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JOHDANTO �

Neuvostolillon Kommunistinen Puolue (bolshevikit) on kulkenut 
p!tkan Ja malnehikkaan tlen ensimmaisista VenaJ1illa viime vuosi 
,ulan 80-)uvulla syntyneist~ ple ni sta marxilaislsta kerhoista Ja ryhmis

HI suureen bolshevikkien puolueeseln, joka nykyiian johtaa maaiJ
II1~n ensi mmii istii ty~)a i sten Ja talonpoikain sosialistista valtiota. 

Neuvosto)iiton Kommunistinen Puo)uc (bolshevikit) koho'lj vallall
~ lltnOusta edeltaneelHl Veniija,lIa tyovaenIlikkeen poh jalla marxllaisis
1\ le rhoista ja ryhmlsta, jotka asettuivat yhteyteen tyoviienliikk.een 
Lllissa ja toivat silhcn sosiaIistlsen tietolsuuden. Neuvostoliiton 
I'omrnunistinen Puolue (bolshevlkit) on pitanyt Ja pit1ia ohjeenaan 
rnarxisml n-Ienin ismln vallankumoukscllista oppin. Sen Johtajat ovat 
kcllitl1ineet Marxin ja Engelsln oppla edclleen Imperiallsmin, impe
rlalististen soHen ja pro)etaaristen valJankumousten aikakauden uusls
tl:l olOSllhteissa, ovat kohottaneet sen uudelle asteelle. 

Neuvostoliiton Kommunistinen Puolue (bolshevikit) on kasvanut 
II lulittun ut peria.atteellisessa taistelussa tyovaenliikkeen sisaIlii olleita 

Iii ,ulvarilJisia puolueita vastaan - eserria (ja viel!!. aikaisemmin 
heidiin edeWIJi1ian narodnikkeja), menshevikkejii, anarkisteja, kaiken
vilrlsia porvaril\isia natsionalisteJa 'Vastaan ja puolueen sisalla 
menshevistisi1i, opportunistisia virtauksia, - trotskilaisla, buharin!
laisia, natsionalistlsten polkkeamain kannatta jia ja multa lenin iliiis
vastai sia ryhmia vastaan. 

Neuvostoliiton Kommunistlnen Puolue (bolshevlkit) on IUJlttunut 
jJ karaistunut vallankumouksellisessa taistelussa kaikkia tyoviien
I uokan vihoJIisia vastaan, kaikkia tylHatekevien vihollisia: tilan
herroja, kapitalisteja, kulakkeja, tuholaisia, vakoilijoita, ka!kkia Neu
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vos!oliittoa ymparoivan kapltalistisen maailman palkkarenkeJii 
vastaan. 

Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen (bolshevikkien) historia 
on kolmen vallankumouksen historiaa: vuoden 1905 porvarillis-demo
kraattisen vallankumouksen, vuoden 1917 helmikuun porvarillis-demo
kraattisen vallankumouksen ja vuoden 1917 lokakuun sosialistisen 
vallankumouksen hisforiaa. 

Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen (bolshevikkien) historia 
on tsarismin kukistamisen, tilanherrojen ja kapitalistien vallan kukis
tamisen historiaa, ulkomaisen aseellisen intervention m usertamisen 
historiaa kansalaissodan aikana, Neuvostovaltion ja sosialistisen yhteis
kunnan rakentamisen historiaa meidan maassamme. 

Neu vostoliiton Komm unistisen Puol ueen (bolshevikkien) historian 
tutkiminen rikastuttaa meitli. maamme tyolaisten ja lalonpoikain sosia
lismin puolesta kayman taistelun kokemuksilla. 

Neuvostoliiton Komm unistisen Puol ueen (bolshevikkien) historian 
tutkiminen, puolueemme kaikkia marxismin-leninismin vihollisia, 
kaikkia ty6tatekevien vihollisia vastaan kayman taistelun tutkiminen 
auttaa meitii omaksumaan bolshevismin, kohottaa poliittista valppaut
tamme. 

Boishevikkipuol ueen sallkarillisen historian tutkiminen aseistaa 
meidat yhteiskunnallisen kehityksen la poliittisen taistelun lakien 
tuntemuksella, vall ankumouksen liikkeellepanevien \'oimien tuntem uk
sell a. 

Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen (bolshevikkien) historian 
tutkiminen lujittaa luottamusta Leninin - Stalinin puolueen suuren 
asian lopuJliseen voittoon, kommunismin voittoon koko maailmassa. 

Tama kirJa esittiia Iyhyesti Neuvostoliitotl Kommu;listisen Puo
lueen (bolshevikkien) historian 

" 

I LUAU 

TAISTELU SOSIALIDEMOKRAATTISEN TyOVAEN. 
PUOLUEEN PERUSTAMISEKSI VENAJALLA 

(/883-/90/) 

t . Maaorjuuden lakkauttaminen ja teollisuuskapitahsmin kehi
ty., � Venajall1. Nykyaikaisen teollisuusproletarlaatin synty. 
I yovael1liikIC!~:t ensi askeleet. 

1 <;J.trln Vctliij:i lahti kapitalistisen kehityksen tielle my6hemmin 
I,ll\[) l11uUt maat. Viilllc vuosisadan 60-1uvulle saakka oli Venajiillii 
hyvin "ahan tchlaita. Aatelisten tilanherrojen maaorjatalous oli vallit
,evana. Maaorjajarjestelman vallitessa ei teollisuus voinut kehlttya 
todcnteolla. Epavapaan maaorjatybn tuottavaisuus maataloudessa 011 
alhainen. Taloudellisen kehityksen koko kulku vel maaorjuuden havit
tamista kohti. Tsaarln hallituksen, jota Krimin sotaretken aikana 
karsitly sotilaalJinen tappio oli heikentanyt ja talonpoikien .metlakat" 
til anherroja vaslaan peli:istyttaneet, 01t pakko vuonna 1861 lakkauttaa 

tnaaOljuus. 
Mutta maaorjuuden lakkauttamisen jalkeenkin tilanherrat jatkoi

nt talonpoilden sortamlsta. Tilanherrat rosvoslvat talonpoikla ottaen 
pOlS, n leikaten' heilta • vapautllksen' yhteydessa pois huomattavan 
osan siita maasta, joka oli aikaisemmin talonpolkien kaytossa. Tlitii 
osaa maasta alkoivat talonpojat nimittiiii .poisleikatuiksi maiksi" 
(" otrezki "). Talonpojat pakotettl1n maksamaan tilanherroille , vapalt
tuksestaan" !unnaita noin kaksi miljardia rup\aa. 

Maaorjuuden lakkauttamisen jaJkeen oli talonpoikain pakko vuok
rata tilanherrain maata mita raskaimmilla ehdoilla. Pailsi rahallista 
\ uokramaksua pakotti tilanherra lalonpojan use in viljele milan 
jonkun maaran tIIanomistajan maata lalonpojan viilinein ja hey osin. 
Tala sanottiin npaivatyl)ksi" (.otrabotki"), "tyoveroksi' (,bar
shtshma"). Useimmlten oli talonpojan pakko maksaa tilanherralle 
luonnossa puolet omasta sadostaan maanvuokrana. Tata nimite ttiin 
~ is pol u' -tyl)ksi (tyoksi npuolen paalle "). 
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.I(.lIlGnlHsilla nillcilla olivat katkki tai miltei kaikkl valtioll virat 
II fllllIl! If' II 

SIten Fil til II nn kuru lIIaaorjuudenkfn 
alkana, vain sllHi 11 nyl hcnkl((}kohtai. 
sesti vapaa, cWi 1ilillHi oslna kttin esi
netta. 

Tilanherrat pusersivat takllpaJ lIisest:J ta 10 upol ka lSt.l! olldesla ':ii
meisenkin mehun erilaisin rosvouskeinoin (VUOI<rilt Jtl ~alwt). Talon
poikaiston perusjoukko ei tilanherroJen harJoitt3man sorron vuoksi 
voinut parantaa talouttaan. Tasta seurasi katolhin ja ntiWnhiitiiiin 
useasti johtanut maatalouden iiiirimmainen takapajuisuus vallan
kumousta edeWin~en aJan VeniiJallii. 

Maaorjatalouden jatteet, suunnattomat verot Ja tilanherroille suo
ritettavat lunastusmaksut, jotka usein olivat suurem mat kuin talon
poikaistalouden tulot, aiheuttivat talonpoikaisJoukkojen havioonjoutu
mista, kurjistumista ja pakottivat talonpojat lahtemaan maaseudulta pois 
ansiotyOn etsintaan. He menivat tehtaisiin. Tehtailijat saivat halpaa 
tyovoimaa. 

Tyolaisten ja talonpoikien ylapuoleUa oli kokonainen armeija 
ispravnikkoja (kruununvouteja), urjadnikkoJa (maalaispoliiseja), san
tarmeja, poliiseja ja henkivartijoita, jotka puolustivat tsaaria, kapita
listeja ja tilanherroJa tyotiitel<eviii vastaan, riistettylii v3staan. Ruu
miilliset rang':1lstlll\sel olivat k:iyHil1n(~ss~ vllotccn 1903 saakka. Huoli
lIlalla lIIaaorJlIlluCII lal{\.;II1!talllisesta ntoskittlin talonpoikia raipoilla 
picllilllllliislii ldn ril{\<OlIIitl\~c~ta, vCfoJen llInksnmnlta jattamisesta. Tyo
HiisW picksiviil pollisil ja kasakat, varsil1kin lakkojen aikana, jolloin 
tylHllisct keskeyttiv:it tyOnsa, kun eivaL jaksaneet kestaa tehtailijan 
harJoHiamaa sortoa. TyulaisilHi ja talonpojilla ei ollut minkaanlalsia 
poliittisia oikeuksia tsaarin VenajtH1a. Tsaarin itsevaltius oli kansan 
pahin vihollinen. 

Tsaarin Venaja oli kansojen vankila. Lukuisat tsaarin VenaJan 
ei-venalaiset kansallisuudet olivat aivan oikeudettomia, niita nOyryy
tettiin ja loukattiin alituisesii. Tsaarin hallitus opetti vcnaltlistii vaes
iOa pWimaan kansallisten alueiden kantavaestoa alhaisempana rotuna, 
n imitti sita virallisesti "muukalaisiksi ct, kasvatti ylenkatsctta Ja vihaa 
iUi kohtaan. Tsaarin hal1itus lietsoi tietoisesti kansallisla erlpttrai
\I utla, yllytti kansaa toista vastaan, Jarjesti ju utalaispog'folllcJa ja 

tnln IlInis·aflnen ialalsen veriloylyn Taka-Kaukaasiassa. 

kielelHi. Tsaarln hallitus pyrki tUkahduttamaan kaiken kansallisen 
kulttuurin i1maantumisen, harjoitti ei-venalaisten kansallisuuksien 
vakivaltaisen venalaistyttamisen politiikkaa. Tsaarinvalta esiintyi 
ei-venaHtisten kansoJen pyovelina ja kiduttajana. 

Maaorjuuden lakkauttamisen jalkeen tapahtui teollisuuskapitalis
min kehitys Venajalla melko nopeasti, huolimatta tata kehitysta hi
dastuttavista maaorjuuden jatteista. 25 vuoden aikana, vuodesta 
1865 vuoteen 1890, lisaantyi tyoHiisten lukumaara yksinomaan suu
rissa tehtaissa, ruukeissa ja rautateilla 706 tuhannesta 1.433 tu
hanteen, siis enemman kuin kaksinkertaisesti. 

Viela nopeammin alkoi Venl1jan kapitalistinen suurteollisuus ke
hittya 90-1uvulla. 90-1uvun lopulla kasvoi tyolliisten lukumaara SUll

rissa tehtaissa, ruukeissa, vuoriteollisuudessa ja rautateilla yksin eu
roopanpuoleisen Venajan 50 :ssa lliiinissa 2.207 tuhanteen, ja koko 
Venajalla 2.792 tUhanteen. . 

Se oli nykyaikaista teollisuusproletariaattia, joka perinpohjaisesti 
erosi maaorjakauden tehtaitten tyolaisista, pikkuteolIisuuden , koti
teollisuuden ja muun samantapaisen teollisuuden tyolaisista niin yh
teenliittymiscnsapuolesta suurissa kapitalistisissa tuotantolaitoksissa 
kuin kumoukselIisten taistelukykYjensakin puolesta. 

90-luvun teollinen nousu liittyi ensi kadessa voimaperaiseen rauta
teiden rakentamiseen. Vuosikymmenen aikana (vuosina 1890-1900) 
rakennettiin yli 21 tuhatta virstaa uusia rautateita. RautateiUi varten 
tarvittiin suunnaton maara metallia (kiskoihin, vetureihin Ja vaunui
hin), tarvittiin yha enemman polttoainetta, kivihiilta ja naftaa. Tas
ta johtui metallurgian ja polttoaineteol1isuuden kehitys. 

Kuten kaikissa kapitalistisissa maissa vaihtuivat vallankumousta 
edeltaneella Venajallakin teollisuuden nousuvuodet teollisuuspulan 
vllosiin, teollisuuden seisauksiin, jotka koskivat kovasti tyOvaenluok
kaan ja syoksivat satoja tuhansia tyolaisia tyottomyyteen ja kurjuutecn. 

Vaikka kapitaIismin kehitys Venajiilla maaorjuuden lakkauttami
sen jalkeen tapahtui melkoisen nopeasti, jai Venaja kuitenkin talou
dellisessa kehityksessaan paljon jalkeen muista kapitalistisista maista. 
Vaeston valtava enemmisto harjoitti vieHi. maataloutta. Kuuluisassa 
kirjassaan .l(apitalismin kehitys VenajalHi" Lenin esittl tarkeitA nu
meroita. vuonna 1897 suoritetusta yleisesta vaenlaskusta. Ne osoit
tivat, eWi maataloutta harJoitti noin viisi kuudettaosaa koko vaes
t5sta, kun taas suur- ja pienteollisuudessa, kaupassa, rautatie- Ja 
vesiliikenteessa, rakennusalalla, metsl1toissa j.n.e. tyOskenteli kail\
klaan vain noin yksi kuudesosa v~estosta. 
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,Se osoittan, etta VenaJa, maassa tapahtu neesta k<t pitalismin ke
hltyksesta huoli malta, oli maataiousmaa, talollddli sc~sa s uh teessa 

.Jalkeenjtianyt, pikk upoTvarilline n maa, siis se llainen lJIa~ , Jossa pikku
omistuksell inen, vahtii uoHoinen tai onpoikai nen yksity i ~ t alo u.. vield 
oli vallitsevana'. 

Kapitalismin kehitys ei tapahtun ut vain kaupu ngeissa, vaan myos 
maasendulla. Taionpoikaisto, vallankumousta edeIHlneen Venajan 
\{aik kein suurilukllisin luokka, haj aantui, jakautui l{erroksi in. Varak
kaimmista taionpoJista mllodost ll i maaseudulla huippukerros, kuiakit 
(suurtalolliset), maaseutupofvaristo, mutta toiselta puolen monet ta ... 
lonpoJat joutuivat havioon; talonpoikaiskoyhaliston, maaseudun pro 
leinnrien 'Ia puoliproletaarien maara Jisaantyi. KeskitaJ onpoikien 111 1w 
m~Utra sitliv·asloin pieneni vuosi vuodel ta 

VLlOnna 1903 Venajiilla laskethin oIevatl nuin 10 lIl iljoona 
talonpoikaistaloutta. KjrJase5saan "MaalaiskOyhiiUstolle" Lenin laski, 
etta ainakin kolme ja puoli miljoonaa naista taloLlksista ku ului he

voseftomille talonpoJille. Nama kOyhimndit talonpoikai staJoude t vil
jelivat tava1lisesti mWHtoman pienta maakaistaletta Ja Iuovuthvat 10
pun maastaan kuhkeille seka menivat ttse ansiotybhop.. J\sf'll1ansa 
puolesta olivat kbj himmUt talonpojat Wh impa na proleiatiaat tta. Lenin 
uimitti heiUi maalal~proletaarl l k~i ell plIQIiprolebnrelb i. 

