitenkin tehneeksi tärkeän uudistuksen kirjoittaessaan Venäjän vallankumouspuolueiden ja suomalaisten radikaalien
välisistä suhteista. Ulkomaisena tutkijana häntä eivät kahlinneet
enempää luokkasota- kuin itsenäisyysprojektiokaan, vaan hän tarkasteli suomalais-venäläistä maanalaista vuorovaikutusta sen omista ehdoista käsin. Yhteistoiminta yli kansallisuus- ja luokkarajojen
oli hänelle yhtä luonnollista kuin se oli ollut vuosisadan alun ihmisillekin.
William R. Copeland sovelsi väitöskirjassaan (1973) samaa menneisyyden painolastista vapaata tarkastelutapaa. Hänen väitöskirjansa käsittelee monipuolisesti suomalais-venäläisiä oppositio- ja
vallankumoussuhteita vuoden 1904 alkuun saakka. Toisin kuin Futrellilla Copelandin tutkimuksen painopiste on selvästi politiikassa
ja ideologiassa.
Olavi K. Fält on tutkinut suomalais-japanilaista maanalaista yhteistyötä 1904-05 lähinnä suomalaisesta näkökulmasta.29
Neuvosto-Venäjän syntyä käsittelevässä teoksessaan (1954, 1964)
Richard Pipes on esittänyt erittäin hyvin paikkansapitävän kuvan
Leninin kansallisuuspoliittisesta ajattelusta ja sen etappimaisesta
kehityksestä (1903, 1910-luvun alku, jne.). Hänen esityksensä on
kuitenkin varsin ylimalkainen vuosisadan alun osalta. Aivan erityisesti tämä koskee mensevikkejä ja sosialistivallankumouksellisia.
Pipesin teoksessa on niinikään se puute, että hän jättää (ainakin
vuosisadan alun osalta) kansallisuuskysymykseen olennaisesti kuuluvat järjestöpoliittiset seikat taka-alalle.
Dietrich Geyerin vuoteen 1903 saakka ulottuva kuvaus (1962)
Venäjän sosialisteista ja kansallisuuskysymyksestä on myös erittäin
hyvä ja sitä paitsi yksityiskohtainen. Geyer korostaa organisatoristen ongelmien ja fraktiotaisteluiden läheistä yhteyttä kansallisuuspoliittisiin doktriineihin.3°

28

Michael Futrell, Vallankumouksen etappimiehiä, Maanalaista toimintaa

Suomessa ja Skandinaviassa vuosina 1863-1917 (Helsinki 1964).
Olavi K. Fält, Collaboration between Japanese intelligence and the Finnish underground during the Russo-Japanese war, Asian Profile 4 1976, s.
205-238.
3o Geyer 1962, s. 347-367, erit.s. 354-355.
29
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Viimeksi mainittu seikka nousee tärkeälle sijalle myös J.P. Nettlin (1966) ja Georg W. Strobelin (1974) teoksissa, kun he käsittelevät
Puolan ja Venäjän sosialistien suhteita ja niinikään Henry Tobiaksen Bundin historiassa (1972).
Kaikista näistä teoksista jää kaipaamaan sen seikan toteamista,
että kansallisuuspoliittisten doktriinien todellinen painopiste oli
vuosisadan alussa puolueiden eikä kansallisuuksien välisissä suhteissa. Tämä johtui siitä, että vallankumouspuolueet olivat tuolloin
täysin sivussa vallankäytöstä. Missään ei liioin havaita, että Lenin
poikkesi 1903 järjestöllisessä sentralismissaan todella perusluontoisesti Kautskysta, vaikka esitti tämän kansallisuuspoliittisen ajattelunsa auktoriteettina. Sentralismin soveltaminen kansallisuuksien
ja niiden sosiaalidemokraattien välisiin suhteisiin oli Leninin todellinen innovaatio kansallisuuskysymyksessä vuonna 1903.
Olennaista olisi myös nähdä, että eri ryhmien ja henkilöiden kansallisuuspoliittiset opit jakautuivat kahteen kategoriaan, yleispiirteisiin vallankumousta edistäviin ja toteuttamiskelpoisiksi ajateltuihin. Nämä kategoriat eivät noudattaneet puoluerajoja, niinpä Lenin
ja Tsernov löysivät itsensä yllättäen samasta veneestä.
Polvinen on vuonna 1967 esittänyt hyvin perustellun näkemyksen Leninin kansallisuuspoliittisen ajattelun suhteesta Suomen kysymykseen (erityisesti vuonna 1917). 20 vuotta myöhemmin Eino
Ketola täydensi sitä eräillä tärkeillä huomioilla.31
Puolan kansantasavallassa harjoitettu tutkimus (esimerkiksi
Anna 2arnowska 1965, Walentyna Najdus 1973) on merkittävästi
objektiivisempaa kuin neuvostohistoriankirjoitus, mutta puolalaisessakin historiografiassa on puoluekantaisuuden jäänteitä. Erityisesti Najdus esittää Venäjän valtakunnan sosialistien välisistä suhteista paljon sellaisia asioita, joita ei löydy mistään muista teoksista.
Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Saksassa on viime vuosikymmeninä kirjoitettu huomattavan paljon Venäjän valtakunnan vallankumousliikkeistä ja niiden johtajista. Yleensä näissä teoksissa kiinnite-

31

Tuomo Polvinen, Venäjän vallankumous ja Suomi 1917-1920, I, Helmikuu 1917 — toukokuu 1918 (Porvoo 1967). Eino Ketola, Kansalliseen kansanvaltaan, Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venäjän vallankumous 1917 (Helsinki 1987).
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tään vain erittäin vähän huomiota Suomen kysymykseen, täällä
harjoitettuun kumoustoimintaan ja venäläis-suomalaisiin vallankumoussuhteisiin. Suomea ei mielletä mitenkään tärkeäksi osaksi Venäjän valtakuntaa.
Poikkeuksena on John Bushnell, jonka erinomainen tutkimus
Venäjän sotilaskapinoista 1905-06 (1985) antaa Suomen varuskunnissa sattuneille levottomuuksille juuri sen verran tilaa kuin ne
ansaitsevat. Viaporin kapinaa hän käsittelee perusteellisesti, mutta
luonnollisesti venäläisestä näkökulmasta.
