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Eino Rahja (20. kesäkuuta 1885 Kronstadt – 26. huhtikuuta 
1936 Leningrad) oli venäjänsuomalainen poliitikko, 
metallityöläinen ja sotilas. Rahja toimi Suomen 
sisällissodassa punaisten korkeimmassa sotilasjohdossa ja 
siirryttyään Neuvosto-Venäjälle tappion jälkeen hän liittyi 
Puna-armeijaan, jossa yleni myöhemmin "armeijakuntien 
komentajaksi" (komkor). Rahja oli myös syksyllä 1918 
perustetun Suomen kommunistisen puolueen johtotehtävissä. 
Eino Rahja oli yksi kolmesta Rahjan bolševikkiveljeksestä, 
joista tunnetuin aikanaan oli Jukka Rahja (1887-1920). 
Kolmas veljeksistä oli Kuusisen klubin puhdistuksissa 
haavoittunut Jaakko Rahja (1872-1926).



  

Eino Rahja liittyi veljensä Jukan tavoin Venäjän 
sosialidemokraattisen työväenpuolueen (VSdTP) bolševikki-
ryhmittymään vuonna 1903. Hän työskenteli Suomessa eri alojen 
tehtaissa. Rahja soti ensimmäisessä maailmansodassa, 
mahdollisesti lentäjänä, sillä Suomen sisällissodassa hän oli yksi 
punaisten harvoista lentosodankäyntiin osallistuneista. Vuonna 
1917 Rahja auttoi useissa yhteyksissä Leniniä pakoilemaan 
Venäjän väliaikaista hallitusta. Miehen palvelukset muistettiin ja 
hänet muistettiin tästä Neuvostoliiton historiankirjoituksessa.[1] 
Pietarin kadut tuntenut Rahja auttoi Leniniä esimerkiksi tämän 
matkalla Smolnaan, jossa 25. lokakuuta tehtiin Lokakuun 
vallankumouksen aloittamista koskevat päätökset..



  

Eino Rahja osallistui Suomen sisällissotaan punaisten 
komentajana. Jukka Paastelan mukaan Rahja oli yksi harvoista 
punakaartin johtajista, joilla oli edes jonkinlaista auktoriteettiä 
joukkojen keskuudessa Tampereen taistelujen yhteydessä. 20. 
maaliskuuta Rahja valittiin punaisten johtokolmikkoon, johon 
hänen lisäkseen kuuluivat Adolf Taimi ja Evert Eloranta.



  

Eino Rahja, kuten veljensä Jukka, oli kiistelty hahmo 
suomalaisten kommunistien keskuudessa. Veljesten 
riidanhakuinen käyttäytyminen sekä jyrkkä retoriikka 
sai monet katkeriksi näitä kohtaan. Yhtäaikaisesti 
SKP:hen, Neuvostoliiton kommunistiseen 
puolueeseen, Puna-armeijaan ja Tšekaan kuulunut 
Eino Rahja ei aina toiminut SKP:n päätösten 
mukaisesti eikä hän epäröinyt vetää omaa linjaansa 
esimerkiksi Pietarin punaupseerikoulussa. Hän 
osallistui muun muassa salakuljetukseen, rahan 
väärentämiseen ja Läskikapinan valmisteluihin. Rahja 
muodosti nimeään kantaneen opposition SKP:ssa 
käytännössä koko 1920-luvun ajan. Ennen vuoden 
1925 edustajakokousta kärjistyneissä riidoissa hän 
liittoutui keskuskomiteassa Leo Laukin ja Otto Vilmin 
kanssa. Vuosikymmenen alkupuolella hänellä oli 
läheiset suhteet myös Grigori Zinovjeviin.[3]

Vuonna 1927 Rahja erotettiin SKP:n 
keskuskomiteasta. Hän kritisoi puolueensa johtoa 
tämän jälkeen ankarasti muun muassa Kustaa Mikko 
Evän hautajaisissa pitämässään puheessa, jonka 
keskuskomitea tuomitsi "törkeänä 
ryhmäkuntalaisuutena". Otto-Wille Kuusinen julisti 
Rahjan 1930-luvulla "kansan viholliseksi", mikä ei 
tiennyt hyvää entisille rahjalaisille.[3] Vuonna 1936 
kuollut Rahja on haudattu Aleksanteri Nevskin 
luostarin hautausmaalle Pietarissa

 Maaliskuun lopulla Rahja pakeni piiritetystä kaupungista 
lentokoneella ja johti sen jälkeen saartorenkaan 
murtamisyrityksiä Lempäälän-Vesilahden rintamalla. 
Paettuaan Venäjälle hän liittyi heinäkuussa Puna-
armeijaan.
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'Fruntzen akatemian episkopaali' Sergei Petrovski



  



  



  



Valtio on luokkavastakohtien
sovittamattomuuden tuote.