Toisaalta pLlolitoista miljoonaa ti l ~1St:1 kul3.kldtalou l ta (10 nll lJoo
nan talonpOil-wisla"loudcll Iwkonalsl l1 v lI )la) 011 oUallul lI altuunsa pu o
let talol1poikien .Iwko kylvOalasta. Ti:ima talonpOlkaisporvaristo rl . 

kastui sorti1en l{oyhlllist01i ja keskiblonpoikaistoa, hyutyen maatya 
laisien ja pa.ivatytWiisteri' tyosta seka muuttuen maatalouskapitahstelhsl 

Jo viime vLlosisadan 70-luvulla Ja varsinkin 80~ lu 'v ulla allroi Ve
naJan ty5vaenluokka neriWi ja ryllt)i taistet null kaptiahstefa va~t.aa.n 
TytHllisten asema tsaarin Ven;ija ll1 oli laval 101111111 r.1~1\J" 8Q·l uvul1a 
oli tyOp1iiva tchtaissa vahitltiian 1~ ~ /. tun tl l j l Indo nJ atc(J llt~uudes

sa se nousi ailla ] 4-15 tuntiin: Naisten ja 1:'1'*'n fyoll nJsto oil 
laajalti IdiytlinlJossli. Lapset tyoskentelivat yhtJ monta tltnha ~, uln 

aikuiseUdll, mnlla saivat samoinkuin naisetkin tuntu"8sti pienem
man tyopalkan. Tyupalkka oli tavattoman alhainen. Suuri osa tyo
lliisista sai 7-8 ruplaa l{uukaudessa. Korkeim min palkatut tyol~l1set 

metallinjaiostustehtaissa Ja valimoissa eivat saaneet enempa:i kuin 
35 tuplaa kuukaudes,~a~ Ei ollut minkiianlaista lyonsttoj r lllJ, llli~Ui 
johtut joukoHain tapatufmia ja kuoleman tapa uksia tYI)Lii SIf' 1l ke"k u u
dessa. Ei oll ut tyovaen vakuutusta, laakarinapll a anlleti iitl VJIIl lIl a" 

susta. Asunto-olot oIivat tavattoman vaikeat. Pknissa .. ltOPcl~"a II 

6 

tyOlaiskasarmeissa asul tyoHiisHi 10-12 llenkil6a kus~ahin . Tehtailijat 
tekiviii tyoliiisille us d n viiiiryyttii palkan ll1a ksussa, pakottivat osta maa o 
iavaraa isantien kaupoista nylkyhintoihi n ja kynivat tyolaisia sakoilla. 

TyoHiiset alkoi vat neuvotella keskenaa n Ja eSiftaa yht eisesti teh
faan isannal1e vaatimuksia sieHimiittOman ase llla nsa parantalll ise \{.~i. 

He lopettivat tyonteon , S.o . julistivat lakon. Ensim1l1~Hs et lako t 
70- ja 80-1uvulla syntyivat tavalli sesti sllun natlomien sakkoJen l pll i
jatlsten, tyovaen palkanmaksussa tapahtuneiden petosten Ja palkka 
hinnoittelun alentamisen johd6sta. 

Karsivallisyyte nsa menettaneet tyolaiset riklwival joskus ellsil11
lII.listln lakkoJen aikana koneita l salkiviit ikkunoita tehdashuoncisiois
ta, pan)vat toimeen havityksUi isantien kaupoissa ja konitoreissa. 

Vaiveulllueimmat tyoHiiset a11<0 iva I ytn lllartaii, eWi menestykselli ,
ell laisteJuun kapitalisteja vas taan tarvitaan JiirJestaytymista. Alkoi 

Irlll a:l n IUti tyOviienl iittoJa. 

\' 1I 0111 1a 1875 11\ uodostui Odessassa "EleW- Veniij:in lyt.\viienliiHo . 
1alll a Lll .>l (llIJ .:i i ucn ty6vHcnjiirjesl{'l vii (ll clIlassa 8- 0 Iwukauft ::J , sit

le n .':le n havilli j ';1il fl ll hallillls. 
Pielarissa tnuodostui vuonna 1878 "PuhJois-Venajan tyovaen lll t

to ", jonka lohdossa olivat puuseppa Haltu rin ja viilari Obn ors~: 1 

Taman liIton ohjelmassa sanottiin, etta tehlaVlensa puolesta se lllt
hi Hiheisesti Lannen sosialidemokraaitisiin tyovaenpuoJllcisiin. LUton 
lopulll~eksl paamaaraksi asetettiin sosialisUsen vallankumollksen suo-· 
riltaminen - 1) ole massaolevan poliittisen Ja taloudellisen va1t ioj arJE'I;:~ 

tel man suistaminctJ aarimmaisE'n epdoikeudenmukai'scna jarJestetm,ina 
YkSl IWon organisaaltoleista, Ohnorslo , oli ul1ll t jonJw ll aikaa ulko 
mailla Ja tuiustunut siella marxllaisten c:ostallc1emoluaaltlslt>n puo

Iueiden Ja Marxin Johtaman I Internalionalen toimiutaan. Tama loj lei
mansa . PohJois·VenaJan tyovaenliiton" ohJelmaan Liihim maksi teh
ta\-iiksee n tama liitto asett(poliittlsen vapauden ja poliittistell oikeuk

en hankkimisen kansal1e (sana- ja painovapaus, kokoontLll11isva
paus j n e.)_ Uihimpien vaatimusten joukossa oli myoskin tyopaivan 
ra j01 ttaminen. 

Liiton jasenten JUkumaara nousi 200 henkeen ja sarnan verran 
011 mybtanuelisHi. Liitto alkol ottua osaa tyolakkolhln, johti nitta. 
Tsaa rin hallitus 'hajoitti himankin tyovaenliiton. 

Mutta tyovaenliike kasvoi edelleen va llaten yha UUSll:l aJueHa . 
80 luvulla on suuri maara lakkoJa. Viiden vuoden aikana (, uosina 
1881-1886) oIi enemmall kuin 48 lakko3, joihin osall1stui 80 tu
hatta tyOlliisUi. 
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Erikolsen SlI uri merkitys vall an kumouksellben lIikkee n hlstorias
sa oli suurella lakolla , Joka puhkesi vLlonna 1885 Morozovin leh
taalla Orehovo-Zujevossa. 

Tassa tehtaassa tyoskenteli noin 8 tu halta tyoliii sla. Tyoehdot 
huononivat paiva paivaltii: vuodesta 1882 vuoteen 1884 alennettiin 
tyopal kkaa viisi kertaa ja vuonna ·1884 pienennettiin hinnoittel ll
perusteita yhdelHi kertaa neljanneksellii' elr25 prosentilla. Mutta si tii
pailsi tehtailiJa Morozov piinasi tyoliiisU( sakoilla . Kuten kavi sel
ville oikeudessa lakon jiilkeen, vieWn tyt>liiiseltii sakkojen varjolla 
30-50 kopeekkaa jokaista ansaittua rupIa a kohti teh tail ijan hyviiksi. 
TyOliiiset eiviit jaksaneet kestaa tiitii ryosWii ja julistivat tam mikuus
sa 1885 lakon. Lakko oli edelWpain jarjestetty. Sila johti ty5vaen 
eluri vin mies Pietari Moisejenko, joka aikaisemmin oli ollut nPoh
jois-Venajiin tyovaenliiton" Jasen ja jolla oli jo vallankumollksellista 
kokemusta. Lakon edella Moisejenko yhdessa toisten tietoisimpien 
ku tojien kanssa laati tehtailijalle joukon vaatimuksia, jotka vahvis
tettiin tyolaisten salaisessa neuvoitelussa. Tyolaiset vaativat ennen 
muuta ryostosakkojen lakkauttamista. 

Tama lakko kukistettiin asevoimin. Yli 600 tyOlaist1i. vangittii n, 
joitakin kymmenia heista pautiin syytteeseen. 

Samantapaisia lakkoj8 LlpJhtui vuonna 1885 Ivanovo-Voz nese ns
kin tehtaissa. 

Seuraavana Vlwnna oli tsaarin hallitu$ tyovaenliikkeen kasv un 
pelas tyttamana pakotettu siiatamaan lain sakoista. Tassli la issa 
sanottiin , etta sakkorahat eivat saa joutua tehtailiJan taskuihin, vaan 
on ne l{aytettava tyolaislen omiin tarpeisiin. 

Morozovin Ja muiden 1akkojen kokemuksesta tyolaiset ymmarsi
vat, etta jarjesletyIHi. taistelulla he veivat saavuttaa paljon . 
Ty5viienliike alkoi nostaa omasta keskulldestaan kykeneviii johtajia 
ja organisaaUoreita, jotka puolustivat 1uJasti tyovaenluokan etuja. 

Samaan aikaan alkavat VenaJiilla muodostua ensi mmaiset marxi
laiset jarJestot ty5vaenliikkeen kasvun pohja!la ja lansi-eurooppalai
sen tyovaenliikkeen vaikutuksesta. 

2. � Narodnikkilaisuus ja marxilaisuus VenlljllIlii. Plehanov ja 
hlinen "Tyon vapautus"- ryhmansa. Plehanovin taistelu narod
nikkilaisuutta vastaan. Marxilaisuuden leviaminen VenajalHi.. 

Ennen marxilaisten ryhm ien ilmaantumista VenajllJle tekivat va l
lankumouksellis ta tyota l1arodnikit, jotka oliva! marxilaisuuden vas
tllstajia. 
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Ensimmainen veniilainen marxilainen ryh mll. 5yntyl vuonna 1883. 
Se oli mTy5n vapautus" -ryhml1, jonka G. V. Plehanov oli JarJesta
nyt ulkomailla, Genevessa, minne hanen oli malkustettava vallan
kumouksellista toimintaa va staan kohdistettujen, tsaarin hallituksen 
toimeenpanemien vainojen Johdosta. 

Plehanoy itse oli tata ennen ollut narodnikki. Tutustuttuaan maan
paos5a ollessaan marxilaisuuteen, han katkaisi vUlinsa narodnik
ki Jaisuuteen, ja hanesta tuti eteva marxilais uuden propagandisti. 

n Tyon v3pautus"-ryhma suoritti suuren tyon marxilaisuuden le
\'ittlimise ssa VenajallU. Se kaansi venajan kielelle Marxin ja Engel
si II teokset: "Kommunistisen Puol ueen Manifesti «, "Pa1kkatyo ja paa
(Jlllil", n Sosialismin kehitys lltopiasta tieteeksi" ja muita, painatti" 
11(' 11 1lwmailla ja alkoi leviltaa nilta salaa Venajaua . G. V. P1eh anov, 
n~lIlitsh, Axelrod Ja muut tiiman ryhman j3Senet kirjoittivat myos

kill jOllkoll ieoksia, joissa he selittivat Marxin Ja Engelsin op pi a, 
1('lilli,,!lt t!i'lrdli.\·f'1/ ~iosi{/lismin aatteila. 

Marx Ja Engl'!s, rlioletari:liltin sl111rel opeltajat, seJittivat ensim 
Ilillisin;!, vastapainuksi lIiopisli-sosiaJisteille, etta sosialismi ei ole 
1I:J:I\'eilijoiden (lltopisliel1) keksinto, vaan nykyaikaisen kapitalistisen 
ylltriskun nan kehityksen kiertiiml1ton tu los. He osoittivat, etta kapi
tllll,[inen Jarjeste1ma kaatllu samoinkui n kaatui maaorjllusjarjestelmii, 

\1:1 kapitalismi itse luo proleiariaatin hahmossa oman haud ankai
vRjJllsa . He osoiltivat, etta vain proletariaatin luokkataistelu, vain 
pruletariaati ll voitto porvarbtosta vapauttaa ihmiskun nan kapitalismis
t;] I rii stosta . 

Marx ja Engels opeUivat prolelarianllia taJuam aan O1l1at voiman· �
I tajuamaan 1uokkaetllnsa Ja yhtylllaall paatul.vaan taisteluun por�

nlfistoa vaslaan. Marx ]a Engels saivat selville kapitalistisen yhteis�
kutlnan kehityksen lait ja todistivat tieteellisesti, etta kapitalistisen �
yliteiskunnan kehityksen ja siina tapahluvan luokkataistelun tiiytyy �

liuotlomasti johtaa kapitalismin luhistumiseen , proletariaatin voit
10011, proletariautin dilltatuuriin. 

Marx ja Engels opeltivat, etta paaoman vallasta vapautuminEW 
j.1 kapitalistisen omistuksen yhteiskunnal liseksi omistukseksl muut· 
faminen ei ole mah doll ista rauhallista tieta, etta tyovaenluokka voi 
paast1i tahan vain kayWimalla vallankllmouksellista vaklvaltaa por
varistoa vastaa n, proletaarisen vallankumollksen tieta, pystyttiimiilla 
uman poliiUisen herruutensa- proletariaalin diktatuurin, Jonka on 
kllkistettava rii stajien vastarinta ja luotava lIusi, I"okaton kommu
nistinen yht~iskunta. 
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Marx Ja Engels opettivat, ettli teollis llusprol etanaattl on kapita_ 
listisen yh teiskun nan vaJlan kumouksel li si n ja senvuoksi edistykselli
si n luokka, eLUi vai n sellainen luokka kuin proletariaatti voi koota 
ym parilleen kaikki kapitalismiin tyy tYllllltiomat voimat ja vieda nc 
ryn nakkoon kapitalismia vastaan. MuHa voittaakseen van han maai l· 
Ilian ja luodakseen uuden luokattoman yhteiskunnan taytyy proleta
riaa!i lla ol1a oma tyovaenpuolueensa, jota Marx ja Engels nimittivai 
kOIll m unis liscks i p uolueeksi. 

Ensi m llJ ai nen vena lai nen marxilainen ryh 111 a , Plehanovln nTyo n 
vapa L1lus" -ryh l11a, alkoi kin Jevittiia Marxin ja Engelsin katsom uksia . 

"Tytin vapalllus"-ryhllla koliolti marxilaisuuden liplln ulkoma iflil 
illllC'sly va::.sa venaliiisessli sanomalthdislossa Il etkellii, jolloil1 Vc naj al 
Iii ei vieta ollut sosialitiemokraaliista lii keWi. Oli valttilllJalOnta ral 
va la tiille liikkeclle tie en nen kaikkea teoreetti sesti, aa tleell ises II 
PaaasiaJlisena aatleellisena esteena marxilaisuuden ja sosialidcmo
kraattisen lii kkee n leviamisen tiella olivat siihen ailman narodni kki 
laiset katsomLlkset, ]otka olivat silloin vallitsevina eturlvin tyoliils
1en ja vall ankumousmielisen intelligenssin ke.kuudessa. 

Kapl talismi n .kehittye~s1t Venajallli. tllli tyovaenluokasta mah tav a, 
jarjestettyyn vallankumoukselliseen taisi.eluun kykeneva edlstyk
se n volma. Multa narod niklt eivat ymllJartaneet tybvaenluokan Johlo
te htavlia. VeniiUiiset narodnikit arvelivat virheellisesti, eWi valla n
kumo uksellinen paavOima ei ole tyoviienluokka, vaan talonpoikau;to, 
etta tsaarin ja tilanherroJen yalta voidaan kukistaa yksinomaan 
talonpoikais-nmellakOllla". Narodnikit eivat tunteneet tyovaenluok!<aa 
eivatki! ymmll.daneet, ettli ryhtymatta liittoon tyovaenluokan kanssa 
ja il man tyOvlienluokan johtoa eivat talonpojat yksin1iiin voi voittaa 
tsaarinvaltaa ja tilanherroja . Narodnikit elvat ymmartiineet, etta tyo
vaeniliokka on yhteiskunnan vallankumouksellisin ja edistynein luokka. 