Viaporin ja Kronstadtin kapinoiden (1906) venäläistä taustaa on
ennen Bushnellia selvittänyt neuvostoliittolainen G.M. Derenkovski (1965). Hänen artikkelinsa on korkeatasoinen.
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Loppusanat
Nykypäivän näkökulmasta tarkasteltuna vuosisadan alun suomalais-venäläisten vallankumoussuhteiden historia näyttäytyy usein
dikotomisena. Jotkut suomalaiset pyrkivät täydelliseen poliittiseen
itsenäisyyteen ja loput tyytyivät elämään yhteydessä Venäjän valtakuntaan tai — jos halutaan — sen ikeen alla. Venäläiset vallankumoukselliset joko halusivat vapauttaa suomalaiset valtakuntansa
alaisuudesta tai sitten pitää heidät valtansa alla.
Yksipuolinen itsenäisyysprojektio alkaa suomalaisessa historiankirjoituksessa olla voitettu kanta. Sen kumoamiseen ei enää juuri
kannata tuhlata ruutia. Jäänteitä siitä elää kuitenkin sitkeästi ainakin yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa: Jollei Lenin ollut
valmis toteuttamaan Suomen valtiollista riippumattomuutta viimeistä piirtoa myöten ja ilman mitään omia pyrkimyksiä, hänen
politiikkansa ei ollut minkään arvoista. Jos suomalaiset sosiaalidemokraatit tavoittelivat pelkästään sosiaalisia parannuksia, kansanvaltaa ja sisäistä itsemääräämisoikeutta Venäjän valtakunnan yhteydessä, heidän politiikkansa oli dogmaattisten aatteiden sumentamaa ja traagista.
Näin voidaan asioita katsoa vain täydellisenä toteutuneen itsenäisyyden silmälasien läpi.
Kansakunnalle, joka elää imperiumin alaisuudessa, "itsenäisyys"
merkitsee kuitenkin aivan muuta, se merkitsee olemassa olevan
itsemääräämisen säilyttämistä ja laajentamista, jolloin jokainen vajavainenkin edistys koetaan voitoksi. Vuosisadan alun suomalaiset
ymmärsivät itsenäisyyden näin. (Nykypäivän virolaiset ajattelevat
luultavasti varsin samalla tavalla.) Täydellinen suvereniteetti oli
vuosisadan alussakin eri asia kuin vajavainen suvereniteetti, mutta
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niiden välinen ero ei ollut niin selvä kuin vuoden 1917 jälkeen on
näyttänyt. Kun vielä suurin osa autonomian ajan lopun suomalaisista ei uneksinutkaan ensiksi mainitusta, heidän toimintansa arvioiminen ainakin yksinomaan tältä pohjalta tuntuu keinotekoiselta.
Perustuslailliset, jotka pitivät tinkimättömästi kiinni Suomen valtiollisesta erityisasemasta ja halusivat eristäytyä Venäjästä mahdollisimman hermeettisesti tavoittelematta kuitenkaan itsenäisyyttä,
näyttävät merkilliseltä ilmiöltä vain itsenäisyysprojektiosta käsin.
Sama pätee venäläisiin sosialisteihin, jotka julistivat kansallista itsemääräämisoikeutta mutta pyrkivät eri kansallisuuksien ja niiden
työläisten tiiviiseen yhteisrintamaan. Vaikka maailmansotaa edeltävän ajan Euroopassa oli voimakkaita kansallisia liikkeitä, mikään ei
puhunut sen puolesta, että eurooppalaiset imperiumit (Turkkia lukuun ottamatta) saattaisivat hajota. Kautskyn mielestä sosiaalidemokraatit edustivat ainoana puolueena Itävallan valtakunnan kokonaisetua kuin myös sen eri kansakuntien intressejä, he olivat "valtiota yllä pitävä puolue" (Die Neue Zeit 1897-98, s. 562, 564).
Futrellin maanalaisia operaatioita käsitelleen tutkimuksen ilmestymisestä (1963) lähtien olemme tienneet sen, minkä helmi- ja lokakuun vallankumoukset hautasivat alleen: yhteistyö luokka- ja kansallisuusrajojen poikki oli Venäjän valtakunnan oppositioliikkeissä
varsin huomattavaa. Aloittaessani omia tutkimuksiani törmäsin perustuslaillisen kagaalin johdon ja bolsevikkien hyvään yhteistyöhön
1905.
Venäjällä vallalla ollut itsevaltius ja poliittisten ja kansalaisoikeuksien puuttuminen synnyttivät parlamentaarisesta demokratiasta katsoen omituisia liittoutumia, "epäpyhiä alliansseja". Halu
päästä eroon itsevaltiudesta toimi yhdistävänä tekijänä. Sosiaalisten, poliittisten ja kansallisten tavoitteiden erilaisuus esti oppositioliikkeitä yrittämästä toteuttaa yhteisvoimin lähitavoitettaan, mutta
tästä huolimatta yhteistyötä oli enemmän kuin niin sosialistit kuin
ei-sosialistitkin halusivat vuoden 1917 jälkeen myöntää.
Järjestysvaltatutkimuksessaan Jussila on aiheellisesti tähdentänyt, että Suomen työväenliikkeen ja porvariston väliset ristiriidat
1905-06 koskivat valtiollisia (Venäjän-poliittisia) ja sisäpoliittisia
(äänioikeus- ja eduskuntauudistus) ratkaisuja eivätkä yhteiskunnallista vallankumousta. Näiden ohella esiintyi myös taloudellisia työtaisteluja, jotka sulkivat piiriinsä vain ammatin ja niinikään paikka307

kunnan rajaamia ryhmiä.
Kansallinen (eli kansakuntaa ja valtiollista asemaa tavalla tai toisella koskeva) ja sosiaalinen taistelu punoutuivat erottamattomasti
yhteen. Sosiaalidemokraattien radikaalit mutta täysin ei-sosialistiset vaatimukset aiheuttivat heidän ja perustuslaillisten välille konfliktin suurlakon aikana 1905 eikä silloin auennutta kuilua enää pystytty luomaan umpeen.
