K. G. IDMAN

Ensimmäinen käyntini Smolnassa
Muistelmateoksessaan
"Maamme itsenäistymisen vuosilta"
suomalainen diplomaatti K. G. Idman kuvailee yksityiskohtaisesti joulukuun loppupäivinä 191'7 tekemäänsä Pietarin matkaa
yhdessä silloisen ministerivaltiosihteerin
Carl Enckellin ja venäläisten työläis- ja sotilasneuvostojen Helsingin aluekomitean
puheenjohtajan Smilgan kanssa. Matkan tarkoituksena oli käynti Leninin luona Suomen itsenäisyyden tunnustamista koskevassa asiassa. Kohtaamisesta Leninin kanssa Smolnassa Idman
kertoo:
Smilga vei meidät toiseen kerrokseen. Kuljimme useiden huoneiden kautta, joissa oli punakaartilaisia vartijoina, ja saavuimme lopulta Leninin odotushuoneeseen. Oppaamme pyysi meitä odottamaan ja meni itse sisälle valmistamaan vastaanottoamme. Odottaessamme meillä oli hyvää aikaa tehdä huomioitamme sekä niistä,
jotka olivat huoneessa, että niistä, jotka kulkivat sen kautta. Saimme näet odottaa kolme tuntia. Lisättäköön, että avulias oppaamme
kävi tänä aikana parikin kertaa luonamme pyytämässä anteeksi,
ettei meitä heti voitu ottaa vastaan. Itse Leninkin joutui odottaessamme käymään huoneessa keskustelemassa koneella kirjoittavan
neitosen ja hoikan nuoren miehen kanssa, joka sittemmin osoittautui hallituksen sihteeriksi Gorbunoviksi.
Lenin tiesi nähtävästi
, .
keitä me olimme, sillä hän loi silloin tällöin silmäyksen meihin.
Mekin katselimme uteliaasti häntä, sillä tunsimme hänet näkemistämme kuvista .
. Hetken odotettuamme ja havaittuamme, ettei meitä kohta otettaisi vastaan, koetimme järjestää olomme mahdollisimman mukavaksi. Huoneen oikeanpuoleisessa nurkassa oli ikkunan alla kulu,

nut sohva, jolla puolitorkuksissa istui kaksi sotamiestä, joista toinen samalla toimitti vahtimestarin tehtäviä. Asetuimme heidän viereensä. Sohvasta olikin hyvä näköala yli koko huoneen. Joka luulee huoneen rnuistuttaneen tavallista virastohuonetta, erehtyy suuresti. Paljaat, valkoisella värillä vedetyt, sittemmin tummentuneet
paperoimattomat
seinät. Pari yksinkertaista puupöytää ja muutamia tuoleja sekä kaksi kirjoituskonetta
ja vaatenaulakko olivat
sohvaa lukuun ottamatta ainoat huonekalut tässä avarassa salissa.
Huoneen varsinaisiin asukkaisiin kuului, paitsi vierustoveriamme
sotamiestä, kaksi naista, yksi keskenkasvuinen poika ja eräs häntä
vielä nuorempi poikanen. Odotushuoneeseen tuli mm. pari keittäjätärtä, jotka pyysivät neitosia kirjoittamaan jonkinlaisen tilityksen
ottamistaan ruokavaroista. Kesken Neuvostohallitukselle kirjoitettavien asiakirjojen laatimista täytettiinkin tämä pyyntö. Kun kirjoituskoneet olivat ikkunan luona sohvamme vieressä, saatoimme
läheltä seurata töitä tässä, kuten arvelimme, sihteeri Gorbunovin
kansliassa. Molemmat pojat, nuorempikin, osasivat kirjoittaa koneella. Toinen naisista joutui aamupäivän kuluessa ankaraan riitaan Gorbunovin kanssa, joka vaati häntä kirjoittamaan uudestaan
erään paperin, ja uhkasi valittaa johonkin komiteaan esimiehensä
menettelystä. Gorbunov toisteli koko ajan, että oli kirjoitettava
"kaavan mukaan", "po formje", mutta neiti väitti, ettei mitään
kaavaa kysymyksessä olevaa tapausta varten ollut olemassa. En
muista enää miten riita päättyi. Päivän kuluessa huoneessa kävi
mitä erilaisimpia henkilöitä mitä erilaisimmissa asioissa. Huoneen
virkanaisilla ja -rniehillä oli mm. pitkä yksityiskohtainen keskustelu erään nuoren juutalaisen kanssa, joka tuli pyytämään palttinaa
Smolnasta seuraavana sunnuntaina järjestettävää suurta mielenosoitusta varten.
Valitan, että lukijan on täytynyt odottaa kanssamme, kunnes
Smilga vihdoin tuli hakemaan meitä Leninin luo. Syynä pitkään
odotukseen oli mahdollisesti sekin, ettei senaatti aikaisemmin ollut
kääntynyt kansankomissaarien puoleen. Kuvaavana piirteenä mainittakoon, että olimme hetkisen epätietoisia oliko riisuttava päällysvaatteet vai ei. Smolnassa kaikki yleensä liikkuivat täysissä tamineissa, vieläpä kalossit jalassa. Päätimme kuitenkin kohteliaisuu-