Narodnikit yrittivlit aluksi nostaa talonpoikia taiste iliun tsaarin 
hallitusta vastaan Tlissa tarkoituksessa lahti valla llkumouksellinen 
lntelligenttinuonso talonpoikaisvaatteisiin puetluna maaseudulle
~ ka nsaan", kllten silloin sanottiin. Tasta syntyi nimitys "narodnlkit " 
(narod = kansa). Mutta talonpoikaisto el seurannut heW!. siksi, etta 
narodnikit eivat kunnolla tunteneet eivatldi 'ymmarU1neet talonpoikia· 
kaan . Poliisi vangitsi suurimman osan narodn ikeista. Silloln narad· 
ni k! t piiiHtiv lH jatkaa talstel ua is aarin ilsevaltiutta vas taan omin voi· 
minsa Hman kan saa , mika johti vielakin pahempiin virheisiin. 

Narodnlkkien ~ alaill en yhdislys "Narodnaja volja" (,,1(ansan tahto ") 
alkol valmistella isaarin l11urhaa. 1 paivanii maalisku uta 1881 onnl~· 
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lu i narodnajavoljalaisten murhata hei ttiimli ll lllin pommilla tsaari Alek
santeri II. Siita ei kuitenkaa n oH ut mi taan hyotya kansalle. Yksityis
te n henkil6iden murhilla ei voitu kllkis ta a tsaarin itsevaltiutta, ei 
voitu h1ivittiia tilan herrojen luokkaa. Murhatun tsaarin tilalle ilmes
tyi toinen, Aleksanteri III, jonka aikana tyolaisten ja ta lo npoikien 
olot tulivat vielakin hllonommiksi. 

Narodnikkien valitsema tie , ta istelu tsarismil vastaan yksi
tyisten murhien avulla, yksiloterrorin aVlllla, oli virheellinen ja 
v:lliankum ouhselle vahiftgollinen. Yksiloterrorin poliliikh sai alkunsa 
vJlilrllsta narodnikkilaisesta teoriasta, aktiivisten "sankareiden" ja 
passiivisen, "sankareilta" urotekoja odottavan "Iauman" teoriasta. 
Tamil valheellinen teoria sanoi, etta vain yksityiset etevat yksilot te
kevilt historiaa, mutta joukot, kansa, luokka, "Iauma · , kulen narodnikki
IlIrjnilijat halveksien lallsuivat, ei pysty tietoisi in , Jarjes tettyihin te
k,dil in, se vol vain kulkea sokeasti .sankareitten" periissa. Sen vuok-
I narodnikif Illopuivat vallankumouksellisesta joukkotyosta talon

p()lklli~lo lI 1a tyOv1tcnluokan keskuudessl Ja ryhtyiviit harjoittamaan 
~. ',ilolt·rroria. Narod ni kit pakoltivat er1lan sen ajan su uri mman val

lillilillll1{)llkselJisen, Stepan Halturinin, keskeyttamaan tyonsa va \lan
1lIlIlO ll ksl'lIisen tyovllen1iiton jarjestamiseksi ja harjoitt amaan yksin

I1Il1nll ferrmia, 
\rl)dnild t johtivat tyolatekevien huomion pois taistelusta sortaja

IIHtI:I;,-,CI \'0 I 1,111 \:dIan lwlIloukselie hyodyttomillii tiiman,l uokan yksityis
II II r(liV11,IJicll 11111111111a. He j.lrruttivat tyovllenluokan ja talonpoikais
l.'li "t'ltl.III\<lII!ldlll(8Cllist'1l nlottccllis iluden ja aktilvisuuden kehitysta. 

iclnililt csflv;i1 fyi)VlicII IIIOkkil.1 yllln lart;ll11 ;i~tii sen johtotehtiivaii 
\',!II:lIil(IIII1()lIkscssiJ jll Jnrl ldlival lyl.lv;knlllol;an ilscnaisen puolueen 
111 (1111 i!lta , 

Vuikka tsaarin hallitus olikin Iytlnyt hajal\e narodnikkien salai-
II j.1rjcs lun , sailyiviit narodnikkilaiset katsomukset viela kauan val

j,1JIlwlllouksellismielisen intelligenssin keskuudessa. JalJellejiiiineet na
wdnikil vustustiva t sitkeasti marxilaisuuden leviiimistii VenaJaJl e, 
Il!liritsi\iit tyovaenluokan jarjestaytymista. 

I:\envuoksi saaltoi marxilaisuus Venajiillii kasvaa ja lujittua vain 
tul·,tel1en narodnlkkilaistlutta vastaan. 

~ TyOp vapall!us"-ryhma nousi taisteluun narodnikklen virheellislil. 
katsantokantoja vastaan, osoittaen, mita vahinkoa narodnikkien oppi 
ja heidan taistelukeinonsa aiheuttavat tyovaenliikkeelle. 

Plehanov osoitti narodnikkeja vastaan sllunnatuissa teoksissaan, 
('[Ii narodnlkklen katsomuksilla ei ole mitaan yhteista tieteellisen 
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SDslallsmln k all ~sa, valkl;3 narodnll<il nimlttlviitkin ilseaan sosla~ 

listeiksi. 
Plehanov esitti enslmll1liisena marxilaisen arvostelun narodnikklen 

virll eellisistli Imtsomuksista. Suunnaten nasevat Isk unsa narodnlkkien 
katsomuksia vasta an Plehanov samall a kiivl lolstavllsti kamppai lua 
marxilaisten katsomusten puolesta. 

Mitk1i ollvat narodnlkkiell piiaasialliset virhre\llset katsomukset 
joille Plehanov antoi murskaavan iskun? 

Ensiksi, narodnikit vaittivllt, etta kapitallsml on VentiJiillti .satun . 
nainen" i1m iO, etta se ei lule kehiltym1Hin VenaJ1illii eihil sils pro
letl1riaattikaan lule kasvamaan eika kehittymaan. 

Toiseksl, narodnikit eivat pWineet tytlviienlllokkaa johtavan 
luokkalla vallan kumouksessa He haaveilivat sosialismi n saavuttami
sesta i1man proletariallttia. Vallankumouksellisena pa1lvoimana narod 
nikit pitiv1it intelligenssin Johtamaa talonpoikalstoa seka kyillyhtei
soa, lota he pitiva l soslalismin it una Ja perustana. 

Kolmanneksi, narodn ikei\la oli virheelllnen ja vahlngol1lnen k1:i· 
sitys ihmiskunnan historian koko kulusta He elvat tunteneet elvat
kii ymm1irtiineet yhtelsk unnan talolldellisen J.1 poltittisen kehity~sen 
lakeja. He olivat t~ss1i suh teessa Hiysin takapaJulsta vakea. Heidan 
mielipiteensa mukaan eivat historiaa tee luokat eikl1 Inokkataistelu, 
vaan ainoastaan yksityiset eteviit ·prfsoonallisuudet, "sankarit 
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loukko, .Iauma", l<ansa, luokat sol<easti seuraavat. 
Plehanov kirjoitt i narodnikkeJa vastaan taistellessaan Ja heltii 

paljastaessaan joukoll marxilaisia teoksia, JOiden avulla marxilaiset 
VeniiJlillli opplvat ja kehittyiyat. Sellaiset Plehanovin teokset kui n 
.Sosiallsmi ja poliitttnen taistelu·, nErimielisyytemme", "Monistisen 
JIistoriankasityksen ke hityksesUi" raiv3sivat maapef~a marxilais ll lluen 

voltol Je VenaJ1illli. 
Plehanov esittl te okslssaan marxilalsuuden peruskysymykset. Erl 

kolsen turkeii merkitys oli hanen kirjallaan .Monistisen historian 
kasityksen kehityksesUi", Joka i1mestyi vuonna 1895. Lenin totesi, 
etta tamli kirJa II kasvatti venalaisten marxilai sten kokonaisen suk u
polvenIC (Lenin, XIV osa, siyu 347. venal.). 

Narodnikkeja vastaan kohdistetuissa teokslssaan Plehallov todistl, 
eWi on JarJetonta asettaa kysymysta nitn kuin sen asettlvat narod
nikif: .pitaako kapitalismin kehittya Venajalla v.ai ei?" Asia on nli n, 
sanoi Plehanov, todi staen taman tosiasioilla, etta VenaJll. on jo ast /l 
nut kapitallstiselle kehitystielle Ja ettii ei ole olemassa sellaista voi
maa, Joka voisl sen kaantaa pols tliWi tieita . 

.. 
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Va ll :l!I k umoll kseU isfen te ll iiivil lll! ei oli ll t pidt'W ltli ka pitaJlsmln 
)<eIJi tystil Venajti lIa , sitti he eiva t kllife nka an voisi tt! lI da. Vallan
kllmouksellisteu tell tavli nl1 ol i nOjllutua siihen mahfavaan vallan kumouk
selliseen voim a<l ll , jonk:! kapitalismin kehitys synnyltli1l, nlmlttiiin 
tyOvaenl uOk kaan, I<eh iWiii sen Iliokkatieloisu uUa, J1lfJeStaa se, a uttaa 
sitii luomaan oman ty(>vaenpuolueensa . 

Plehanov kumosi toisenkln uarodnikklen virlieellisen katsomuk
sen, joka kielsi proletafiaa!in jolltotehtavlln vallankumouksellisessa 
taistelussa. Na rodniklt pitiviit proletariaatin syntyll Venajiill1l jonkin
lnatllisena "iti stortallisena o.nnettomuutena"; he kirJolttlvat "koyhlllis
tulii isyyden miWipaiseesta". Puollistaessaan marxilaisuuden oppia Ja 
~en t1lyWi soveltuvaisl1utta VenllJlliin nahden Plehanov todtsU , etta 
Illlolimatta talonpoikaiston mlliir1lllisesta euemmisttlst1 ja proletariaa
tin sllhteellisesla vilhalukulslIutlesta on vallankumoukse \llsten asetet
tJva plHlasialli sci toiYeensa Junrl pro1t:!ar!aatliin, sen kasvuun. 

Mrlnii juurl proletariaaltiin? 
Siksi, ettll proletarlaatti,. hll(i1illlatt:, sen nykyisestll vHhlitllkuisuu

desta, on se llninen lyilttiteJ;eva Ill okka, jOlla on sidottu edistyneim
piic'i1L talousmllotooll, suurtuntallioo Il , J3 silili on sentahden su uri 
tlJleYaisulIS. 

Siksi, ella plotetariaalli luold,ana Iws'Uaa vllouesta vuoteen, ke
hiltyy poliittisesli, on helposti jarJestetUivissll tyoehtojensa tllhden 
~lIlirtuolannossa Ja 011 vallankumolli<sellisin proletaarlsen asemansa 
vllok si, sitU vallankumouksessa sillii ei ole lTluuta menetettllviln:J 
Jq,in kah leensa. 

Toisin 011 talollpollwisiotl lai!a. 
alonpoikaislo (p ull e oli yksi10t31olitla Ilarjoitiavasta talonpolkais

tosla- TOim. ) on Il10nilukllisLiudestaan huolimatta sellainen tytHlI
fekeva luokka, joka on sidottu takapajaisimpaan talousmuotoon 
pi kku tuota II toon, 111 i n kii vlloksi silla ei ole eildi vol olla s uurta tule
vaisllutta. 

Ei siinii kylJln, eWi talonpoikaisto ei kasva luokkana , vaan pain
vastoin se jakaantl~1l vuosi vuoueIta porvaristoksi (k ulakeiksi) Ja 
kOyhalist6ksi (proletaareii<si ja plloliproletaareiksi). Sitllpaitsi se on 
vaikeamm in Jiirjes tettavissl1 hajanaisuutensa tiihden Ja se Iahtee pik
IdlOmistaja-asemansa vuoksi haluttomammin mllkaan vallankumouk
elliseen Iiikkeeseen kuin proietariaattl. 

Narod nikit vaittiviit, etta sosialismi ei tule Venajllllli. proletariaa
tin tliktatuurln, vaan kylllyhtelson kautta, jota he pitivllt soslalismin 
lIuna Ja perustana. Mutta kyliiyhteisO ei oUut eikll voinut ol1a sosia
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1ismin perusta eika Hu, siksi, eWi siinii hallitsi vat kulakit, n vert~n
imijiitR , jotka riistivat kuyhalistoa, rnaatyolaisia ja vahavakisia keski
talonpoikia . Muodolli s.es ti vallinnut kylayhteisoll maanomis tus ja aika 
aj oittain tapahtu neet mall n uudelleenjaot henkilUlll VUll mllkaa n eivat 
viihaakaan muutlalleet asiaa. Maata kaytti va t Ile l<y Hiyhteison jasenet, 
joilI! oli tyokarjaa, kalustoa ja siemenia, siis varakkaa t keskitalon 
pojat ja kulakit. Hevosettolllien tllionpoikien, kOyhien ja yleens3 
vahavakisten oli pakkO' luovuttaa Illaa kulakei lle ja mc nna palkolli 
siksi, maatyoillisi ksi. Kylayhteiso oli itse asiassa muka va kulakkien 
mahdin peittelemise n muoto sekll helppo keino tsaarinva llan k1isissa 
veroJe n koko alll iseksi talonpojilta yhteistakuun periaatteen mukaan . 
Senpavuoksi ei tsaarinvalta koskenu tkaan kylliyhteisoon. Olisi nau
rettav aa pitlli. tallaista yhteisON sosialism in itun a tai perustana. 

P lehanov kumosi myos narodnikkien kolmannen virheellisen 
peruskatsomuksen n sankareiden", etevien persoonallisuuksien Ja hei 
dan aatteittensa ensil uokkaisesta merkityksesta yhteiskunnallisessa 
I<ehityksessa sekli. joukon, "Ia uman", kansan, luokkien lllitattOmastil. 
merkityksestil.. Plehanov syytti narodnikkeja idealismista, tod istaen , 
ett1i totuus ei ole idealismin puoiella, vaan Marxin ja Engelsin 
!Ilflterialismin puolella. 

Ple ha nov kehitti ja perusteli marxllaisen materlalismin katsanto
kantaa . Marxilaisen materialismin mukai sesti han to disti, etta yhte is
h.unnan kehitysta eivilt loppujen lopuksi maaraa etevien persoonal
lisuuksien toiveet eika aatteet, vaan yhteiskunnan olemassaolon 
aineellisten ehtojen keh itys, yhteiskunnan olemassclololle valttam at
tomien aineelli sten hyady kkeiden luotantotapoJen m u utokset, Iuok
kien keskinaisten suhteiden muutokset aineellisten hyodykkeiden tua
tannon alalia, luokkien taistelu osuudes!aan ja pai kastaan aineellisten 
IJyOdykkeiden tuotannon Ja jakelun alalia. Eivl1t aatteet maaraa ihllli~

ten yhteiskunnallis-talolldellista asemaa, vaan ihmisten yhteis kun
nallis-taloudellin en asema maaraa heidan aatteensa. Etevat persaonal
I isuudet voivat muuttua merkityksettomiksi, jos heida n aat teensa j a 
t oivomuksensa kayv1H ristiin yhteiskunnan taloudell isen kehityl{se n 
kanssa, ris tiin edistyksen eturiviss1i kulkevan luokan tarpeltten 
ka ll ssa , ja painvastoin - etevisHi ihmisista , voi tulia todella etevia 
persoonalli slI uks ia, jos heidan aatteensa ja toivomuksensa ilmaisevat 
oikein yh teisku nnan talaudellisen kehityksen tarpeita, edistyneimman 
I uokan tarpeita. 