Suurlakon ja Viaporin kapinan synnyttämässä kiihkeässä tilanteessa sosialistien ja perustuslaillisten kaartit olivat vähällä joutua
aseellisiin taisteluihin. Suomessa oli kuitenkin vähän valmiutta
todelliseen kansalaissotaan ja ensi alkuun yhdistävät tekijät osoittautuivat voimakkaammiksi kuin erottavat. Aikaa myöten viimeksi
mainitut nousivat ensiksi mainittuja voimakkaammiksi. Suomen
valtiollinen tilanne oli pannut etabloituneen yhteiskunnan ja kotimaiset viranomaiset kohtelemaan työväenliikettä lempeämmin
kuin tuskin missään Euroopassa, mutta nyt poliittiset erimielisyydet
tekivät lopun kansallisesta yhteisrintamasta.
Puolisotilaallisten kaartien olemassaolo 1905-06 luo vaikutelman yhdenmukaisuudesta näiden vuosien ja vuosien 1917-18 tilanteen välillä. Vaikutelma on kuitenkin pettävä, sillä keisarivallan
olemassaolo ja sen puuttuminen tekivät näiden vuosien tilanteista
tyystin erilaiset. On vaikea uskoa, että Suomessa olisi voinut syntyä
todellista kansalaissotaa niin kauan kuin Venäjän hallituksen valtaasema Suomessa oli kaikista takaiskuista huolimatta niin luja kuin
oli 1905-06. Aseiden puuttuminen on vasta toissijainen syy.
Hyvä vertailukohta löytyy Venäjän-Puolasta, missä sosialistien ja
kansallismielisten puolisotilaalliset organisaatiot ajautuivat 190607 keskenään yhteenottoihin. Satoja puolalaisia menetti henkensä
veljestaisteluiksi kutsutuissa väkivaltaisuuksissa, pogromeissa ja salamurhissa. Tilanne Puolassa oli paljon kärjistyneempi kuin Suomessa, mutta sisällissota antoi odottaa itseään.
Suomessa oli vuonna 1906 kansallisesti yhdistäviä tekijöitä, 1918
niitä ei enää ollut.
Kun nyt on todettu, että vuosien 1906 ja 1918 olot poikkesivat
merkittävästi toisistaan, on syytä vielä mainita seikoista, jotka mutkistavat toteamusta. Vuoden 1918 punakapina oli jonkinlainen vallankumous(yritys), ehkä yhteiskunnallinen mutta ei ainakaan sosialistinen vallankumous. Sitä vastoin vuosien 1906-07 maanalaiset
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ryhmät, jotka jatkoivat punakaartien toimintaa, julistivat käyvänsä
myös sosialistista taistelua ja suhtautuivat porvaristoon ja yksityisomaisuuteen militantimmin kuin vuoden 1918 punaiset vallanpitäjät. Ensiksi mainittujen ryhmien suora toiminta muistuttaa enemmänkin yksittäisten punaisten tahojen 1918 harjoittamaa väkivaltaa
(punaista terroria).
Suomen sosiaalidemokraattien johtajien virallisen doktriinin mukaan kehitys kohti sosialismia kulki kahden vaiheen kautta. Ensin
Venäjä ja Suomi siinä mukana vapautuisivat yksin- ja virkavallasta.
Syntyisi poliittinen demokratia, mutta kapitalismi säilyisi. Näissä
oloissa puolue valmistautuisi joskus tulevaisuudessa koittavaan yhteiskunnalliseen vallankumoukseen kasvattamalla järjestöllistä ja
parlamentaarista voimaansa ja luokkatietoisuuttaan.
Vuoden 1906 tapahtumien synnyttämä katkeruus radikaalisti
huomattavaa osaa puolueen rivijäsenistä ja nämä vähät välittivät
kahden vaiheen teorioista tavoitellen samaan aikaan poliittisen vallankumouksen kanssa myös yhteiskunnallista. Puolueen johto oli
tahtomattaan tähän itsekin syypää saarnatessaan oppimattomille
joukoille sosialismin ilosanomaa.
Yhteiskunnallisen vallankumouksen haamu manattiin siis esiin
Suomessakin, mutta se oli kuitenkin varsin toissijainen seikka kokonaiskehityksessä. Venäjän vallankumous lietsoi poliittisia ja sosiaalisia ristiriitoja Suomessa, mutta yhteiskunnallisella vallankumouksella ei ollut edellytyksiä niin kauan kuin maa oli tsaarinvallan alaisuudessa.
Leninin 1920 esittämän käsityksen mukaan Venäjän ensimmäinen vallankumous oli lokakuun vallankumouksen kenraaliharjoitus. Ei voi olla kenraaliharjoitusta ilman ensinäytöstä. Läntiset tutkijat kuitenkin yleensä asettavat kysymyksenalaiseksi tulkinnan,
jonka mukaan vuoden 1905 vallankumous oli tarpeellinen edellytys
lokakuun vallankumoukselle ja väistämättömästi aiheutti sen.
Vuosien 1917-18 tapahtumilla Suomessa oli omat syntymisehtonsa, jotka poikkesivat osaksi huomattavasti vuosien 1905-06 tapahtumien lähtökohdista. Nämä kaksi prosessia eivät olleet toisistaan täysin riippumattomia, mutta puhuminen kenraaliharjoituksesta ja ensinäytöksestä liioittelisi prosessien yhdenmukaisuuksia ja
rakentaisi niiden välille kausaalisuhteen, jollaista ei ollut.
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Summary
Revolution and the Right to National
Self-Determination:
Russian Socialist Parties and Finnish
Radicalism at the Beginning of the
Twentieth Century
Finland's Radical Forces and the Russian
Revolutionary Movement: Approach and
Withdrawal
During the first years of the twentieth century the repressive integration policy of the imperial government gave rise to forces of radical opposition in Finland. They were: 1) those constitutionalists with
the most radical attitude toward the government, 2) the Activists
and 3) the Social Democrats.
The Finnish Active Resistance Party came into being in the fall of
1904 after the joint Paris Conference of the opposition parties of the
Russian Empire when the Finnish constitutionalists decided to disassociate themselves from the declaration and the minutes agreed
upon at the Conference. The convener of the Conference, the Finn
Konni Zilliacus, was also founder of the Activist Party. Even though
the Party did not even exist at the time of the Conference it
appeared along side of the other groups as a signatory of the minutes
and the declaration. Zilliacus was joined by the radical wing of the
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constitutionalists which was composed of his supporters. Many of
the Activists were intellectuals and came from higher social strata.