  



  



  



  



  

'Takapiruja on jokaisella.'



'Lähde rauhassa, palaa rauhassa!'





  



  





Aino Räsänen, suomen kielen opettajani Rauman yhteiskoulussa.



Heikki Salo, raumalainen muusikkoystäväni joka kuoli nuorena
syöpään hiukan yli kaksikymppisenä 80-luvun alussa.









Porvarillinen länsimainen tiede omaksui empiriokritisistisen, 
loogispositivistisen tieteenihanteen jotta tieteellisyyden arvon saavan 
tiedon
piiristä voitiin sulkea ihmiskunnan kestävimmät kokemukselliset 
totuudet.
Ne olivat ilmaistu uskon, filosofian, kirjallisuuden ja taiteen alalla. 
Porvaristo
halusi nostaa taloudellisen rahamääräisen arviointi perustan kaiken 
mittariksi. 
Porvariston ihanteisiin ei kuulu elämän, yhteiskunnan ja talouden 
arvioiminen
moraalisin, uskonnollisin tai aatteellisin perustein. Ne on hylättävä 
jotta voiton maksimoinnin maksiimista tulisi kaiken toiminnan perusta. 



Vepsä, 28.6. 2015  kesän kahden viikon taideterapia sessio, jonka 
teemana oli eläytyminen Aimo Aaltosen persoonaan näytelmällisin
keinoin ottamalla kahdeksi viikoksi hänen kuvittellinen
roolihahmonsa omaksi roolikseni.



Vuoden 1911 muisto-ikoni. 1911 luotiin perustaa 1914 alka-
neelle ensimmäiselle maailmansodalle, jonka jatkoa monet
poliittisen historian tutkijat pitävät toista maailmansotaa ja sitä
seurannutta kylmää sotaa, joka jatkuu yhä. Keskieurooppalainen
agenda nujertaa Venäjä jatkuu yhä.





  
'Enkelini Martta Koskinen Varissuolla'



 
 

'Tumma mies, Aimo Aaltonen' 



  



  

NKVD:n Cavallo-Cavalgeri



  



  



  



  



  



  



  







  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Eläytyminen toisen ihmisen persoonaan on teatteritaiteen
eräs tekniikka roolisuorituksen syntymiseen. Toisaalta eri-
tyisherkkyys jotta kykenee eläytymään rooliinsa
näytelmätaiteessa tarvitaan, on ominaista myös skitsofreniasta
kärsiville mielentervyskuntoutujille.
Se, että eläytyminen esim. jonkun kuolleen ihmisen
persoonaan on mahdollista on myös viitteenä sille hengelliselle
totuudelle, joka vakuuttaa ihmisen olevan ikuisuusolento ja 
että jokaisella ihmisellä on ikuinen sielu.



  

S.S. Petrovski



  



  



  

Putin korjaa Ukrainalaisen talonpojan pojan 
Nikita Hrustsovin mokia,,,ottamalla Nikitan 
lahjoittaman Krimin takaisin, luomalla 
uudelleen Kiinan ja Venäjän yhteistyösuhteen 
ja sekä lopettamalla Nikitan aloittaman 
arabifasismin tukemisen,,,uskonpa että näiden 
Nikitan tekemien mokien korjaaminen on 
myönteistä ei vain Venäjälle vaan koko 
maailmalle...



  

Eino Rahjan minipatsas Vepsän saaressa
heinäkuussa 2014.



  



  
Kiinan Tao ja Venäjän ortodoksia ovat liittolaiset. 
Väestöltään maailman suurin ja pinta-alaltaan 
maailman suurin ovat liittolaiset.



  

”Aimo Aaltonen”



  



  

Martan jäähyväiskirje:
"Älkää ottako kohtaloani masentavana, sillä sitä se ei ole. Elämänihän 
kaikesta huolimatta jatkuu, minä vaan menen pois.
Toisaalta: Huomenna tähän aikaan saan sitten tietää, onko olemassa 
iankaikkista elämää, sillä en usko siihen vieläkään. Tosi suomalainen ei 
usko ennen kuin kokee!
Mutta: Niin kuin maisemakin on erinäköinen riippuen siitä miltä puolelta 
sitä katselee, niin on totuuskin, sillä sehän on vain muuttuvaista tietoa."
Allekirjoituksena Viime terveisin, Martta.