Narodnikklen vli itteis iIn , ett ii jOllkko on laumaa, eltil va in san· 
karlt tekevat historlaa Ja muuttavat lauman 'kansaksi, m1fxilaise t 
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vastasivat: eivat san karit t~c hisloriaa, vaan historia tekee san ka 
rei ta, eivatkii sankarit siis luo kan saa, vaan kansa Iuo sankareita 
p vie his!oriaa eteenpain. Sankarit, eteva! persoonallisuudet voivat 
sittaii vakavaa osaa yhteiskuntaelamassa vain siktili, mikali he osail

vat oikein ymmartaa yhteiskunnan kehitykscn ehtoja, ymmarta1i, 
miten ne on muute!!ava paremmiksi. Sankarit, elevat persoonallisuu
det voivat joutua naure ttavien ja kaikille tarpeettomien kovaon nisten 
asemaan, jos he eivat osaa ymmartaa oikein yhteiskunnan kehityk
en ehtoja, alkavat hangotella yhteiskunnan historiallisia tarpeita 

vastaan luullen ltseaan historian "tekij6iksi". 
Juuri tallaiste n kavan onnen sankarien luokkaan kuuluivat narod

nikitkin. 
Plehanovin kirjalliset tuotteet, hanen tais!elunsa narodnikkeja 

vJs!aan horjuttivat perinpohjin narodnikkien vaikutusta vallankumouk
Lei lisen intelligenssin keskuudessa. Mutta narodnikkilaisuuden aat
!ell jll~n Illljertamincn ei ollut vieHi Hihesklian loppuun slIoritettu. 

fum/l tch!!tv;i, narotlnikkilaisllutlen, tilm'in rnarxilalsuutlen vihollisen 
lop ullincn lyOlilillcn lalll,('51 l .c ninill osaksi. 

Narodnlklden el1eml1li~lI\ Juopul pia!1 nNarodnaja Volja"-pllolueen 
tlliloJlllisCIl jiilkeen vallankumouksellisesta taistelusta tsaarin halli 

\'111 � nsf.1UIl, alkoi sanrna!a sovitteJua, sovintoa tsaarin hallituksen 
N.uotini l(cl:;tu full KO- ja 90-1uvulla kulakkien etuJen puoJtajia. 
'II vllpn II! li S "-ryh l11:i laati kaksi Venlijan sosialidemokraattien 

nnrijll (~11611I1mlllscn v. 1884 ja toisen v. 1887). T1iml1 
I llI(lrxillliliCII sosialitlemokraattisen puolueen' 

II V,lllilir,telll'iaa VcnrtJlilIrI. 
MillIn.Tyl)1I vllp:lldll6 U -rylillt11111l oil, pahoJa vlrhcit:ildn. Sen en

1llIlllrllsess;i ohJelltJalllolluoksessa olt yield narotlnlkkilaisten katso
flllIsten Jiitleita, 5iin11 sallittiin yksiloterrorin taktiikka. Plehanov ei 
lI)'t\sklHin ottanut lukuun, etta vallankumouksen kuluessa proleta
iauttl voi Ja sen pitl1a johtaa mukanaan talonpoikaisto, etta vain 

liitossa talonpoikaiston kanssa proletariaatti voi saavuttaa voiton 
(sarismista. Piehanov pi li myoskin liberaalista porvaristoa voimana, 
~oka vol an taa vaIla nkumoukselle lukea, vaikkakln heikkoa tuk~a, 

mutta talonpoikaiston hiin joissakin teoksissaan heitti kokonaan pois 
hskulsta seJi Wlen eslmerkiksi, etta: 

"Paitsi porvaristoa j<1 'proletariaattla em me nl1e muita yhteis
kunnallisia volmia, joihin mei1111 voitaisiin perustaa opposi
fiota tahi vallankumousta koskevat sommitelmat- (Plehano1J, 
III osa, sivll 119). 
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Nama Plehanovln virheelliset katsom uksct olivat hlinen tu leviell 
menshevlstisten katsom ustensa itu ja. 

Ei "Ty5n vapautus"·ryhma eiviitka sen aJan marxllaiset kerllOt
kaan olleet vielll kllytlinn511lsesti yhteydessa tyovaenIiikkeeseen. 
Tlima 011 vasta mancilaisuuden teorian , marxllaisuuden aatteiden, 50
sialidemokratian ohjelmakoh tien syntymis· ja lu jittumiskautta Vena
jaWL Vuosikyrnmenella 1884- 1894 oli sosiaIide 1lI0kratia olemassa 
vasta yksityiiten plenten ryh mien ja opintokerhojen m uodossa, jotka 
eivat olleet ensinkalin tai olivat hyvin vahan yhteydessa ty5vaen 
Joukkoliikkeeseen. Vielll. syntymatt5r:nan, mutta jo iildin kohdussa 
kehittyvan lapsukaisen tavoin sosiaIidemokratia eli, kuten Lenin kir
JOHtI, "sikitJ.'uhityksm prosessia". 

•Tyon vapautus"-ryhma nperustl soslalldemokratlan vain teoreet
tisesti la ottl ensimmiiisen aakeleen tyOvaenliikettll. kohti", ~elitti 
Lenin. 

Marxilalsuuden yhdlstaminen ty5viienliikkeeseen Ven~lJalla samoin· 
kuin "Tyon vapautus"·ryhman virheitten oikaiseminen oli tehtliva. 
joka Lenlnin piti ratkaista. 

3. Lenlnin vallankumouksellisen toiminnan alku. Pietarln 
•Taisteluliitto tyovaenluokan vapautta miseksi". 

Vladimir Iljitsh Lenin, bolshevismin perustaja, syntyi Simbirskili 
(nykyisessa Uljanovskin) kaupungissa vuonna 1870. Vuonna 188 
Lenin astui Kasanin yliopistoon, mutta vangittlin pian ja erotettiin 
yllopistosta ylioppilaitten vallankumoukselliseen liikkeeseen osallistu
misen takla. Kasanissl Lenin liittyi Fedosejevin perustamaan mar· 
xilaiseen opintokerhoon. Leninin siirryttya Samaraan muodostui ha
nen ymparilleen pian ensimmliinen samaralaisten marxilaisten kerho .. 
Jo silloin hammastytti· Lenin kaikkia marxilaisuuden tuntemuk
sellaan. 

Vuoden 1893 lopussa muutti Lenin Pietariin. Jo Leninin ensim
mliiset esiintymiset tekivat voimakkaan vaikutuksen Pietarin marxi 
laisten opintokerhojen osanottaJiin. Tavattoman syva Marxln tuntemu~~ 
kyky sovelluttaa marxilaisuutta sen ajan Venajl1n taloudellisiin ja 
poliittisiin oloihln, palava, murtumaton usko ty5vaen asian voittoon, 
eteva organisatoorinen kyky - kaikki tama teki Leninista Pietar!!! 
marxilaisten tunnustetun johtajan. 

Ne et urivin ty5lliiset, joiden kanssa Lenin tyoskenteli opintok..: r
hoissa, olivat haneen syvasti kilntyneet. 
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»Meidlin luen noillamme", muisteli tyOmies Babushkin Leninin 
opettamisty5ta ty51aisten opintokerhoissa, "oli hyvin eUiva, mielen· 
klintoinen luonne, me olimme kaikki hyvin tyytyvaisHi Mihin luen
tolhin ja ihailimme alltuisesti luennoitsijamme alya". , 

Vuonna 1895 Lenin yhdisti Pietarissa kaikki marxiJaiset ty5liiis
ten opintokerhot (niita oli jo noin 20) yhteiseksi "Taisteluliitoksi 
ty~vaen l uokan vapauttamiseksi". Talla han valmisteli vallankumouk
sellisen marxilaisen tyOvaenpuolueen perustamista. 

Lenin asetti "Taisteluliiton" tehtavaksl kllnteammtin yhteyden 
ottamisen tyovaen joukkoliikkeeseen ja sen poIiittisen johtamisen. 
Propagandakerhoihin koottujen eturivin ty51aisten pienen maaran 
keskuudessa suoritetusta marxilaisuuden propagandasta Lenin elJdotti 
siirryttavaksi pllivlinpolttavia poliittisia kysymyksUi koskevaan agita
t'oon ty6vaenluokan IaajoJen joukkojen keskuudessa. TalHi ktilinteella 
joukkoagitatioon oli vakava merkitys ty5vlienliikkeen vastaiselle 
kehitykselle VenaJalla. 

90-1uvulla eli teollisuus nousukalltta. Tyolalsten luku kasvoi. 
TyOvaen liike voimistui. Vuodesta 1895 vuoteen 1899 osallistui lak
koihin epataydellisten tietojen mukaan ainakin 221 tuhaUa tyolliista. 
Tyuvlienliike muuttutl huomattavaksi voimaksi maan poliittisessa ela
Iliass;i. Itse elam~ vahvisti marxiJaisten katsomukset-joita he oli· 
vat puolustaneet taistelussa narodnikkeja vastaan - tyovaenluokaB 
johtott!htuv1ista vallankumouksellisessa liikkeessa. 

•TaisteluJiitto tyovaenluokan vapauttamiseksi" yhdisti. Leninin 
Johdolla tyulaistcll taloudellisten vaatimusten puolesta - tyoehtoJen 
Jlarantamiseksi, tyopaivlin Iyhentlimiseksl, tyOpalkan kohottamiseksi
Idlydyn taistclun poliittiseen taistelulln tsarismia vastaan. "Taistelu. 
liillo" kasvatti ty5l:iisia poIiittisesti. . 

Pietarin "Taisteluliitlo tyOvaenluokan vapauttamiseksi" ryhtyl 
Leninin johdolJa ensimmaisenii Venajiillli toteuttamaan sosialismin 
)'hdi~;tiifllista tyoviieflli!kkeeseen. Kun jossakin tehtaassa puhkesi 
lakko, niln "TaisteluJiitto", joka kerhojensa Jiisenten kautta hyvin 

!I Iii � tilanteen ty5paikoilla, vastasi siillen viipymaWi. julkaisemalla 
IIlolchtisiii, sosiaIistisia juli st uksia. Nil issa lentoleh tisissii tuotUn 

111 klsllutcen tehtailijoiden harJoittama tyoHiisten sorto, selitettiin. 
11<'11 ty01'iisten on taisteltava etujensa puolesta, julkaistiin ty5vaen 

IlIuuksia. Lentolehtiset lausuivat julki koko totuuden kapitalismin 
jpnlselsta, ty~l1l.isten kurJasta eITmlistll, heidiin ylenmaarin ras
In � 12 -14-tuntisesta ty5staan ja oikeudettomasta asemastaan. 

IlIl)t!ln esiin myOskin vastaavat poliittiset vaatimukset. Lenia 
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kirJ oitti vuoden 1894 lopulla yhdessa tyOmies Babush kinin kanssa 
ensi mmaisen tallaisen agitatio- lentoIeh tisen ja vetoomuksen Semjan
nikovin tehtaalla Pietarissa lakkoon ryhtyneille tyoliiisille. Vuoden 
1895 syksyll11 Lenin kirjoitti lentolehtisen Torntonin tehtaan lakossa 
oleville tyomiehille Ja tyoHiisnaisille. Tama tehdas kuului englanti
laisi lle miljoonavoittoja nostaville tehtailijoille. Tyopaivan pitUtlS 
oli t1UiIlii yli 14 tuntia, mutta kutojat ansaitsival noin 7 mplaa kuu
kaudessa. Lakko piiattyi tyolaisten voitolla. Lyhyellii aja lla painatti 
"Taisteluliitto" kymmeniii tallaisia lentolehtisia ja vetoom uksia eri 
tehtaitten tyolaisille. Jokainen tallainen lehtinen kohotti voimakkaasti 
tyolaisten mielialaa. TyOHiiset nakivat, elta sosialistit au ttavat ja 
puol ustavat heW!. 

~ Taisteluliiton" johdolla kayti in 30 tuhannen pietarilaisen kuto
matyOliiisen lakko vuoden 1896 kesaiHL Perusvaatimltksena oli tyo
paivan Iyhentaminen. Taman lakon painostuksesta oli tsaarin hallituk
sen kesakulln 2 paivana vuonna 1897 pakko saal1iii laId, joka raJoH
ti tyopaivan 1I1/2 tuntiin. Ennen tali! lakia ei tyl>paivil yleensl 
ollut rajoitettu. 

Joulukuussa vuonna 1895 tsaarin hallitus vangitsi Leninin. 
Len!n el vankilassakaan keskeyWi.nyt vallankumouksellista taisteluaan. 
Han auttoi "Taisteluliittoa- l1euvoiUaan ja ohjeillaan I11hettll.en van
kiJasta kirJasia ja lentolehtisia. Vankilassa Lenin kirjoitti kirjasen 
"Lakoista" ja lentolehtisen • Tsaarin hallitukselIe", jossa paljasteWin 
tsaarin hatlituks.en hurja mielivalta. Vankilassa Lenin kirjoitti myos
kin puolueen ohjelmaluonnoksen (se oli kirjoitettu maidoUa lll.ake
tieteellisen ldrjan rivien viiliin) . 

Pietarin ,,:raisteluliitto" antoi voimakkaan sysayksen tyolaisten 
'opintokerhojen yhdistamiselle samanJaisiksi Iiitoiksi Ventljan muissa
kin kaupungeissa ja aJueilla. 90-luvun puolivalissa syntyy marxilai
sia Jarjestoja Taka-Kaukaasiassa. Vuonna 1894 muodostuu Moskovas
sa Moskovan "TyOvaen liitto". Siperiassa perustettii n 90-luvun 
lopulla Siperian nSosialidemokraattin e n liitto". 90-1uvulla syntyi 
Ivanovo-Voznesenskissa, J aroslavlissa ja Kostromassa marxilaisia ryh 
milt, jotka myohemmin yhtyiviit " Sosialidemokraattisen puolueen 
pohjoiseksi Iiitoksi« . Donin Rostovissa , Jekaterinoslavissa, Kievissa, 
Nikolajevissa, Tulas~a, Samarassa, Kazanissa, OrellOvo-Zujevossa ja 
muissa kaupungeissa muodostetaan 90-1uvun to isella puoliskolla 
sosialidemokraatfisia ryhmia ja liittoj a. 

Pietarin "Taisteluliitolla tyOvaenluokan vatJ9. uttamlseksl" oU se 
merkitys, ettlt se, Lenlnln sanojen mu kaall, oli ensimmainen 
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va kA va ty6vCiellliikkeeseen llojautuvan vallallkll11l011ksellisetl pao
·It ita. 
PJetarin tJ Taisteluliiton" vallankumouksell iseen kokemukseen no· 

ut ul Lenin myohem mll.ssa tyossll.lI.n marxilaiscn soslalidemokraatti· 
II puolueen perustamiseksi Venll.JltJll1. 

Leninin ja hiinen lilhimpien taistelutovereittensa vangltsemiseo 
Jllikecn mUllttui pietarilais:::n tJ Taisteluliiton" Johdon kokoonpano huo
lIo tlavasti. lImestyi uutta vllkea, joka nimittl ltsdiln • nuorlksi" , 

nSijaan U:ninill. ja hanen tyoto;vereitaan In Yanhoiksi- . Tltmii 
Vn~J alkoi noudattaa virheellista polilttista IInJaa. Se Jlllistf, eWl 
ryOIlUsill on kehoitettava pelkkiHl.n taloudel1lseen talsteluun isJtnnt~-

10/\ vasta&n; rnita taas tulee pollittiseen taisteluun, on se lIberaalt
:n porvarlston asia, joll e pollittisen taistelun johdon tllyty}' 

kuulua. 
Tuota vakel! alettiin nimitti.HI. nekonomisteiksi .... 
Se,oli ensimmainen luokkasovinnon I{RnnalJa oleva opportunis

tlne n ryhmi1 marxilaisten jl1rjestOjen riveissa VenllJlllHl.. 