The majority spoke Swedish as their mother tongue. The Activist
Party was politically revolutionary but it did not have a social program. Privately the Activists were more progressive than the constitutionalists. Part of the Activists belonged to the Social Democratic
Party as private individuals.
Because of its revolutionary and terrorist orientation the Activist
Party was naturally clandestine. The name of the Party was meant
to express that, unlike the practitioners of passive resistance, the
Party favored active, i.e. armed, struggle.
After the foundation of the Activist Party, however, a wing of
those taking a radical stand toward Russia still remained within the
constitutionalist camp; it was mainly composed of some of the exiles
and of certain Kagal leaders (Kagal was the underground resistance organization of the constitutionalists). At times (1902 and
1904-05) this group was even interested in armed struggle and
rebellion if international conditions would have become favorable
for them. This group did not accept terrorism and took a cautious
attitude toward cooperation with the Russian revolutionary and
opposition movement. These factors united this group to the other
constitutionalists while separating it from the Activists.
The Finnish Workers' Party was founded in 1899 on the basis of
workers' issue, the struggle for voting rights and the defense of
autonomy. In 1903 the Party adopted a social democratic program
and changed its name to the Finnish Social Democratic Party.
In Finland the Party, the workers' organizations and the workers'
newspapers were legally functioning institutions; up until 1905 they
did not get involved in the struggle for autonomy as organizations.
The Russian government's toleration of the workers' movement
was mainly due to its sheer ineffectiveness. Its hands were occupied
with the constitutionalists, whom it considered to be its main enemy. The government believed for a long time that the Finnish people were basically pro-Russian and that the Swedish-minded upper
class separatists were doing their best to lead them astray. However,
the government also tolerated the workers' movement for tactical
reasons because the Social Democrats severely criticized the constitutionalists for their social conservatism. Besides, the workers'
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movement could thank Finnish legislation, which was more liberal
than Russian, for its public existence, even though the same legislation did not prevent the government from suppressing the constitutionalists.
The government tightened its control on workers' organizations
beginning in 1904 when the machinery created by Bobrikov had
suppressed the conscription strike and banished many leading constitutionalists from the country; in many places it did not find anything else to discipline than the workers' organizations. Petty control radicalized the workers' movement.
As private individuals many Social Democrats participated in
passive resistance while others even joined in the activities of the
Activist Party. The latter were called worker activists. Around 1903
and 1904 a tendency appeared within the workers' movement aiming to exploit the government's toleration and trying to purchase
more leeway by emphatically attacking the constitutionalists.
Within the spheres of each of the radical groups mentioned above
there was interest in Russia's revolutionary and opposition parties.
Support for struggle against the Russian government began to be
sought among its opponents. Because throughout the nineteenth
century there was no contact at all between the Russian revolutionaries and the Finns there was no common point of departure for
cooperation between them; it is thus understandable why political
cooperation only got off to a start in the years 1904-05. The most
noteworthy expressions of this cooperation were the conferences of
the revolutionary and opposition parties of the Russian Empire held
abroad and the 1905 preparations for rebellion; the Finns played a
considerable part in both.
Technical cooperation (the smuggling of Russian underground
literature through Finland) began already at the end of the 1890's; it
was practiced on the Finnish side by individuals, not organizations.
Technical cooperation, however, was not without significance since
it prepared the way for political cooperation. Before 1905 Finland
served the Russian revolutionaries best as a weak spot in imperial
border control through which forbidden literature could be smuggled.
As a result of the Russian and Finnish general political strike the
Emperor issued (on November 4, 1905) the so-called November
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Manifesto which rescinded the laws and decrees considered by the
Finns as illegal and terminated the implementation of the February
Manifesto (1899) for the time being. The hitherto mistreated constitutionalists now became the domestic governing party. Finland
regained its former autonomy and the Senate and the Diet began
preparing for thorough parliamentary reform.
The new Diet Act of 1906 replaced Finland's Diet of four Estates
with a unicameral Parliament elected through universal and equal
suffrage. Women — the first in Europe — also received the right to
vote. The reform was implemented in such a radical form because
the Social Democrats had pressured the Diet of Estates through
mass force and because in the fall of 1905 the general strike had
persuaded the constitutionalists of the necessity of change. Without
the lability of the Russian situation the reform would hardly have
been possible. By consenting to it the Emperor tried to preserve
peace in at least one corner of his restless Empire. Besides, the Diet
Act did not reduce his political powers to the advantage of the Parliament.
The freedoms of association, of assembly and of the press were
put into force on the constitutional level. Only the possibilities to
practice the freedom of assembly were made concrete by law.
The Emperor consented to all reforms which in one way or another had Russian counterparts. He did not want to go further than that.
With the state-of-emergency regulations in force in Russia, citizens'
freedoms and political rights were to a large degree an illusion. In
Finland, however, political freedom increased considerably.
As a result of this favorable development Finland's radical opposition movements began to draw away from Russia's revolutionary
parties. In spite of Duma reform the political changes of fall 1905
brought these parties far fewer possibilities for public and legal
action than were obtained by their Finnish counterparts. Finland's
political conditions began to develop in a different direction than
Russia's which had its own effect on weakening cooperative relations. This development was most direct and rapid in the case of the
radical constitutionalists since their party status was truly thoroughly transformed when they entered the Senate and thus became the
ruler's Finnish advisors. They no longer had any immediate reason
to further the Russian revolution.
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The tendency toward detachment turned out to be stronger than
the closeness brought about by the greatly increased contacts between the Russian revolutionaries and the Finns. From the end of
1905 onward the Russian revolutionary parties transferred their
headquarters and a large part of the activities necessary for the preparation of revolution to Finland where in practice they enjoyed asylum. The tendency toward detachment would probably not have
prevailed so easily, however, had the Russian revolutionary movement not been increasingly forced to yield in its struggle with the
government after the end of 1905. At the end of 1907 the strengthened imperial government forced the Finnish officials to restrict the
Russian revolutionaries' right of asylum. This resulted in the evacuation of the Russian colonies in the province of Viborg.

