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KATUTAISTELUSTA57
(KOMMUUNIN KENRAALIN NEUVOJA)

Toimitukselta. Tarjolla oleva artikkeli on käännös Parii
sin Kommuunin erään kuuluisan toimihenkilön Cluserefn 
muistelmista. Hänen mietintönsä perustuvat, kuten alem
pana esitetyistä lyhyistä elämäkerrallisista tiedoista ilme
nee, pääasiallisesti, joskaan eivät yksinomaisesti, Pariisin 
katukapinoista saatuun kokemukseen. Sitä paitsi hän on 
pitänyt silmällä erikoisesti proletariaatin vallankumousta 
kaikkia omistavia luokkia vastaan, jota vastoin meillä Venä
jällä on nykyään käynnissä vallankumous, joka on huo
mattavassa määrässä yleiskansallista suuntautuen hallitus- 
joukkiota vastaan. Sen vuoksi on itsestään selvää, että 
venäläiselle proletaarille Cluserefn originellien ajatusten 
tulee olla vain aineistona länsieurooppalaisten tovereiden 
kokemuksen omintakeista, meidän oloihimme soveltuvaa 
muokkausta varten. Mielestämme ei ole liikaa tutustuttaa 
lukijaa lyhyelti tekijän erittäin mielenkiintoiseen elämä
kertaan.

Gustave Paul Cluseret syntyi Pariisissa kesäkuun 13 pnä 
1823. Hän opiskeli Saint-Cyr’in sotakoulussa ja päätti sen 
1843 aliluutnanttina (sous-lieutenant). Osallistui luutnant
tina mitä tarmokkaimmin työväenkapinan kukistamiseen 
Pariisissa 1848 (kesäkuun päivät). Valloitti 6 tunnissa 11 
barrikadia ja 3 lippua. Sai tästä »uroteostaan” kunnia- 
legionan ritarimerkin. V. 1855 osallistui kapteenina Krimin 
sotaan. Erosi sittemmin armeijasta. Osallistui Garibaldin 
armeijassa Italian vapaussotaan. Vuonna 1861 hän matkusti 
Amerikkaan ja osallistui siellä orjavaltioita vastaan käytyyn 
sisällissotaan. Sai kenraalin arvon ja (Croskeys’n edustalla 
saadun voiton jälkeen) Amerikan kansalaisen oikeudet.
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Palasi Ranskaan. Vuonna 1868 joutui vankilaan sanomaleh
dessä „L’Art” * olleiden kirjoitustensa vuoksi. Sainte-Pela- 
gien vankilassa otti yhteyden Internationalen toimihenkilöi
hin. Sodan terävästä arvostelemisesta sanomalehdissä hänet 
karkotettiin Amerikan kansalaisena Ranskasta. Tasavallan 
julistamisen jälkeen (syysk. 4 pnä 1870) hän palasi Parii
siin ja osallistui Lyonissa ja Marseillessa kapina- 
yrityksiin. Vuoden 1871 huhtikuun 3 pnä nimitettiin 
Kommuunin sotaministeriksi. Huhtikuun 16 pnä valittiin 
Kommuunin jäseneksi. Issyn linnakkeen luovuttamisen 
vuoksi Kommuuni erotti hänet virasta ja vangitsi, mutta 
toverioikeus antoi hänelle vapauttavan tuomion. Vuonna 
1881 palasi amnestian jälkeen Ranskaan ja kirjoitti 
„Kommuuni” ja „Marseljeesi” lehtiin. Armeijan yllyttämi- 
sestä tottelemattomuuteen tuomittiin kahdeksi vuodeksi van
kilaan. Karkasi Ranskasta. Edustajakamarin vaaleissa 
v. 1888 oli vallankumouksellisen puolueen ehdokkaana, 
arvosteli murhaavasti parlamentarismia ja radikaalista, 
..clemenceaulaista” puoluetta. V. 1889 valittiin Toulonin 
2. piirikunnasta edustajakamariin. Kuului sosialistiseen 
työväenryhmään. Kirjoitti kirjan ..Armeija ja demokratia” 
(1869) ja kaksiosaisen muistelmateoksen ..Muistelmia” 
(1887), joka on omistettu Kommuunille.
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