Lenin)n taistelu narodnikkiIaisuutta ja n legaaJista marxi
laisuutta" vastaan. Lenini n ajatus tyijvaenluokan ja talon poi
kaiston llitosta. Venajan sosialidemokraattisen tyovaen
puolueen I edustajakokous. , 

V:likka Plehanov jo 80-luvulla oil antanut paiiiskun narodlll1{kl. 
la isten katsomusten J~rJ estcImalle, saivat narodnikk!en katsomukset 

.k ultenkin 90-luvun alussa yha vleHl osakseen myOH1tuntoa vallanku
JIl ouksellisen nuorhon Jonkun 051n keskuudessa. Osa nuorlsosta 

JlI·teli edelleenkln, ett1! VeniiJl1 voi vltlWill kapltalistlsen kehitystlen, 
till p1iaosaa vallankumouksessa tulee suorittamaan talonpoikaist() 
Ik:i tyOvll.enluokka. Jliljellejaaneet narodnikit yrittiv1l. t ka ikin tavoin 

htiirWi marxilaisuuden levitt1! mistll Ven1iJ1l.111l, klivivat talstelua marx!
lnlsla vasttlan, yrittlien parJata heita ka!kin tavoln. Narodnikkllaisuus 

U nujerrettava loppuun saakka aatteelli sesti, Jotta saatalsiin taatuksi 
msr,llaisuuden leviamillen edelleell ja sosiaUdemokraattisen puolueen 
Ilcruatamisen mahdollisuus. 

l'Imlin tyOn suorittl Lenin. 
KtrJassaan ~ Mitll ovat - kansan ystlivllt " Ja miten he taistelevat 
IlIlidemokraatteja vastaan?" (vuonna 1894) Lenin palJasti lop-

IiiIII II saakka narodnikkien, itse asiassa kansaa vastaan tolmlvJen 
flen .kansan ystlivien" todelliset kasvot. 
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90-luvun narodnikit olivat todellisuudessa alkoja sittell luopuneet 
kaikesta vallankumouksellisesta t1istelusta tsaarin hallUlIsta vastaan. 
Liberaaliset narodnikit saarnasivat sovinloa tSJ~lfin hailitllksen kans
sa. »He lu ulevat yksinkertaisesti" - kirjoitti LenIn sen ajan narod
nikeista - "etta jOs tliltii. hallitukseita pyydetaan kaunilsti jtt kiltisti, 
nil n se· vol jlirJestall kalken hyvin pain« (Lenin, I osa, sivu 16 t, 
venal.). 

90-1uvun narodnikit sulkivat silmansa k{}yhliliston asemalta maa
seudulla, luokkataistelulta maaseudulla, kulakkien harjoiltamalh 
koyhlilisttJn rlistolta, ja ylistiv1l.t kulakkitalouksien kehitysta. He esiin
tyivlit itse asiassa kulakkien etujen puoJtajina. 

Samaan :ti~aan narodnikit harJoittivat aikakauslehdissalin marxi
laisten aJoJahtia. Tletoisesti vallristellen, kiliinnellen veniil1Usten marxi
Igisten katsomuksla narodnikit vakuuttivat, eWl marxilais~t muka 
tahtovat saattaa maaseudun hllvioOn, ettll. marxilaiset tahtov.1t muka 
n keittliii jokaisen talonpojan tehtaan kattilassa ~. Pal jastnen tl\mll.n 
narodnlkkien harjoittaman vlUlran arvostelun Lenin osoitti, ettll 
kysymys ei ole marxiJaisten »toivomuksista", vaan k:lpitalismin kehi
tyksen todellisesta kulusta VenajiilUi, minka yhteydessii proletaridatin 
lukum1Ulr11 lisaantyy kierialllallOmastl. Mutta prolctariaatis'a tulee ka
pitallstisen prjestelm11n halldankalvaJa. 

Lellin osoittl, eUll. todellisla kansan ystllviit, jolka tahtovat hltvit
tlili kapltalistien ja tilanherroJen ikeen, havittiH! tsarismin, eiviH ole 
narodnlkit, vaan marxllaiset. 

Lenin esitti kirjassaan .Mitii ovat kansan ystavat~ ensitnml1lsen 
kerran ajlltuksen tyOll1isten ja talonpo!kien V'allankumouksellisesta 
tiitosta tsarismin, tilanherrojen ja porvariston kukistamisen pJllkeinon1. 

Lenin arvostell lIseissa tl1manaikalsissa teoksissaan niitii narod
nlkkien pollittisen taistelun keinoja, joita narodnikkien perusryhmli
narodnajavoljalalsct - j3 myohemmin narodnikklen seuraajat, eserrJt 
(soslalivallankumoukselliset) kayttivl1t, erikoisesti yksiltJterrorin taktiik
kaa .. Lenin piti slta vahingollisena vallankumoukselliselle liikkeelle, 
koska se vaihtoi Joukkojeu taistelun sankariyksiloiden taisleluun. Se 
merkltsl uskon puuttumista vallankumoukselliseen kan3anJiii<keeseen. 

Kirjassa "Mitli ovat kansan ystiivat- Lenin viitoitti VenuJan mar
xllaisten perustehtav1it. Leninin mlelipiteen mukaan Venlij in marxi
laisten oli ens! tyOkseen jiirjestettliva hajallaan olevisla marxilaisisia 
kerhoista yhtenainen sosialistinen tyovaenpuolue. Lenin osoitti edel
leen, etta juurl Venajtin tyovaenluokka, liit~ssa talonpoik:ilston kans
sa, kaataa tsaarin Itsevaltiuden, minka jalkeen Venlllan proletariaatfi, 
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'liitossa ty<H1Hekevien ja ril stettYjen joukkojen kanssa , rinnan mulden 
maiden proletariaatin kanssa llihtee suoraa avoimen polilttlsen tais
telun tieta voi tokasta kommunistista vallankumousta kohtl. 

Lenin osoltti siis yJi 40 vuotta sitten oikein tyOvll.enl uokan talste
iun tien, tnaaritteli tyovaenluokan tehtavan yhteiskunnan johtavana 
valJankumouksellisena voimana, maarittell talonpoikaiston tehtavan 
tyOvaenluokan Iiittolaisena. 

Leninin ja hJnen kannattaJiensa talstelu narodnikkllaisuutta vas
taan johti jo 90-luvulla narodnikkilalsuuden lopulliseen aatteelliseen 
n u jertamiseen. 

Valtava merkltys oli mytJs Leninin taistelulla "Iegaalista marxi
I isuutta a va.5taan. Kuten aina tapahtuu historiassa, tunkeutuu suu
reen yhteiskun nalliseen Iiikkeeseen tavallisestl vllliaikaisia • mukana
kulkijoita". Tlillaisla "mukanakulkijoita a oliva t niin kutsutut "legaa
iut marxilaiset". Marxilaisuus alkol levitii laajalti Venajallii. Ja 

lliin alkoivat porvarilliset intelligentit verhota itseiilln marxilaisi1la· 
... aaiteilla. He pa!nattivat kirJoituksiaan legaallslssa, s.o. isaarin hal
Utuksen sallimissa sanoll1a- ja aikakauslehdissll.. Tlimlin vuoksi heitli 
.llettiin kin nimiWiii. »Iegaalisiksi marxilalsiksi If. , 

He kavivat omalla . tavallaan taistelua narodnikkilaisllutta vastaan. 
Mutta he yrittiviit kayttaa UWl taistelua ja marxilaisuuden Jippua 
1yovaenliikkeen alistamiseksi ja mukaannuttamiseksi porvarill!seo 
yhteiskunnan 'etL'ihin, porvariston ctuihln. Marxin opista he helttivllt 
;yrJ:Hln paaasian, opln proletaarisesta vallankumouksesta, proletariaatin 
diktatllllristu. I-Iuomatuin legaalinen marxilainen Pielar! Struve yllstell 
porvarisloa ja kehoittl vallankumoukseIllsen talstelun sijasta kaplta
IIsl\lia vastaan "tunnustamaan sivistymattomyytemme ja menem1Uin 

ppiin kapitalismiJIe a 
• 

faistelussa narodnikkeja vastaan pit! Lenin vliliaikaista sopimusta 
Icr,aalisten marxilaisten a kanssa sallittavana heidlin kayWimisekseen 
rodnikkeJa vaslaan, esimerkiksi yhteisen painetun kirjoituskokoel

n111 Julkaisemiseksi narodnikkeja vastaan. Mutta samaan alkaan 
nlll arvosteli hyvin jyrkasti "legaalisia marxilaisia", paljastaen heidlin 

!)(!nl'alis-porvarillisen olemuksensa. 
Monista n1ilstii "mukanakulkljoista ~ tul1 myohe1'hmln kadetteja 
IIMJ1!n porvar!slon ttirkein puolue) ja kansalaissodan aikana kiivQlta 
olUiartiJaisla. 
Pieturin, Moskovan, Kievin y.m. "Taistelulilttojen· rlnnalle syn
o<;intidemokraattisia jl1rjestojii myos Venajan lantisille kansalli

10 rAJascuduiJle. 90-1uvulla erosivat marx:ilalset ainekset Puolan 
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natsionalistisesta puolueesta ja muodostivat "Puolan ja Liettuan 50

sialldemokratian ". 90·]uvun lopulla muodostetaan Latviaan sosiali': 
demokraattisia jarJest6jll. Lokaku ussa vuonna 1897 muodostettiin Yeo 
najlln Hlntisissll Hiiineissa Yleinen juutalainen sosialidemokraattiner
liltto, Bund . 

Vuonna 1898 tekivat muutamat "Taisteluliitot", Pietarin, Mosko
van, Kievin, Jekaterinoslavin Hitot ja Bund ensimmaisen yrityksen 
yhty~ sosialidemokraattiseksi puolueeksi. Tassa tarkoituksessa ne: 
kokoontuivat Venajan soslalidemokraattisen tyovaenpuolueen ensim· 
mliiseen edustajakokoukseen Minskiin maaliskuussa vuonna 1898. 

Venajl1n sosialidemokraattisen tyOvaenpuolueen I edustajakokouk· 
sessa oli kaikklaan 9 osanottajaa. Leninil1 ei edustajakokouksessa ollut, 
kun hlln oli Hihan aikaan karkoituksella Siperiassa. Edustajakokou]_. 
sessa valittu puolueen Keskuskomitea vangittiin pian. Edustajako· 
kouksen nimessa julkaistu "Manifesti" oli viela monessa suhteessa 
eplltyydyttava. Siina oli sivuutettu proletariaatin tehtavana oleva val· 
tiovallan valloittaminen , ei sanottu mitaan proletariaa!in hegemoniasta, 
oli sivuutettu kysymys proletariaatin liittolaisista sen taistelussa tsa· 
rismia ja porvarfstoa vastaan. 

Pl1atoksissaan ja "Manifestissa" edustaJakol<ous julisti Venajan 
sosialidemokraattisen tyovaenpllolueen perustetuksi. 

Tahlln muodolliseen tekoon, Jolla oli suuri vallankumouksellis
propagandistinen vaikutus, sisaltyi Venlijan sosialidemokraattisen t}:i\. 
vaenpuolut:en I edustajakokouksen merkitys. 

Mutta siita huolimatta, etta I edustajakokous oli pidetty, ei mal· 
xiiaista sosialidemokraattista puoluetta Venajalla tosiasiassa kuifel;. 
kaan vielli oltu muodosteltu. Edustajakokouksen ei onnistunut yhdj'·· 
taa erilIisHi marxilaisia kerhoja ja jarjestoja eikii. liittiia niitll yhteen 
organisatoorisesti. Ei ollut viela yhtenl1ista linjaa paikallisten jarjes. 
t(}jen tyOssa, ei oUut puolueen ohjelmaa, puolueen saantoja, ei ollut 
yhden keskuksen taholta toteutettua Johtoa. 

Taman ja useiden muiden syiden johdosta aatteeUinen rikkinai
syys paikallisissa jarjestoissa alkoi Iisaantya ja tlima seikka 101 

suotuisat ehdot opportunistisen virtauksen, n ekonomismin". voimistu
miselIe tyovaenliikkeessa . 

Tarvittii n vuosia Lenin!n ja hanen perustamansa .Iskra« -Iehdell' 
tarmokasta tyota rikkinaisyyden poistamiseksi, opportunistisen hor· 
junnan voittamiseksi ja Venajan sosialidemokraattisen tyovaenpuo
lueen muodostamisen valmisteluksi. 
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Leninin ta istelu "ekonomismia " v astaan. ~eniniliii sen lehde rr. 
"Iskran" synty. 

Venajan sosialidemokraa ttisen tyovaenpuolueen I edustaJakokouk. 
sessa ei Lenin ollut. Han oli tlihan aikaan karkoituksella Siperias
sa, Shushenskojen kylassa, minne tsaarin hallitus hanet ajoi pitkan 
oleskelun jalkeen Pietarin vankilassa • Taisteluliiton" jutun vuoksi. 

Mutta karkoituksella ollessaankin Lenin jatkoi vallankumouksel. 
lista ty(}Win. Karkoituksella ollessaan Lenin paatti mita Hirkeimman 
tieteellisen teoksen .Kapitalismin kehitys Venajallli", Joka suoritti 
)oppuun narodnikkilaisuuden aatteellisen nujertamisen. Siella han 

hirJoitti myoskin tunnetun kirJasen "VenaJan sosialidemokraattien 
tehtavat" . 

Huolimatta sliUi, eWi Lenin oli erossa valitWmasta vallanku
mouksellisesta kaytannOllisesta tyos tii, osasi han kuitenkin saiJyttaa 
joitakin yhteyksia kaytan nol lisen ty5n tekiJoihin, oli heidan kans
saan kirjeenvaihdossa karkoituspaikatta, teki kyselYjll, antoi heille 
neuvoja. Leninili kiinnosti tahan aikaan erikoisesti kysymys .eko· 
nomisteista". Han ymmarsi paremmin kuin kukaan muu, ettii "eko· 
nornismi ~ onluokkasovinnon, opportunismin perussolu, etta "eko
Ilomismin" voitto tyovaenliikkeessa tulee merkitsemaan proletariaatin 
vallankumouksellisen IiIkkeen vah ingoittamista, marxilaisuuden tap~ 
piota. 

Ja Lenin alkoi antaa .ekonomisteille· musertavia iskuja heidan 
csiintymisensa ensi paivisti!. alkaen. 

"Ekonomistit" viiiHivilt, etta tyoll1isten on kaytava vain talou
uellista taistelua; mitl1 taas tulee poliittiseen taisteluun, niin kaykMI1 
sita liberaalinen porvaristo, jota tyolaisten tulee tukea. Lenin piti 
tallaista »ekonomistien" saamaa marxilaisuudesta luopumisena, ty5
vl1enluokan itsenaisen poliittisen puol ueen valttiimatt5myyden kiel
tamisena, yrityksenii muuttaa ty5vaenluokka porvariston poliittiseksi 
llsilkkeeksi. 

Vuonna 1899 ryhma "ekolJomisteja· (Prokopovitsh, Kuskova 
ynnli muut, jOista rnyOhemmin tuli kadetteJa) Julkaisi oman manifes· 
till'sa. He esiintyivat vallankl,lmouksellista marxilaisuutta vastaan ja 
vaativat luopumaan pro\etariaatin itsenaisen poliittisen puolueen luo; 
misesta, luopumaan ty5viienluokan itseniiisistil. pol iittisista vaatimuk. · 
slsla. "EkonomistW olivat sita mfeltii, etta poliittinen taistelu on 
liberaalisen porvariston asia; mitii tul ee ty5l1iisiin , nlin 'heille on kylllksl 
jo taloudellisessakin taistelussa tehtaanisllntilt vastaan. 
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Tutustuttuaan !ahan opportun istiseen aslakirjaan Lenin kutsul 
koolle lahistoll li olevien poliittisten karkoitettujen marxilaisten neu
vottelun, Ja 17 toveria Leninin johdolla esitt! jyrk1in syyttavan vasta
' )auseen .ekonomistien« katsomuksia vastaan. 

Tiita Leninin kirjoittamaa vastalausetta levitettiin marxilaisiln 
Jarjestolhln koko VenajaIla, ja silIa oli valtava merkitys marxilaisen 
.ajattelun ja marxilaisen puolueen kehityksessa VenajaIHI. 