The Aims of the Finnish Radicals
The Finnish radical constitutionalists, Activists and Social Democrats had to modify the theory of separate statehood which was generally accepted in their country in order to undertake cooperation
with the Russian opposition and revolutionary parties. As a rule the
Finns thought that the task of the Russian revolutionary movements in regard to Finland was solely to further the country's own
efforts for autonomy and democracy. Only on this condition, and in
so far as autonomy was not endangered, were the Finns ready to
help the Russian revolutionaries. The Finns were thus cautious and
nationally selfish partners in cooperation. They wanted to inconspicuously help in the background but not raise their country onto
the front line of the Russian revolution. This was the case with
Kagal 1904-05 and with the leadership of the Social Democratic
Party 1905-06.
In 1905 the Activists were an exception to the rule since while
they accepted the theory of separate statehood they were making
Finland into one of the areas where rebellion and revolution were to
break out. Their schemes were partially incoherent revolutionary
romanticism. With the so-called restoration of legality (fall 1905) the
Activists gradually lost their revolutionary inclination.
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Another exception was the Red Guard which, having been banned by the Senate after the Sveaborg mutiny in August 1906,
spawned clandestine groups. These groups rejected national aims
and sought to work unconditionally as the Finnish part of the revolutionary movement. If the revolutionary movement had not been
crushed in Russia the division of the Finnish workers' movement in
two would probably have been close at hand.
The Red Guard was probably originally a Finnish invention. It
was established during the general political strike in the fall of 1905
to maintain social order and, in so doing, to prevent the intervention
of the Russian troops. The Party retained the Red Guard in the
winter and spring of 1906 to protect parliamentary reform and in
case it might still be needed for the success of a new general strike in
conjunction with the Russian revolution. The Red Guard was officially an order-keeping force and not a fighting organization, but it
was infiltrated by elements which were preparing for armed struggle.
The attitude to be taken toward Russia's government and revolutionary movement was one of the most important issues giving rise
to differences of opinion among the Finnish resistance movements.
Support for the idea of cooperation drove the Activists to split from
the constitutionalist party. After the changes of fall 1905 the Activists gave up their revolutionary inclinations, particularly in regard to
Finland's internal political order. It was hard for the Activists to find
their place within the restored legal order. A controversy arose concerning whether the Party was even needed at all. The Activist Party, which had never grown into a truly mass movement, shrank into
a rather insignificant clique.
In 1904-05 the Finnish workers' movement was divided into as
many as four different directions by disagreements concerning the
advantageousness — from the viewpoint of the goals of the Party —
of autonomy and voting rights, and of underground resistance and
parliamentary work in cooperation with the constitutionalists, i.e.
bourgeois forces. This division was also geographical. Disagreement
concerning modes of action tended to obscure the fact that within
the Party there existed truly broad unanimity concerning fundamental goals.
The divisions within the Party were further complicated in 1905
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by the Russian revolutionary movement's demand for a constituent
assembly in Russia. This demand as applied to Finnish conditions
was aimed against both the Russian government and the Finnish
Diet of Estates. Finland naturally had to have its own constituent
assembly; the Social Democrats did not want the Finns to choose
representatives for a Russian constituent assembly. This shows how
deeply the Finns had internalized the idea of separate statehood.
So-called workers' activism grew out of passive resistance as practiced by the Social Democrats with Kagal. Up until the fall of 1905
the Activist Party and in part Kagal directed the underground antigovernment action of the worker activists. However, in their attitude toward parliamentary work in cooperation with the constitutionalists the worker activists belonged to the most radical wing of
the Social Democrats.
The passive resistance movement initiated by Finland's traditional political elite broadly undermined the belief in authority among
the masses and unwittingly cleared the way for the spread of socialism.
In other circumstances the diminutiveness of the working class in
Finland's overwhelmingly agrarian society would have restrained
the growth of the workers' movement. Thanks, however, to the
events of the Bobrikov period the Social Democrats took root in the
countryside and became a truly significant mass movement earlier
than in Sweden with its more advanced society.
After the general political strike in the fall of 1905 the radical wing
of the Social Democrats was composed of former worker activists
and of the new members who had flooded into the Party and who
often joined the Red Guard. The latter's mental world was pervaded
by the belief in the omnipotence of the mass movement. Bobrikov
had taught the older leadership of the Party and the workers' associations to be cautious; the new membership had not learned this
lesson. The radical wing of the Party sought to surpass the borders
which the Party leadership had set upon revolutionary activity. Following the Sveaborg mutiny part of the radicals remained loyal to
the Party which due to the force of circumstance had to abandon all
revolutionary action. The Party now placed its hopes in parliamentary work instead of in the Russian revolution. Another part — the
groups which continued the work of the terminated Red Guard —
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swam against the current and were finally confronted with the
opposition not only of the rest of society but of the Social Democratic Party as well.
Even though revisionist doctrines were appealed to at times, their
influence was of secondary importance in the quarrels among Social
Democrats. The controversies within the workers' movement concerned the ways by which a politically subjected nation could
defend and expand its special political status and not what standpoint to take toward social revolution, an issue which the Social
Democrats did not consider to be of current relevance to their country.

The Russian Revolutionaries' Concept of
Finland
The image which the Russian revolutionaries had of their own country's conditions defined their concept of Finland. Since Russia was
to a great extent a police state (a mild police state) with neither
political freedoms nor a parliamentary institution (before 1906) the
Russians emphasized the existence of these factors in their examination of Finland. Thus the Russian revolutionaries came into
latent, and sometimes even open, conflict with the Finnish Social
Democrats who considered political freedoms and rights to be solely
or mainly reserved for the upper class in Finland. The Russian revolutionaries, almost without exception, accepted and defended the
Finns' doctrine of separate statehood. Precisely for this reason the
Finnish radicals considered them their allies. For the Russian revolutionaries the land situated west of Viborg, Finland, represented a
foreign culture and westernness; for them it was almost a foreign
country.
At the very beginning of the century the Russian revolutionaries
had to recognize Finland's constitutionalist opposition as the leading center of the borderland's anti-government activity since there
simply was not any other alternative closer to the revolutionary outlook. The attitude of the Russian socialists toward the Finnish constitutionalists was at once both positive and cautious. It was difficult
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for the Russian revolutionaries to believe that the forces of the bourgeoisie could give rise to opposition to the government; on the other
hand, however, the Russians readily gave recognition to the constitutionalists' concrete action.