desta riisua päällysvaatteemme. Meidät vietiin viereiseen huoneeseen, jonka peräseinällä oli ovi ja tämän edessä sotilas, lakin alta
pistävä kihara otsalla. Astuttuamme ovesta huoneeseen V. 1. Lenin
seisoi edessämme. Tunsin eräänlaista hämmästystä siitä, että henkilö, jolla - oltakoonpa hänen opeistaan mitä mieltä tahansa oli ollut niin laajakantoinen vaikutus avaran isänmaansa kohtaloihin, teki niin vaatimattoman vaikutuksen. Keskikokoinen, kaljupää, sivulla vähän punertavaa tukkaa, parta lyhyt, harva ja punertava sekin. Silmät olivat terävät ja viisaat ja saivat aavistamaan,
että miehessä oli tahdonlujuutta. Hänen puheensa oli hyvin yksinkertaista ja luonnollista niin kuin hänen käytöksensäkin. Se joka ei
tuntenut häntä, ei koskaan olisi voinut aavistaa sitä voimaa, mikä
hänessä täytyi olla. Kerenskistä sanottiin, että hän vain puhui,
mutta sitä ei koskaan olisi voinut sanoa hänen kukistajastaan.
Lenin otti meidät ystävällisesti vastaan pyytäen anteeksi, että
olimme sa-aneet odottaa. Huone, jossa nyt olimme, oli jaettu lauta-aitauksella kahtia. Etumaisessa osastossa istui pari henkilöä
pöydän ääressä. Lenin pyysi meitä tulemaan aitauksen toiselle
puolelle, joka nähtävästi muodosti "kaikkein pyhimmän". Huone
ei millään tavoin eronnut Smolnan muista huoneista. Se oli yhtä
yksinkertainen kuin nämäkin. Seinät olivat valkoisiksi maalatut,
puinen pöytä ja muutamia tuoleja.
Istuuduttuamme
Enckell aloitti esityksensä selittäen juurta
jaksain tapausten kulkua Suomessa marraskuun vallankumouksesta
alkaen ja kuvaten, kuinka nämä tapaukset sitten olivat johtaneet
itsenäisyydenjulistukseen.
Hän selitti myös minkä vuoksi hallitus
ei heti kääntynyt Neuvostohallituksen
puoleen. Oli odotettu perustavan kansalliskokouksen kokoontumista. Kaikki Venäjän tähänastiset hallitukset olivat aina vakuuttaneet suomalaisille, että
vain perustavalla kansalliskokouksella on oikeus suostua heidän
toivomuksiinsa. Kun nyt kaikesta päättäen oli epätietoista kokoontuisiko se laisinkaan ja, jos kokoontuisikin, tulisiko se osoittautumaan elinvoimaiseksi, senaatti oli päättänyt kääntyä kansankomis'saarien neuvoston puoleen. Lenin sanoi tähän, että kansalliskokous
kyllä piakkoin kutsuttaisiin koolle, "mutta senaatin oli arvosteltava miten menetellä, kenen puoleen kääntyä". Jos käännyttäi-

siin kansankomissaarien neuvoston puoleen, se tulisi epäilemättä
heti tunnustamaan Suomen riippumattomuuden.
Voimassa olevan
hallitusmuodon mukaan neuvoston päätös oli jätettävä sotilas-,
työ- ja talonpoikaisedustajien
toimeenpanevan
keskuskomitean
vahvistettavaksi. Lenin arveli voivansa varmasti vakuuttaa, ettei
kysymys sielläkään kohtaisi vaikeuksia. Neuvoteltuamme
vielä
.eräistä muista seikoista Leninin kanssa otimme jäähyväiset sanoen
ilmoittavamme Suomen hallitukselle hänen vastauksensa.
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