Venallilset ~ekonom i stit" saarnasivat samola katsomuksia kuin 
ulkomaiden sosialidemokraattisissa puolueissa olevat marxilaisuuden 
vastustajat, niin kutsutut bernsteinilaiset, 5.0. opportunisti Bern
steinin kannattajat. 

Leninin taistelu nekonomisteja" vastaan oil senvuoksi samaan 
aikaan taistelua kansainviilista opportunismia vastaan. 

Paiiasiallisen taistellln »ekonomismia" vastaan, proletariaatin itse
naisen poliittisen puolueen luomiseksi kavi Leninin jarjestama iIle
gaalinen lehti nIskra- (nKipina a). 

1900 vuoden alussa Lenin palasi muiden "Taisteluliiton - jlisenten 
kanssa Siperian karkoitukseIta Veniijlille. Lenin aikol perustaa suuren 
yleisvenalliisen ilIegaalisen marxilaisen lehden. Monet Venajlilla Jo 
olemassaolleet pie net marxilaiset kerhot ja jilrjestot eivat viela olleet 
yhteydessa toisiinsa. Tiillii hetkelJa, jolloin toyer! Stalinin sanojen 
mukaan "napertely ja kerhoilu jaytivat puoilletta ylhaalta alas saakka, 
jolloin aatteellinen rikkinaisyys oli pllolueen sis ii isen eIii.man luon
teenomaisena piirteena", oli yleisvenlillilsen iIlegaaJisen lehden perus

• taminen Venalan vallankumouksellisten marxilaisten perustehtava. 
\Tain tallainen lehti kykeni yhdisHimaan hajallaan olevat marxilaiset 
jarjestot ja valmistamaan todellisen puolueen perustamista. 

Mutta oil mahdotonta perustaa UIJaista lehteii tsaarin VenajiiWi 
poliisivainojen t:Ihden. l\llukluden tai kahden kuluttua olisivat tsaa
rin urkkiJat pailsseet sen FiljlIle ja tUhonneet sen. Senvuoksi Lenin 
ptiiitti julkaista sita ulkomailla. Siellli painettiin lehti hyvin ohuelIe 
a lujalIe paperille ja ltihetettiin salaa VenajliIIe. Joistakin "Iskran K 

n umeroista otettiin j1ilkipainoksia Vena jallll, s11aisissa kirJ apainoissa 
Bakussa, Kishinevissa ja Siperia~sa. 

Syksylla vuonna 1900 Vladimir IIjitsh Lenin matkusti ulkomaiIle 
sopimaan "TyOn vapautus"-ryhmaan kuuluvien tovereitten kanssa 
yleisvenaliiisen poliittisen lehden julkaisemisesta. Taman ajatuksen 
Lenin oli karkoltuksella ollessaan harkinnut kaikkia yksityis~ohtia 
myoten . Matkan varrelIa karkoitukseita palatessaan Lenin Jitrjest! 
tastll kysymyksestit neuvotteluja Ufassa, Pihkovassa, Moskovassa 
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a Pietarissa. Kaikkialla han sopi tovereiden kanssa salakirjaimistosta 
saiaista kirjeenvaih toa varten, osotteista kirjallisuuden 11I.hettamlstii 
varten j.n.e. ja kasitteli heidan kanssaan vastaisen taistelun 5uun
nltelmaa. 

Tsaarin hallitus tunsi, ettii Lenin on sille mita v'laraIIisin vihol
tinen. Tsaarin oiJrana, santarmi Zubatov, kirjoitti salaisessa kirjeen
valhdoss~an, etta "Uljanovia (L,enin) suurempaa ei vallankumouk
sessa nykyllan ole ketiiiin", minkll Johdosta hiin piti tarkoituksen
mukaisena panna toimeen Leninin murhan. 

Ulkomaille tultuaan sopi. Lenin "Tyon vapautus"-ryhman, 
5.0. Plehanovin, Axelrodin ja V. Zasulitshin kanssa "Iskran« yh
teisesti julkaisemisesta. Koko julkaisusuunnitelma oli Leninin laatima 
alusta loppuun saakka. 

JouJukuussa vuonna 1900 iImestyi ulkomailla "Iskra"-Iehden 
<ensimmllinen numero. Lehden otsikon alia oli tunnuslause (motto): 
.Kipinttsta tuli sytlyy·. Nama sanat on otettu dekabristien *) vas
auksesta r.moiliJa PushkinilIe, joka liilIett! heille tervehdyksen Slpe

lian karkoitusmaille. 
Ja todellakin, LeniniIi sytyttlimtistll "Kiplntista« syttyi myohem

min suuren vallankumquksellisen palon liekki, joka poItti poroksi 
~atelistilanherrojen tsaristlsen monarkian j3 porvariston vallan. 

LYHYT YHTEENVETO 

Marxilainen sosialidemokraattinen tyovlienpuolue VenajiilIa syn
tyl taistelussa ensi siJassl narodnikkilaisuutta vastaan, sen virheel
Iisia ja vaIIankumollksen asialle vaiJingoIIisia katsomuksia vastaan. 

Vain nujertamalla aalteeIlisesti narodnikkien katsomukset voitiin 
aivata maaperii marxilaisen tyovlienpuolueen I uomiselle Venajall! , 

Ratlmisevan iskun anloi narodnikkilaisuudelle viime vuosisadan 80
luvu Ha Plehanov ja hanen nTyon vapautus" -ryhmansa. 

Lenin suoritti 90-luv\llla loppuun narodnikkilaisuuden aatteel
lisen nnJertamisen, antoi nar~dnikkilaisuudel1e viimeisen iskun. 

. • Ty5n vapautusC-ryhmli, joka perustettiin Vllonna 1883, 5UO
flit! suuren tyon marxilaisuuden leviWimisessa VenliJiiIIa, laski teoreet
tlsen peru stan sosialidemokratialle ja ott! ensimmiiisen askeleen 
ty<>vlienIiihtta kohti. 

*) Dekabrlstit (.joulukuun mlehet a ) - aateliset vallankumoukselllset, �
otka eslintylvat itsevaltiutln ja maaorjuutta vastnan jottlukuuss:\ v. 1825. �

~f()m. 

Zl ,. 



Kapitalismin kehittyessa VenaJiilla kasvoi teollisuusproletariaati ll 
Jukumaarii nopeasti. 80-1 uvun p llolivalissa Hi ll Ii ty6vaenluok ka 
jarjestetyn taistelun tielle, joukkoesiintym isten tielle jarJestettyJen 
Iakkojen muodossa. Mutta marxilaiset kerhot ja ryhmat harJoittiva~ 
vain propagandaa, eivat ymmartaneet ty6vaenluokan keskuudessa 
suoritettavaan joukkoagitatioon siirtymisen tarkoituksenm ukaisuutta, 
dvll.t taman vuoksi viela olleet kaytannallisesti yhteydessa tyovaen
liikkeeseen eiviitka Johtaneet sita. 

Leninin muodostama Pietarin n Taisteluliitto tyovaenluokan va
pauttamiseksi ~ (vuonna 1895), joka ryhtyi harJoittamaan joukkoagita
1iota tyolaisten keskuudessa Ja joh ti joukkolakkoJa, merkitsi uutta 
vaihetta - siirtymistii joukkoagitatioon tyolaisten kesklludessa ja mar
xilaisuuden yhdistiimistii ty6vaenliikkeeseen. Pietarin • Taisteluliltto 
tyovaenluokan vapauttamiseksi" oli ensimmainen vallankumouksel. 
lisen proletaarise n puol ueen itu VenaJalla. Pietarin "Taisteluliiton U 

jiUkeen perustettiin marxi laisten jarjestoJii kaikkii n tarkeimpiin teol
Iisuuskeskuksiin samoinkuin syrjase uduil(ekin . 

Vuonna 1898 tehtiin ensimmainen, vaik kakin epaon nistunut yritys 
marxilaisten sosialidemokraattisien JiirJestoJen yhdistamiseksi puo
lueeksi - pidettiin Venajiin sosialidemokraattisen Tyovaenpuolueen 
I edustaJakokous. Mutta tama edustajakokous ei viela luonut puo
luetta: puolueella ei oHut ohJelmaa eik~ siianWJii, ei ollut yhdesta 
keskuksesta toteutettua Johtoa, ei oHut juuri minkiianlaista yhteyttii 
yksi tyisten marxilaisten kerhoJen ja ryhmien valilla. 

Yhdistaakseen ja Iiittaakseen erilliiiin olevat marxilaiset jar1est6t 
yhdeksi puolueeksi Lenin esitti 1a toteu tti suuflnitelman vallanku
mouksellisten marxilaisten ensimmiiisen yleisveniilaisen lehden~ 
•Iskran", luomiseksi. 

Yhtenaisen poliittisen tyovaenpuolueen I uomisen paavastustaJia 
olivat tall a kaudella "ekonomistW. He kielsivat tallaisen puolueen 
vllJtti:imattomyyden. He kannattivat yksityisten ryhmien irrallisuutta 
a1 nllpertelya. Juuri heita vastaan Lenin ja hanen perustamans 
~l'Skra· suuntasivatkin iskunsa. 

"Iskran" ensimmaisten numeroiden i1 mestyminen (vuosina 1 900~ 
1901 ) oli siirtymlsta uuteen kauteen , jolloin Ve najan sosiaIidemo
kraattinen ty6vaenpuoJ ue todellisuudessa muodostettiin haJalJaan 
olevista ryhmi stli ja opintokerhoista. 

/I LUK 

ENAJAN SOSIALIDEMOKRAATTISEN TYOVAEN
PUOLUEEN MUODOSTAMINEN. BOLSHEVIKKIEN 
JA MENSHEVIKKIEN RYHMAIN ILMESTYMINEN 

PUOLUEEN SISALLE 

(1901-1904) 

1. � Vallankumouksellis en Ii ikkeen nousu Venajiillii vuosina 
t 901- 1904. 

XIX vuosisadan lopulla Euroopassa puhkesi teollisuuspula. rama 
pula valtasi pian VenaJankin. Pulavuosina 1900-1903 sulJettiin 
1ahes 3 tuhatta suurta 13 pienta tuotantolaitosta. Kadulle heitettiin 
yli 100 tuhatta tyOlaista. Tyohan jaiineiuen tyoliiisten pal kat piene
nlvat jyrkasti. Kapitalistit ottivat nyt takaisin tyolaisten sitkeissa 
taloudeIlisissa lakoissa aikaisemmin valtaamat vahaiset myonnytykset. 

Teollisuuspula ja tyottomyys pivat pysayttaneet eivatka heiken · 
fiineet tyovaenliikeWi. P:iinvastoin, tyoliiiste n taistelu alkoi saada 
yha vallankumouksellisemman luonteen. Taloudellisista lakoista he 
alkoivat siirtya poliittisiin lakkoihin. VihLloin he ryhtyvat jarJestamaan 
mielenosoituksia, esiltlivtit poliittisia vaatimuksia demokraattisista 
vapauksista , esittavat tunnuksen: nalas tsaarin itsevaltius~ . 

Vuonna 1901 muuttui toukokuun ensimmaisen paivan lakko 
Obuhovin sotatarviketeh taalla Pietarissa ve ri seksi yhteentormaykseksi 
'yolaisten Ja sotavaen valiIllL Asei stettuj a tsaari n sotajoukkoJa vastaan 
yOliiisilla ei ollut kuin kivia Ja raudankappaleita. Tyolaisten sitkea 
vastarinta murrettiin. Ja sen Jalkeen seurasi julma kosto: noin 800 
yolaistii. vangittiin, monet heitettiin vankiloihin ja karkoitettiin pak

koty6hon . Mutta sankarilli nen nObllhovin puol ustus" teki suurea 
vaikutuksen VenaJan tyo lalsii n, nostatti myotiitu nn on aall on tyolaisten 
keskuudessa. 

Vuoden 1902 maaliskuussa tapahtuvat Satu min soslalidemokraat
fisen komitean jarjestamll.t Batumin tyolaisten suure t lakot ja mielen
Jsoitus. Batumin mielenosoitus heratti liikkeelle Taka-Kaukaasian 
yOlllis- 1a talonpoikaisjoukot. 
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Samana vuonna 1902 oli Don in ~ostovissa suurl lakko. Alu ks 
ryhtyiviit Jakkoon rautatielaiset, pian heihin yhtyivat monlen tehtaiden 
tyOlaiset. Lakko sai lilkkeelle kaikki tyoliiiset, kaupungin ulkopuolella 
pidettyihin kansankokouksiin osallistul muutamien paivien kuluessa 
liihes 30 tuhaita tyoliiista. Naissa kokouksissa I ueftiin aaneen sosiali
demokraattisia jUlistuksia ja niissa esiintyi puhujia. Poliisi ja kasakat 
eivat pystyneet hajoittamaan naHa monituhantisla tyovaen kokouksia. 
Kun poliisi surmasi mu utamia tyolaisla, kokoontui toisena paivana 
heidan hautajaisiinsa suunnaton tyoviien mielenosoitlls. Vasta koot. 
tuaan liihikaupungeista sotavakea tsaarin halJitus kykeni tukahdut
tamaan lakon . ~ostovin tyoliiisten taistelua johti Veniijan sosiali
demokraattisen tyovaenplIolueen Donin komitea. 

Mutta lakot paasivat vieHikin suurempaan mittaan vuonna 1903. 
fuona VllOllnJ on etelassii poliittisfa Joukkolakkoja, jotka kiisitt1iviit 
Taka-Kaukaasiall (Bakun, TifJisin, Batumin) ja Ukrainan suurimmat 
kaupungit (Odessan, Kievin, JekaterinosJavin). Lakot tlllevat yhii 
sitkeammiksi, jarJestyneemtniksl. Toisin kllin tyOYaenluokan aikai
semmissa eSiintymisissa sosialidemokraattiset komiteat alkavat Johtaa 
melkein kaikkialla tyolaisten polii ttista taistelua. 

Venajan tyovaenluokka oli nousernassa vallankumoukselliseen 
taisteluun tsaarin valtaa vastaan. 

Tyov1ienJiike teki vaikutllksensa talonpoikaistoon. Vuoden 1902 
kevaallii ja kesallii Ukrainassa (Poltavan Ja Harkovin laaneissa) ja 
Volgan varrella paitsi vauhtiin talonpoikaisliike. Talonpojat poIitivat 
tilanherrojen kartanoita, ottivat tilanherrojen maan, surmasivat vihaa
miaan maapiiripailllikoitil (zemskie natshalniki*) ja tilanherroJa 
I\apinaan nousseita talonpoikia vastaan 11ihetettiin sotavoimaa, talon
poikia ammlltti in, heita vangittiin sadolttain, JohtaJia Ja organisaat�
toreita heitettiin vankiJoihin, Inutta talonpoikicn valJankUlnousliike �
kas\-·oi Jatkuvasti. �

1'y{)liiisten ja talonpoikien vallankumoukselliset eSifntymiset osoit�
tivat, etta Veniijiillii on kypsymiissii ja liihestymassii vallankumous �

Tyolaisten vallankumouksellisen taistelun vaikutuksesta voimis!ull 
ylioppilaidenkin oPpositioliike. Vastaukseksi ylioppilaiden mielenosoi
tuksiin ja lakkoihin hallitus sulki yIiopistot, heitti satoja yIioppi
laita vankiloihin Ja keksi vihdoin sen keinon, ett1i niskoittelevat 
ylioppilaat liihetettiin sotaviikeen. Tiilliin vastaukseksi kaikkien kor. 

.) Zemski nats/zalllik - aatcllncn hallinloherra, joka kayttell polJ:si-,oi
keus ja hallintovaltaa. - SlIom. 

" 

keimpien oppilaitosten opiskeliJat pan iva! to imee n talvel la vuon n 
1901-1902 ylioppilaiden yleislakon. Tiima lakko kasitti noin 30 tu
hatta henkeii. 