The political cooperation between the Russian revolutionaries
and the Finnish constitutionalists was the product of exceptional
conditions and therefore could not last in the long run. With the
birth of the Activist Party, and as the Social Democrats took a more
anti-government line, the Russian revolutionary parties turned to
them for cooperation and turned their backs on the constitutionalists. However, in the summer of 1905 the Bolsheviks still received
help from the leaders of the constitutionalist Kagal.
One further aspect of the Russian revolutionaries' concept of Finland was the derisive attitude held by the Party functionaries, accustomed as they were to conspiratorial underground action at home,
toward the workaday diligence of the Finnish workers' organizations. It was unacceptable for the Russians that many Finnish Social
Democrats stayed away from revolutionary activity in order to protect their newspapers and their public organizations.

The Nationality Issue
Finland's status within the Russian revolution was closely linked to
the question of the right to national self-determination. Finnish
efforts for complete political independence were very rare before
1914. They were confined to certain individual constitutionalists
during the years 1903-05 and to the Activists in 1907. Furthermore,
the example of Norway in 1905 was of interest to certain Social
Democrats and Activists but did not lead to revision of their party
policies.
The main aim of the Finnish radicals was the implementation of
the right to national self-determination in cooperation with the
forces of the Russian opposition. Absolute separatism was contrary
to closer association and was therefore not implemented as a political program. The constitutionalist group mentioned above placed its
hope more in foreign states than in change within Russia and could
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thus adopt a separatist line; but in spite of the favorable conditions
created by the Far Eastern war not a single foreign state to which the
plan was presented (Japan, England, Sweden), was interested.
The Activists decided in favor of complete sovereignty in 1907
mainly because they lost hope in the victory of the Russian revolution. This shift was more a reflection of the Activists' insignificance
and isolation from the opinion of the people at large than an indication of the way to political independence achieved in 1917. Both the
Social Democrats and the constitutionalists assumed that it was
realistic to expect Finland to remain in some kind of political association with a constitutional or post-revolution Russia.
Both the Russian Social Democrats and the Socialist Revolutionaries sought to eliminate national differences of opinion with their
nationality programs and thus further the struggle being waged
against autocracy and for socialism. The principle of the right to
self-determination was firmly bound to the interests of socialism.
Unlike the Social Democrats, the Socialist Revolutionaries favored the decentralization of the Empire through federalism. According to the more or less official doctrine of the Socialist Revolutionaries the concrete implementation of the right to national selfdetermination was to left to the minority nationalities alone to
decide. This model was conceived by Viktor Chernov in 1903. He
considered free federation as the best solution without, however,
rejecting the possibility of separation from the Empire. In practice
the Party was as split on this issue as with everything else. Part of
the Socialist Revolutionaries did not accept the separatism of the
minority nationalities, and the solutions which they put into practice did not always correspond to Chernov's ideas. The Socialist
Revolutionaries wanted the socialist parties of the Empire's different nationalities to organize their mutual relations on a federalist
base.
The Russian Social Democrats supported the right to self-determination as a general principle, but only as a means of linking the
different nationalities and their social democratic parties as tightly
as possible in a common front. The Russian Social Democrats advocated both political and organizational centralism. The latter principle, which aimed at the creation of one Empire-wide centrally led
Social Democratic Party, was more important for them than the
former.
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Since the Russian revolutionary parties were entirely on the outside of government their nationality policy doctrines were at this
time mainly propaganda for obtaining necessary mass support and
allies; the implementation and applicability of these doctrines was
not currently of relevance at all. The nationality policies of the
socialist parties in the Russian Empire were of direct practical significance only in their relations among themselves; the main emphasis of these programs was placed here, not on relations between
nationalities.
The organizational and political centralism advocated by the Russian Social Democratic Workers' Party turned out to be a factor
which greatly hindered the Party's relations with the non-social
democratic socialist and revolutionary parties of the minority nationalities which generally had their own national aspirations (independence, autonomy, federal government, organizational independence). These parties considered the Socialist Revolutionaries' decentralized nationality policy to be a far better alternative. They
thought that the principle of the right to national self-determination
in the Social Democrats' program was nullified by centralism.
There was, however, also friction behind the surface of the Socialist Revolutionaries relations with their more separatist allies. The
Socialist Revolutionaries' general Empire-encompassing viewpoint
was fundamentally the same as the Social Democrats'; this viewpoint was not always compatible with the particularist efforts of the
minority nationalities. In particular the dream harbored at the
beginning of the century by the Polish Socialist Party of the disintegration of the Russian Empire and the separation of border areas
caused problems in the relations among the two parties.
The most sympathetic attitude toward the efforts of the minority
nationalities was taken by small Russian groups (Zhizn and Svoboda) which sought to compensate for their lack of political and organizational weight by gathering sympathy from the national minorities' organizations. Their tolerant nationality policies did not, however, bring these groups the additional strength they longed for.
Under the influence of the first Russian revolution the most
important of the social democratic parties functioning among the
minority nationalities relinquished their organizational independence in 1906 and joined the Russian Social Democratic Workers'
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Party. The Finnish Social Democrats did not, however, follow the
example of their Polish, Jewish and Latvian party comrades. The
Bolshevik Central Committee proposed party integration to the
Finns in November 1905. Lenin had privately stated the same idea
already two years earlier.
Of the Finnish radical forces the Activists supported the nationality policy of the Socialist Revolutionaries almost without reservation; they took as negative an attitude toward the centralism of the
Russian Social Democrats as all the other ally parties of the Socialist
Revolutionaries. The Finnish Social Democrats did not accept the
organizational centralism of their Russian brother party; however,
they refrained from criticizing their great ally on this matter.
Since the Finnish constitutionalists and Activists were much less
separatist and Russophobic than a considerable part of the Polish
opposition movement it was easier for the Russian revolutionary
parties to approach them. Mostly for this reason certain Finns rose
to the head of efforts for the Empire-wide cooperation of oppositional forces in 1904-05. For example, it was easy for Lenin to give his
general support to Finland's struggle for autonomy when involvement in the Polish question would easily get the Russians mixed up
in squabbles with their Polish comrades, some of whom were fanatic nationalists while others were sworn anti-nationalists.