”Martta Koskinen”



  

Saatana saapui Moskovaan



  

Vladimir Vysotskij:

Valhe ja totuus   

Palmikkopäisenä totuus maailmaa kiersi,
edessä rampojen, köyhien prameili vaan.
Ikkunasta valhe hänet nähdessään huusi:
- Voit levätä luonani tule sisälle vaan!

Totuus noudatti kutsua, lepäsi sängyllä 
hetken,
ei aikaakaan, kun nukkui kuin lapsonen 
Jumalan.
Valhe peitteli hänet ja avasi 
samppanjapullon.
Joi itsensä humalaan, punoen suunnitelman.

Bulldoggi-kasvoinen valhe vietti näin iltaa.
Röyhtäillen, nikotellen hän lauleli vaan.
Jos alasti käymme, kuin vastasyntyneet 
käyvät,
ei voi totuutta erottaa valheesta ainutkaan.

 



  

Totuus heräsi, kaivaten kultaista pantaa.
Ihmetellen seisoi valheen huoneessa hän.
Alastomana, kun kadulle kirmaisi silloin,
huomasi köyhien häntä kivittävän.

- Syytön mä oon, huusi totuus, valhe on 
vienyt
pukuni, lompakon, kelloni kimaltavan.
Köyhät ja rammat kivitti totuutta, kunnes
poliisi korjasi väsyneen vaeltajan.

Poliisi sanoi: - Totuuden tunnemme kyllä,
hän kulkee kultaisin vaattein, niin hieno hän 
on.
Totuus ei koskaan alasti kaduilla juokse.
Ruoskitaan petturi, ruoskitaan jumalaton!

Totuus itki ja syyttömyyttään kauan vannoi.
Nyt hän on köyhä ja sairas ja asunnoton.
Valhe kulkee maailmalla kultaisin vaunuin.
Puhdasverisen tamman vienyt hän on.

Hän varasti totuuden leningin, kultaisen 
pannan.
Änki koreat kengät jalkaansa kiroten tuo.
Kellon ja lompakon otti ja kadulle juoksi.
Totuuden hahmossa valhe nyt samppanjaa 
juo.



  

Voit toivosi heittää, turhaan totuutta säälit.
Vaikka löytyykin hulluja, totuutta 
puolustamaan.
Se joskus voi voittaa valheen, mutta 
huomaa:
Vain, jos oppii valheen lailla varastamaan.

Usein juot votkaa seurana janoiset veljet.
Sinä tiedätkö silloin, missä yösi oot 
nukkunut?
Herää ja itke, valhe on paitasi vienyt.
Herää ja itke, se on tammasi anastanut.

Valhe on totuus, usko se veljeni vihdoin.
Katso, se kiertää sun puvussas maailmaa.
Herää ja itke, se on vienyt kultaisen kellos.
Herää ja itke, se tammaasi ohjastaa.



  

Vepsän saaressa heinäkuun 2014 helteessä piirtelin (tein 
töhryjä) Stalinin koottujenteosten no. 12. sivuille,,, tässä nyt 
nämä 'taideterapia söhryyt',,,Kansalaissodan jälkeen moni 
työväestöön ja sosialistien joukkoon kuulunut pakeni 
porvarillisen Suomen terroria ja vainoa sekä suoranaista 
väkivallan ja kuoleman uhkaa saaristoon. Saariston 
kalastajat ottivat heidät luokseen ja monista saaristoon 
paenneista tuli kalastajia. Monet heistä osallistuivat myös 
alkoholin salakuljetukseen kieltolain aikana. Monet heistä 
myös säilyttivät vasemmistolaiset ja vallankumousta 
ymmärtävät sosialistiset aatteensa ja saariston kautta oli 
mahdollista kulkea ja paeta Ruotsin kautta esimerkiksi 
Venäjälle. Tein 11.7- 13.7. Vepsässä akvarelleja Josef 
Stalinin koottujen teosten no. 12 sivuille ja myöskin 
ajankulukseni muutaman kivi sommitelman,, mietin Eino 
Rahjasta näkemääni kuvaa jossa jossain määrin oli omia 
piirteitäni ja siksi koska olen tälläinen maagisesti ajatteleva 
tein hänestä muutamasta kivestä patsaan ilokseni,,, ja 
laulelin mielessäni vanhaa työv'äen laulua "yks ystävä on 
mullakin jo ollut kauan, vaan ei hän enää vaella joukossa 
elävitten,, hän kuoli kauan sitten,,, vaan usein iltaisin hän 
viereen istahtaa ja vartovalta näyttää, ja hiljaa lausuu mulle 
näin,,,"
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