TyoHiisten ]a talonpoikien vallankumouksellinen Hike ja varsin
kin vainotoimenpiteet ylioppiJaita vas!aan saivat liikkeelle myoskirt 
Iiberaaliset porvarit ja liberaaliset tiJanherrat, jotka istuivat niin sa
llotulssa zemstvoissa *); saivat heidat kohottamaan aanensa "vasta
lauseeksi" heidan ylioppilaspoikiaan vainoaV'an tsaarin hallituksen 
"iiiirimmaisyyksia" vastaan. 

Zemstvo-liberaalien tukikohtina oliva! zems!vohallinnot (zemskie, 
upravy). Zems!vohallinnoiksi nimi!ettiin paikallisia hallintoelimla, 
jotka hoitlvat maalalsvaestOa koskevia, puhtaasti paikallisia asioita 
ttelden tekoa, sairaaloiden ja koulujen rakentamista). Liberaalit tilan
herrat esittivat melko huomattavaa osaa zemstvohallinnoissl. He oli
vat laheisesti sidotut Iiberaalisiin porvareihin ja melkein sUlautuivat 
Iliiihin, silla he itse alkoivat silrtya tiloillaan puolittaisesta maaorja-· 
jalolldesta kapitalistiseen, edullisempaan talou teen. Molemmat nama' 
liheraalien ryhm:tt olivat tictcnkin tsaarin hallituksen puolella , lnutta 
ne vastustivat tsarismin "lHirimllliiisyyksia", pelaten juuri nalden 
.itiirimmaisyyksien" voivan voimistuttaa vallankumouksellista IiikeWi_ 
Ne pelk!lsiv1i.t tsarismin "aarimmaisyyksiau, mu!ta vielii enemman 
lie pelkilsivat vallankumousta. Pannessaan vastalauseensa tsarismin. 
"iliirimmaisyyksia· vastaan, Iiberaalit pyrkiviit kahteen p1i.limiiaraan: 
cnsiksl "jarkiinnyttamtiiin" tsaaria Ja toiseksi pukemaan kasvoilleen 
t~arismia kohtaan "su uren tyytymattomyyden" naamion, hankkimaan 
kansan luottamllksen, irroittamaan kansan tai osan kansaa vallanku
mouksesta Ja siten heiken!amaan vallankumousta. 

Zemstvo-Jiberaalinen Hike ei tietenkaiin ollut mikaiin vaara tsa
rismin olemassaololle, mutta se oli kuitenkin osoituksena-:.: siitii, etta, 
tsarismin Hlkuiset" perustukset eivat olleet vall an van kat. 

Zemstvo·liberaalinen liike joh!i vuonna 1902 porvarillisen "Va· 
pautus"-ryhman perustamiseen, joka muodosti VenaJan tulevan Eir
keimman porvaripuolueen - kadettipuolueen -ydinJoukon. 

Nllhdessaan, miten tyolliisten ja ta lonpQikien liike tulvehtii pit
kin maata yh1t peloittavampana virtana, tsaarinvalta ryhtyy kaikkiin 
toimenpiteisiin pysahdyttiiilkseen vallankumouksellisen liikkel:n. Yhii 

.) Zpmstvot - palkalliset hill1lntoelimet tsaarin Veniljiillli. Zemstvoilla j 
jo1ka 011 perustettu v. lE6l, oli hyvin rajoiletut olkeudet. Ne hoitivat ai·· 
noastaan alkeisopetusta, tcidcn rakennusta ja vaest(jn sairasapua koskevla ky 
symyksiil. - Suom. 30 
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useammin kaytetaan ty51lli stcn lakkoJa ja midenosoituksla vastaan 
sotavoimaa, kuula Ja nagaikka tulevat tsaarin hallituksen tavanmu
kaisi ksl vastauksiksi tyOlaisten ja talonpoikien esiintymisiin, vanki
lat Ja karkoituspaikat tiiyttyvat yle nmlHirin . 

Vainotoimenpiteiden lisa!!.misen ohella tsaarin ha11itus koettaa 
ryhtya m uihin kin, "joustavampiin", vainojen luonnetta vailia oieviin 
toimenpiteisiin, johtaakseen tyolaiset pois vall an kumouksellisesta 
liikkeestli. Tehdaan yrltyksia luoda vale-tyovuenjarjesWja santarmien 
ja poliisien holhouksen a11a. Naita jarjestoja nimitettiin silJoin "poliisi
sosialismin" jarjestoiksi eli zubatovilaisiksi jarJestoiksi (naHa tJ0liisi
tyovaenjarjestoja muodostaneen santarmieversti Zubatovin nimen 
mukaan). Tsaarin ohrana koetti kutyriensa avulla saada tyC"laiset 
se11aiscen kasitykseen, ettii tsanrin ha\litus on muka itse valmis aut
inmaan tyOiaisia heidan taloutlellisten vnatimustensa tyytlyttamisessa. 
"Miksi harjoittaa politiikkaa, miksi puuhata vallankumousta, kun itse 
tsaari on tyllHiisten puoie\la ", sanoivat zubatovilaiset tyolaisilie. Zu
batovilaiset perustivat muutamissa kaupungeissa jllrjestojaan. Zuba· 
tovilaisten jarjesfojen esikuvan mukaan ja samoin tarkoituksin perus
ti pappi Gapon vuonna 1904 jarjeston, jonka nimenii oli • Pietarin 
venliJ1iisten tehdastylllaisten yhdistys". 

l\1utta tsaarin ohranan yritys alistaa valtaansa tyovaenliike ci 
onnistunut. Tsaarin ha.llitns ei pystynyt selviytymaan kasvavasta 
tyOvaenliikkeest11 moisin keinoin. Tyovaenluokan kasvava vallan
:kumOllsiiike lakaisi tiellaiin nama poliisijarjesWt. 

2. � Leninin suunnitelma marxilaisen puolueen rakentamlseksi. 
.Ekonomistien" opportunismi. . Iskran" taistelu Leninin suun
nitelman puolesta. Leninin kirja »Mita on tehtava?". Marxi
laisen puolueen ideologiset perusteet. 

Huolimatta vuonna 1898 pidetysta Venajan soSialidemokraattisen 
puolueen I edustajakokouksesta, joka oli julistanut puolueen peruste
1uksi, ei puoluetta kuitenkaan oltu luotu. Ei ol1ut puolueohjelmaa , 
eikll slHi.ntt>Jil . I edustajakokouksessa valittu pu?lueen Keskuskomitea 

Ii vangittu elkll slUt enaa muodostettu uudelleen, siIia ei olIut ke
HHin, joka olisi sen muodostanut. Viela enemmankin: 1 edustaja
kokouksell jill keen puolueen aatteelli nen rikkinaisyys ja organisatoori
nen hajanais uus li sa~ntyivat yha. 

Kun vuodet 1884-1894 olivat narodnikkilaisuudesta saadun 
voiton ja sosiaJidemokratian. aatteellisen val mennuksen aikaa, ja vuo

det 1894-1898 aikaa, jolloin tehtiin yritys , tosin epaonnistunut, 
sosialidemokraattisen puolueen luomiseksi yksityisista marxilaisista 
'arjestoista, niin vuoden 1898 jalkeisesta ajasta tuli puolueessa val
linneen aatteell isen ja organisatoorisen sekasorron lisaantymisen 
.al ka. Marxilaisuuden voitto narodnfkkilaisuudesta ja tyovaenluokan 
valIan kumoukseIliset esiintymiset, jotka olivat osoittaneet marxilais
ten olevan oikeassa, voimistuttivat vallankumouksellisen nuo rison �
myotatuntoa marxilaisuu tta kohtaan. Marxilaisuus tuli muotiin. Tama �
johti siihen , etta marxilaisiin jarjestoihin tuivasi joukottain vallanku�
mouksellista intelligenttinuorisoa, joka oli heikkoa teoriassa, koke�
matonta organisatooris-poliittisessa suhteessa ja jolla oli vain sano�
malehdiston palstoja tayttaneista .legaalisten marxilaisten" oppor�
tunistisista kyhayksista ammen nettu hamara, suurimmaksi osaksi vaara �
Kasitys marxilaisuudesta. rama seikka johti marxilaisten jarjestojen �
teoreettisen ja poliittisen tason alenemiseen , »Iegaalisten marxilaisten I( �
o pportunistisen mielialan ieviam iseen niissa, aatteellisen rikkinaisyy
Jcn, poli itlisen horjunnan ]a organisato::>risen sekasorron lisaanty

miseen. 
Tyovl1enli ikkeen lisallntyva nouSU ja va llankumouksen i1 meinen 

l.aheisyys vaa1i vat tyovaenluokan yhtenaisen~ keskitetyn, vallanku 
mousliikettli. johtamaan kykenevan puolueen luomista. Mutta puoiueen 
paikailisten eHnten, paikallisten komiteoiden , ryhmien ja kerho jen 
ti la oli niin surkuteltava, niiden organisatoorinen hajanaisuus ja 
a atteeili nen eripuraisuus niin suuret, etta sellaisen puolueen muodos

talllista haitiasivat uskomaUomat vaikeudet. 
Va il<c utlc t eivii t all cc t va in siina, etta puolue oli rakennettava 

5aarill va llan <l nkarien vai llo tOilllcnpiteiden tulen alais ena, jolloin 
taman t1i. stll tClIllIlattiin jilrjestojen riveisUl parhaimmat toimihenkilot 
ja he. itettiin kar koitu spaikkoihin , vankiloihin, pakkotyohon. Oli viela 
sellaisiakin vaikeuksia, etta paikallis~en komiteoiden ja niiden toimi
henkiloiden melkoinen osa ei halunnut tietaa mistaan mu usta paitsi 
omasta paikallisesta, kaytannollisesta pikkutyostaan, ei ymmartanyt 
puolueen organisatoorisen ja aatteellisen yhtenaisyyden puutteesta joh
tuvaa vahinkoa , oli tottUllUt puolueen hajanaisuuteen, aatteelliseen 
sekasortoon puolueessa ja oli sita mielta , etta ilman yhtenai sta, kes

Jdtettytl puoluetta voidaan tulla toimeen. 
Keskitetyn puolueen luomiseksi oli voitettava tama paikallisten 

dinten takapaJuisuus, kankeus ja ahtaan kaytannon rajoittuneisuus. 
Mutta el sUra kaikki. puolueessa oli melko lukuisa ryhma hen

"il6ita, joilla oli omat aanellkannattajansa, .Rabotshaja mysl" (n Tyo

3 - 924 

32 

33 



vaen ajatus ") VenajaWi. ja ~Rabotsheje Dielo" ( » Tyuvaen asia ") 
ulkomailla; tama ryhma puolusteli teoreettisesti organisatoorista 
hajanaisu utta ja aatteelIista rikkinaisyytta puolueessa, veisasipa 
niilie usein ylitystiikin jll piti tyovaen luokan yhtenaisen keski
tetyn poliittisen puolueen perustamista ta rpee(tomana }a keksittyn" 
tehtavana. 

Nama olivat "ekonomisteja" ja heidan kannattajiaan. 
Proletariaatin yhtenaisen poliittisen puoluf' en Iuomiseksi oli ennel1i 

kai kkea nUJerrettava nekonomistit". 
Naiden tehtavien tiiyt.tamiseen ja tyovaenluokan puolueen raken

tamiseen ryhtyikin Lenin. 
Oli oIemassa erilaisia mielipiteita kysymyksesta, mista on aletta· 

va tyovae nluokan yhteniiisen puolueen rakentaminen. Jotkut ajatteli
vat, etta puolueen rakentaminen oli alettava kutsumalIa kokoon puo
lueen II edustaJakokous, joka sitten yhdistiiisi paikalliset jarjestot ja 
loisi puolueen . Lenin oli sellaista mielipidetta vastaa n. Han oli sita. 
mieita, etta ennen edustajakokouksen koollekutsumista on selvitettiiva 
kysymys puolueen piilimiiarisHi ja tehtavista , on tiedettava, millaise~ 
puolueen haluamme rakentaa, on tehtavii aatteel li sesti rajat selviksi 
• ekonomistien" kanss,," on san ottava puol ueelle rehellisesti ja avoim esti,. 
ettii on oIemassa kaksi eril aista mielipidetta puolueen paamaarista ja 
tehtavistii - "ekonomistlen" mielipide ja vallankumouksellisten sosiaIi
demokraattien mielipide, on harjoitettava Jaajaa sanomalehtipropagan
daa vallankumoukselIis~n sosialidemokratian katsomusten puolesta,. 
samoin kuin ~ekonomistit" harjoittavat sita omien katsomuksiensa puo
lesta iianen kannattajissaan, on annettava paikallisille jiirjestoille mahdol
Jisuus tehdii tietoinen vali nta naiden kahden virtauksen vali ll ii ja vasta 
sen jalkeen, kun tama vaItUlmaWn ennakkotyo on suoritettu, voidaa~ 
kuts ua koolle puolueen edustajakokous. 

Lenin sanoi suoraan: 

"Ennen yhtymista ja yhtymista varten on valttamati:inta teh
da ensin paattavasti ja tarkasti rajat selviksi" (Lenin, IV osa, 
sivu 378, venal.). 

Tata silmallii pitiien oli Lenin sita mielta, etta ty6vaenluokan poliit
tisen puolueen rakentaminen on alotettava yleisvenalaisen poIiittisen 
taistelulehden perustamisesta, joka harjoittaa propagandaa ja agitatiota. 
vall anku mouksellisen sosiaJidemokratian katsomusten puolesta, ettli: 
sellaisen sanomalehden perustamisen taytyy olla puolueen rakentami
sen ensimmaisena askelrena. 
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Tunnetussa kirjoituksessaan »MisHI. on alotettava?~ Lenin hahmoit· 
teli puolueen konkreetti sen rakennussu unnitelman, jota on l<el1itetty 
siUen hanen kuuluisassa ki rjassaan "Mita on tehtava?". 

"Meidan mielestamme~, sanoi Lenin tassii kirjoituksessa·,. 
"to imil)nan lahtokohtana, ensimml!.isena kaytannolIisena aske
leena haluamamme jarjeston*) luomiseen , javihdoin, tarkeimpana 
johtolankana, josta pidellen me voisimme jarkkymii tta kehittaa, 
'syventiia ja laajentaa tata jarjesto1i, Hiytyy olIa yleisvenalaisen 
poliittisen sanomalehden perustamlsen. llman sita on mahdo
tonta periaatieellisesti vankan ja kaikinpuolisen propaga ndan 
ja agitation jarjestelm1illinen harjoittaminen, joka on yleensa 
sosialidemokratian vakituinen paateht1i va ja erikoisen valttiim1i
ton tehtiiva nykyhetkel la, jolloin mielen'kiinto politiikkaan, sosia
lismin kysymyksiin on her1innyt mita laajimmissa viiestokerrok
si ssa~ (Sama, sivu 110). 

" 
Lenin oli sita mieita, ettll sellainen sanomalehtl ei ole ainoastaan 

puolueen aatteellisen yhteenliittamisen valine,. va an myos pai kallis ten 
jarjestojen organisatoorisen puolueeksi yhdist1imisen valine. Sellaisen 
lehden asiamiesten ja' kirjeenvaihtajien verkosto, joka muodostuu pai
kallisten jarjestojen edustajista, on, se run ko, jonka ympariIIe puolue 
kootaan organisatoorisesti. SiIla, sanoi Leni n, »sanomalehti ei ole vain 
kollektiivi nen propagandisti ja kollektiivinen agitaattori, vaan myos
kin kol1 ektiivi ne n organisaattorl". 