The discordance between the Bolsheviks and the Mensheviks did
not center on the nationality issue for long since they both adhered
to their joint doctrine on the matter formulated during the Iskra
period. The difference between them and their competitor party,
the Socialist Revolutionaries, was as clear as possible. During, and
after, the decline of the first revolution, when the great visions
proved groundless, the question of the applicability of nationality
policy programs in the conditions actually prevailing in Russia rose
to the forefront, causing ideas to change and party borders to fade.
In 1906 the Mensheviks replaced the Iskra program's vague policy
on Poland with the concrete goal of having the Poles found their
own constituent assembly; this signified the exclusion of a separatistic solution.
An important question for Russia, with its numerous peoples, was
how to secure the right to self-determination for nationalities not
possessing territories clearly distinguishable from those of other
II Vallankumous ja kansallinen ...
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nationalities. One suggested solution to this problem coming from
Austria was extra-territorial national autonomy.
The Mensheviks and the Socialist Revolutionaries began to orient
themselves toward the Austrian solution, the former in 1912 and the
latter already in 1907 while Lenin stuck to his old point of departure,
aiming more at furthering the revolution than at proposing suitable
concrete solutions. As a consequence of debate in the early 1910's
Lenin revised his ideas; only then did he create a truly unique
nationality policy doctrine differing from the tenets of other theoreticians. He now began more than ever to encourage national particularism as a factor for the promotion of revolution.

The Nature of the Revolution
In speaking of the Russian revolution one must distinguish between
the so-called bourgeois or bourgeois-democratic revolution against
autocracy and the social (socialist or proletarian) revolution. For the
Russian Mensheviks the coming upheaval was plainly to be of the
former type. The Finnish Social Democrats and Activists, the majority of which were not even socialists, agreed with this. According
to the Bolsheviks, as well as the German Karl Kautsky, the system
which would replace autocracy also had, in so far as possible, to
contain elements of social revolutionary derivation.
The change sought by the underground groups of Finland's former Red Guard was mainly social revolutionary by nature but their
ideas were an ambiguous philosophy of action. The existence of this
movement demonstrated that development would not proceed according to the two-stage scheme of revolution presupposed by the
theories of the Social Democratic Party. Part of the working people
held such a deep grudge against the propertied class that the Party's
battlecry in defense of autonomy and democracy could not satisfy it.
Red Guard radicalism was a hopeless reaction to the defeat of the
Sveaborg mutiny and the downhill course of the Russian revolution;
it had its counterparts in Russia and its borderlands.
The Socialist Revolutionaries' standpoint on revolution was in
principle similar to that of the Bolsheviks, even though these two
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parties disagreed considerably concerning the elements of (pre-)
socialist agriculture.
The question of (pre-) socialist elements touched upon the right of
national self-determination as well. The Bolsheviks wanted to extend their land reforms to the whole Empire. For their part the
Socialist Revolutionaries were prepared to exclude autonomous
border areas from such reforms; accordingly Poland and Finland
would have been allowed to preserve the private ownership of
land.

Revolution in Finland
Finland's status within the Russian revolution was defined by the
extent to which it participated in general revolutionary activity and
in the final test of strength with the government, be it a question of a
general Empire-wide uprising, the military mutiny of a limited area
or something in between. For the Russian revolutionary parties Finland was the revolution's support area until the end of 1905. From
the beginning of the next year the Bolsheviks made Finland into a
central area for the preparation of mutiny. This was simply because,
with the recent failure of rebellion, the Russian authorities tried to
prevent all party work and military agitation, mercilessly imprisoning those working for them, while in Finland the police closed their
eyes to the agitation being practiced among the Russian soldiers.
The agitation of the Socialist Revolutionaries within the military
started in Finland only in the summer of 1906. However, the Party
immediately made Finland and the Baltic areas the cite for the outbreak of mutiny. The Bolsheviks' schedule for rebellion was somewhat slower than the Socialist Revolutionaries', but as preparations
for rebellion commenced within the garrisons the Bolsheviks could
no longer jump aside and had to follow the Socialist Revolutionaries' drive.
Finally, the revolutionary soldiers of the Sveaborg fortress began
their rebellion earlier than any revolutionary organization had
planned (at the end of July 1906). Through their impatience the
soldiers ruined their initially modest chances for success, just as
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happened in many other individual military disturbances. The long
enduring assertion that the Russian authorities purposely provoked
the rebellion to begin prematurely is not correct. The Socialist
Revolutionaries wanted to restrict the revolution in its early stages
to a military rebellion and advised the Finnish Activists and Red
Guard to stay out of it. Reversely, the Bolsheviks tried to get the
Finnish Activists and Social Democrats, as well as the whole country, to join the struggle; they had little success.
The Sveaborg rebellion was crushed after having lasted less than
three days. The Kronstadt rebellion and the attempted general
strikes in St. Petersburg and Moscow were unsuccessful too. These
efforts probably would not have met with greater success had they
be carried out according to the slower schedule proposed by the
Bolsheviks. The Sveaborg rebellion remained the only bid for revolution on Finnish soil during the years 1905-07.

National Interest and General Revolution
The political caution and selfishness displayed by the Finnish Activists and Social Democrats in relation to their opponent, the Russian
government, and their allies, the revolutionary parties, cannot be
explained exclusively as nationalism; they also followed from the
fact that the existence of autonomy and political freedoms placed
the Finns in a different position than all the other inhabitants of the
Russian Empire who had less to lose with revolution. The Russian
revolutionary parties often understood this difference and approved
of it as well, at least when autonomy served their purposes. When
the revolutionary interest seemed to require the transformation of
Finland into a theatre of struggle, as occurred with the Sveaborg
mutiny, the Russian revolutionary parties were not concerned with
the fate of Finnish autonomy. Once again there was a clash between
the general Empire-encompassing viewpoint and particularist interests.
The political caution of the Finns was also due to the fact that, in
spite of Bobrikov's unscrupulousness, the government did not treat
the inhabitants of any other territory as mildly as the Finns. Finland
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was a country without revolutionary traditions; with its considerable
civil freedoms it was closer, up until the time of Bobrikov, to Scandinavia and Western Europe than to Russia. Russia's seventy-five
year old revolutionary tradition could not be caught up with in a
flash. In spite of individual political murders hardly anywhere else
in the Empire did so little blood flow as in Finland. The country had
its revolutionary baptism of fire only with the Sveaborg mutiny.
Political violence increased in Finland only, however, to perish
from its own impossibility with the commencement of the period of
reaction.
The Social Democratic Party's leading ideologist, Edvard Valpas,
argued that the Finnish workers' movement should follow the way
of Western European evolutionism, according to which the working
class would improve its position by implementing social reforms
and cultivating its parliamentary and mass strength. Thus it would
prepare itself for the future social revolution. In Finland, where the
working class was still small and undeveloped, the idea of the proximity of social revolution was strange, at least for those who knew
something of socialist theory. The workers' movement was to proceed in an orderly and nonviolent manner in so far as its opponents
did not block the road of parliamentary democracy. For Valpas
autocratic and bureaucratic Russia, with its violent underground
revolutionary organizations, represented a backward stage which
had been surpassed by Finland, and for which he felt no attraction
at all. Like Valpas the Finnish workers' movement took its theoretical model from Germany, not from Russia. In spite of his pungent
language Valpas basically represented a moderate type of socialism.
The rank and file members, however, often took the Party's propaganda so literally that it caused the Party leaders tactical problems.
In principle the Party left accepted the orientation proposed by
Valpas, even though it did not shy away from the use of violence
against the Russian government to the same extent as he did. In
1906 O.W. Kuusinen believed that the workers' movement did not
need to take up arms against the domestic bourgeoisie.
The Finnish Social Democrats and Activists safeguarded their
organizational independence in relation to their Russian brother
parties. As an underground party the Activists' interaction with the
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Socialist Revolutionaries was more intimate than the party relations
between the Finnish and Russian Social Democrats. They commenced only in the fall of 1905 after the general strike.
In Finland, and elsewhere as well, the country's old unified workers' movement has usually been considered — doubtlessly on the
basis of the civil war of 1918 — a relatively radical party when
viewed from an international perspective. Nowhere in the Russian
Empire, however, was there another socialist party which was so
moderate. This is no wonder since there was no other legally functioning socialist party within the Empire. The Finnish Social Democratic Party clearly isolated itself from the revolutionary movement
more than any other brother party.
The Finnish workers' movement was international in ideology
and program. On the practical level this was not of very great significance. The Party's ideology was not nationalistic at all but in action
it was very ethnocentric. Given that there existed both nationalist
and internationalist inclinations within the heterogeneous body of
its supporters the Party apparently succeeded rather well in meeting these mutually contradictory expectations. On the ideological
level one can hardly speak of a Finnish variant of socialism but on
the level of practical action it was manifest.
At the end of 1905 the Finnish Social Democratic Party declared
the Russian Social Democratic Workers' Party to be its Russian
brother party, but took care not to take a stand against the Socialist
Revolutionaries. The Finnish Social Democrats considered the
strife between the Bolsheviks and the Mensheviks as a harmful and
troublesome phenomenon and did not get involved in it. The Finns
treated whichever of these two orientations which happened to be in
a majority position as the Party's main line. Having won forty percent of the seats in the first elections of the unicameral Parliament
in 1907 the Finnish Social Democrats turned their backs even more
on their underground Russian party comrades and did so equally to
both fractions.
The activist tendencies (plans for anti-government armed organizations, orientation to foreign states) which appeared among the
radical constitutionalists in 1902, 1904 and 1905 ceased at the end of
1905 when the party rose from opposition into the Senate.
The constitutionalists now founded a Civil Guard with the pur326

pose of warding off the disruptions brought by the Finnish workers'
movement and the Russian revolution and to secure so-called legal
conditions and the governmental power of the party. The Civil
Guard was for the most part directed against the efforts of its own
country's Social Democrats. The constitutionalists imagined that
the workers' movement could be frightened into withdrawing its
demands when the Civil Guard, armed to the teeth, was marched
into sight. In general these voluntary order-keeping forces were
established in Finland because with the removal of the Russified
police in the fall of 1905 the country was left without a police force
which would have had sufficient authority and strength. The Russian troops did not lack either but no Finn would have willingly
invited their help.
The Voima (Strength) Union established by the Activists at the
end of 1905 was exclusively an anti-Russian government organization. The Activists' connections with the streams of Social Democratic radicalism were very close up until the fall of 1906. The constitutionalists and right-wingers from the Activists (such as Konni
Zilliacus) sought to assign the Voima Union the same kind of internal functions as the Civil Guard and to make it the auxiliary force of
the constitutionalist Senate; their effort was unsuccessful.
The Sveaborg mutiny was highly incompatible with the cautious
line of the Social Democratic Party leadership and the Activists;
both of them stayed out of the rebellion. However, the Russian revolutionary struggle also intensified Finland's internal strife. In Helsinki at the end of the rebellion an armed clash occurred between
the revolutionary seamen and the constitutionalist Civil Guard. The
Finns experienced it as an internal confrontation between the constitutionalists and the workers' movement, which it basically was
not.
At first the factors calming the conflict were stronger than those
aggravating it. Nobody in Finland was prepared for the possibility of
civil war. In general all so-called class conflicts had hitherto proceeded in a rather moderate spirit. In the long run the riot, in spite of
its relative insignificance, aggravated the relations between the
workers' movement and bourgeois society perhaps more than any
other individual event. The first signs of the new orientation were
the robberies and violent deeds committed by former Red Guards
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directed mainly against the bourgeois forces of their own country.
The national front was the true loser and victim of the previously
mentioned confrontation.
In Finland after 1907 there was sufficient leeway for parliamentary and other forms of legal action, but at the same time the Russian
government was able to pressure the Finnish authorities to suppress
all underground activity. These conditions were less favorable for
conspiracies and revolutionary activity than, on the one hand, the
political freedom of 1905-06 and, on the other, the police state prevailing in Russia which spawned and maintained underground
organizations there and which, when brought to Finland during the
Bobrikov period, led to the exact same outcome. In the face of renewed pressure from St. Petersburg it was futile to expect any help
from the Russian revolutionary parties since they had been driven
into the ground. The Finnish resistance to the policy of integration
during the years 1907-14 was therefore even more parliamentcentered, more peaceful and less heroic than opposition had been at
the time of Bobrikov.
Translation: Steven Duncan Huxley
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