.111:.\;1 a::.lalllil!<,tl'n verkostosta", sanoi Lenin samassa kif
F.ttukscssn, . hdl'e jl1l1 rl ru llko l11cilic tarpecll iselle jarjestt>lle. 
Juka on riitlilv;lll slIUTi k[sI Wi miU! n koko maan; riiWi.van laaja 
Ja moniplIoJine n tote uitaakseen Hukan ja yksityiskohtaisen tyt>n
Ja on; riittavan vankka kyetakseen kaikissa olosuhteissa, kaikissa 
"kaiinteissa" ] a odottamattomissa tilanteissa tekemaan jarkkyma
tontii omaa tyt>tiiiin ; riittaviin joustava osatakseen toisaaJta 
viiistiia taistelua avoimella kentalla vihol lisen musertavaa 
ylivoimaa vastaan , kun vihollinen on koonnut yhteen kohtaan 
kaikki voimat, ja toisaalta osat~kseen kiiyttaii hyviikseen 
tiiman vihollisen kompelyytta ja hyok1i ta sita vastaan sieIlll ja 
silloin, missa kaikkein v1i himmin odotetaa n hyokk1iys ta" (Sama, 

sivu 112). 

e) Puhe on p uo[ueen luomisesta. - Talm. 
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Sellaisena lehtena tuli olla . Iskran". 

Ja todellakin, »Iskrasta" t uJi juuri sellainen yleisvenalainen poIiit
tlnen, puolueen aatteellista ja organisatoorista yhteenliittamisti:i val
mistava lehU. 

Mita tulee itse puolueen rakenteeseen 1a kokoonpanoon, niin 
Lenin oli sita mielta, etta puol ueen taytyy muodostua kahdesta osasta: 
a) vakituisten johtavien tyontekijain ahtaasta piirista, Johon pitaa kuu
l ua paaasiaIlisesti ammattivallankumouksellisten, s.o. kaikista muista 
tOimista, paitsi:'puoluetyosta , vapaiden tOimihenkiloiden, lOilla on valt
tamaWn vahimmaismaara teoreettisia tietoja, poIiittista kokemusta, 
organ isatoorisia tottumuksia ja taitoa taistella tsaarin poIiisia vastaan, 

• t aitoa piilout ua pOliisilta, la b) periferian (ulkopiirin) puolueJarlestt)
Jen laalas ta verkostosta, puol uejasenten monilukuisesta joukosta, joka 
nauttii satojen tuhansien tyotatekevien myotatuntoa ja kannatusta. 

"Mina vaLtan", kirjoitti Lenin, .etta (1) ei ainoakaan vallan
kumouksellinen Hike voi olla luja i1man kestavaa, j atkuvaisuu
tensa sailyttavaa joht al ien jarjestoa; (2) etta mita laajempi on 
vaistovaniises ti taisteluun ml1kaan tuleva )oukko ... sita pakot
tavampi on sellaisen jarjeston valttamattomyys ja sita Iujemman 
taytyy taman jarjeston olla. . . (3) etta sellai sen jarjeston Hiy
tyy paaasiallises ti muo dostua henkilt)isti.i, Jotka harjoittavat 
ammatikseen vallankumouksellista toi mintaa; (4)--eWi mita enem
man me itsevalti uden maassa supistamme sellaisen jarjeston Jasen
maaraa, niln pitkaUe, etta siihen osallistuvat vain sellaiset jase
net, jotka harJoittavat ammatikseen vallankumou ksellista toi min
taa ja ovat saaneet ammattivalmennuksen taistelutaidqssa val
tiolIista poliisia vastaan, sitii vaikeampaa on "saada klinni" sel
laista jarjestoa, ja -(5) - sita 'taajemmaksi tulee sellaisten 
seka tyovaenluokasta etta muista yhteiskuntaluokista peraisin 
oIevien henkiloiden joukko, joi1le on mahdollis ta osallist ua Wk
keeseen Ja tyoskennell a siina aktiivisesti" (Lenin., IV osa, sivu 
456). 

Mita tulee perustettavan puolueen luonteeseen Ja sen asemaan tyo
vl1enluokkaa n nahden , mita tulee puolueen paamaariin Ja tehtaviin, 
nlln Lenin oli sita mieltii, etta puolueen taytyy olla tyovllenluokan 
etujoukko, etta sen taytyy ol1a tyoviienliikkeen johtava voima, joka 
yhdisUili ja ohjaa proletariaatin luokkataistelua. Puolueen lopullinen 
pliamalira on kapitalismin kukistaminen Ja sosialismin pystyttaminen. 
Lahin p'ilimallra on tsaris min kukistaminen 1a kansanvaltaisen Jarjes-

Iyksen pystyWiminen. Ja ko ska kapitaJismin ku kistaminen on mah
dolonta ilman ennakoJta tapahtuvaa tsarismin kukistamista, niin 
puolueen palltehtavlina tallii hetkellii on tyovaenluokan nostatta minen , 
koko kansan nostattaminen taisteluun tsarismia vastaan, vallanku
mouksellisen kansanJiikkeen kehittaminen tsarismia vastaan ja tsaarin
vallan suistaminen, koska se on ensimmainen ja paha este tieIHi 
sosialismiin. 

"Historia on asettanut nyt meille-, sanol Lenin, "Hl.himm!ln 
tehtaviin, joka on kaikkein vallankumouksellisin minkii tahan
sa muun maan proletariaatin kaikista ltihimmistti tehtavista. Tlimiin 
teht1t.van toteuttaminen, ei ainoastaan .eurooppalaisen, vaan myos
kin (voimme sanoa nyt) aasialaisen taantumuksen mahtavimmalJ 
rintavarustuksen murskaaminen tekisi venalaisestii proletariaatista 
kansainvaJisen vallankumouksellisen proletariaatin etujoukon
(Lenin, IV osa, sivu 382). 

Ja edeJleen: 
"Meidan on muistettava, etta taistelu hallitusta vastaan yksi-

tyisten vaatimusten puolesta ja yksityisten myonnytysten val
loittaminen ovat vain pikku kahakoita vihollisen kanssa, vain 
pienia etuvartiokahakoita, mutta ratkaiseva ottelu on vieHi 
edessa. Edessamme on koko mahtavuudessaan vihollislinnoitus, 
Josta syydetaan meita vastaan tykinkuula- ja kivaarinluotiryop
pyja, jotka vievlit riveistiimme parhaimpia taistelijoitamme. 
Meidan on valloitettava tama linnoitus, 1a me valloitamme sen, 
loS yhdistamme herlilivan proletariaatin kaikki voimat venalais
ten vall ankumouksellisten kaikkien voimien kanssa yhdeksi puo
lueeksi, johon pyrkii kaikki, mi ka Venajalla on eliivlili ja rehel
lista. Ja vasta silloin tayttyy venalaisen tyolaisvallankumouksel
lisen Pietari AlekseJevi n enriustus: .. koh oaa milj oonaisen 
tyokansan Jiinteva kasi ja sotilaspistimin suojattu despotismin 
ies hajoaa tomuksil" (Lenin, IV osa, sivu 59). 

Sellainen oli Leninin suunnitelma tyovaenluokan puolueen luomi
seksi itsevaltaisen tsaarin Veniijan oloissa. 

"EkonomistW avasivat viivyttelematta tulen Leninin suun nitelmaa 
vastaan. 

.. Ekonomistit " vaittivat, etta yleispoliittin en taistelu tsarismia 
vastaan on kaikkien luokkien asia, ennen kaikkea porvariston asia, 
Ja etta tam anvuoksl se ei kiinnosta suuresti tyovaenluokkaa , siIla 
tyolaisten paaasialJinen mielenkiinto kohdistuu taloudelliseen taiste
luun tehtaanislintilt vastaan tyopalkan korottamiseksi, tyoehtojen 35 

37 



p aran tamiseksi j. n ,e , Siksi sosialidemakraatit elvat saa asettaa lahlm
maksi paatehtavakseen poli ittista tai stelua tsarismia vastaan eivatka 
tsaarinvallan kukistamista, vaan "tyolais ten taloudellisen tai stelun 
jarjestamisen tehtaanisantia ja hallitus ta vastaan"; taloudellisella tais
telulla halli tusta vastaan tarkoitettiin taistelua teh daslainsaadannon 
parantamiseksi. nEkonomistit" vakuuttivat, etta silla tavalla voisi 
"itse taloudellinen taistelukin saada poliittisen I uonteen" . 

"Ekonomistit" eivat enaa muodollisesti uskaltaneet vastustaa po
liittisen puolueen valttamattomyytta tyovaenluokalle. Mutta he olivat 
sita mielta , etta puolueen ei ole oltava tyovaenliikkeen johtavana 
Yoimana, ettei sen ole sekaannuttava tyovaenluokan vaistovaraiseen 
liikkeeseen, saa ti sitten johdettava sita, vaan seurattava sen jaljessa, 
t utldt tavil sita ja otettava siita op pia, 

"Ekollomistit" vaittivat edelleen, etta tietoisen aineksen merkitys 
tyovaen liikkeessa, sosialistisen tietoisuuden , sosialistisen teorian 
jarjestava ja suuntaava vo ima on mitaton tahi melkein mitaton ja 
etta sosiali demokratian ei ' ole kohotettava tyolaisia sosialistisen tie
toisuuden tasolle, vaan painvastoin sen itsensa on mukaannuttava 
ja laskeuduttava tyovaenluokan keskinkertaisten tahi vielakin taka
pajuisempien kerrosten taso ll e, etta sosial idemokratian e! ole juurru 
tettava tyovaenluokkaan sosialistis ta tietoisuutta, vaan sen on odotet
tava, kun nes tyovaenlllokan vaistovarainen liike itse omin voimin 
mnokkaa sosialis tisen tietoisuuden, 

Mita tulee Leninin organisatiosuunnitelmaan puol ueen-rakentam!~ 
seksi, niin he pitivat sita jonkinlaisena vakivaltana vaistovaraista 
liiketta kohtaan. 

Lenin kavi "Iskran " sivuilla ja erikoisesti kuul uisassa kirjassaan 
"Mita on tehtava?" taman "ekonomistien" opportunistisen filosofian 
kimppuun jattamatta siita kivea kiven paalle. 

1) Lenin osoitti , etta tyovaenluokan johtaminen pois yleispoliit
tisesta taistelusta tsarismia vastaan ja sen tehtavien rajoittaminen 
taloudelliseen taisteluun tehtaanisannistoa Ja hallitusta vastaan , kajoa
matta enempaa tehtaanisantiin kuin hall itukseenkaan , merkitsee tyo
laisten , tuomitsemista ikuiseen orjuuteen. Tyolaisten taloudellinen 
taistelu teh taanisantia ja hallitusta vastaan on trade-unionistista tai s
telua ' parempien ehtojen puolesta tyovoiman myynnissa kapitalisteille, 
mutta tyolaiset elvat hal ua taistelJa vain parempien ehtojen puolesta 
myydessaan tyovoimaan sa kapitalisteill e, vaan myoskin tuhotakseen 
itse kapitalistisen jarjestelman , joka pakottaa heidat myymaan tyo
volmansa kapitalisteille Ja olemaan riisteWivina. Mutta tyolaiset eivat 

voi Hih tea taisteluun kapitalismia vastaan, he e ivat voi alo ittaa tais
l elua sosialis min puolesta nii n kauan kui n tyovaenliikkeen tieWi on 
i saarinvalta, kapitalismin kahlekoira, Sen Uihden puolueen ja tyovaen
luokan Hihin tehtava on tsaarinvallan korjaarninen pois tielta ja siten 
sa malla tien avaaminen sosialismiin. 

2) Lenin osoitti, etta tyovaenliikkeen vaistovaraisen prosessin 
ylistely ja puolueen johtotehtavan kieltiiminen ja sen tehta.van supis
t aminen tapahtumien kirjaajan tehtavaksi merkitsee ~amaa kuin 
saarnata "perassalaahustamisen" politii kkaa, saarnata puolueen muut
t umista vaistovaraisen prosessin laah ustimeksi, liikkeen passllvl
seksi voimaksi, joka kykenee vain tarkkailemaan vais tovaraista pro
sessia ja antaa asiain menna menojaan. Sellainen saarnai! u me'rkit
·see pyrkimystii. puolueen tuhoamiseen, se merkitsee tyovaenluokan 
ja.WimisHi ilman puoluetta, ty6vaen!uokan jattamista aseettomaksi. 
Mutta tybvlien luokan aseettomaksi jiittaminen silloin, kun tyovaen
luokan edessa ovat sellaiset viholliset kuin kaikin taisteluvalinein 
aseistetiu ts aarinvalta ja nykyaikaisesti jarjestaytynyt porvaristo , jolla 
<)ll. oma puol'ueensa, joka johtaa sen taistelua tyovaenluokkaa vas
taan, merkitsee tyovaenl uokan peWimista. 

3) Lenin osoitti, etta tyovaenliikkeen vaistovaraisuuden edessa 
kumartaminen ja tietoisuuden nierkityksen va.heksyminen, sosialistisen 
tietoisuuden, sosialistisen teorian merkityksen vaheksyminen, mer
ki tsee ensiksi tyola.isten pilkkaamista, jotka pyrkivat tietoisuuteen 
kuten valoo n, toiseksi teorian arvon polkemista p uolueen sil· 
missl!, tolsi n sanoen sen aseen arvon poikemista, Jonka avulla 
pllolue tidoaa nyk) isyyden ja nakee ennakolta tllievaisuuden, 
seka kol manneksi - taydellista ja lop ulli sta opportunismin suohon 
vajoamista . 

n Ilman vallankumouksellista teoriaa", sanoi Lenin, )I ei voi 
olla vallan kumouksellista liiketta.kaan. . . Eturivin taisteli jain 
osan voi suorittaa vain p uol ue, jolla on johtonaan edistynein 
teoria" (Lenin, IV osa, sivu 380) . 

4) Lenin osoitti, etta "ekonomistit" petta.vat tyovaenluokkaa vait
taessaan, etta sosialistinen ideologia voi syn tya tybvaenluokan vaisto
varaisesta liikkeesta , silla. itse asiassa sosia1istinen ideologia el synny 
vaistovaraisesta lii kkeesta, vaan tieteesta. Kieltaessaan , etta sosialis
tisen tietoisuuden vieminen tyovaenluokkaan on vaittamattinta, "eko
nomistit" raivaavat juuri siten tieta porvarilliselle ideologialle, helpot
tavat porvarillisen ideologian viemista, juurruttamista tyovaenluok
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kaan , yrittavat siis ha udata tyt)vaenliikkeen ja sosialismin yhdistlimis

ajatuksen, auttavat porvaristoa . 

,.Kai~enlainen kumartelu tyovaenliikkeen vaistovaraisuudeti 

ed essll", sanoi Lenin, "kaikenJainen "tietoisen aineksen II mer
kityksen , sosialidemokratian merkityksen vaheksyminen merkit
see samalla - taysin riippumatta siita, toivoolw vliheksyvli sitlt 
tahi ei, - porvarillisen ideologian vaikutuksen voimistuttamis
ta tyolaisiin" (Sarna, sivu 390). 

Ja edelleen: 

"Kysymys on ainoastaan tlisia: porvariJl inen tah i sosialistineDl 
ideologia. Keskitieta tassa ei ole... Sen tahden sosialistiseD 
ideologian kaikenlainen vaheksyminen, kaikenlainen loittone
minen siita {merkitsee samalla porvarillisen ideologian voimis
tuttamista· (Sarna , sivut 391- 392). 

5) Tehdessalln yhteenvedon kaikista niiistll "ekonomistien" vir
heistll Lenin tuli siihen johtopallWkseen, etteivat "ekonomistit " halu.a 
yhteiskunnallisen vallankumouksen puoluetta, joka vapauttaa tyO
vaenluokan kapitalismista, vaan "yhteiskun nallisten reformien" puo
luetta, joka edellyWia kapita lismin herruuden sllilymista, ja ettll "eko
nomistit" ovat taman v uoksi reformisteja, jotka kavaltavat proletariaa
tin elinedut. 

6) Lenin osoitti lopuksi, ettll "ekonomismi" ei ol e satun naineB 
i1miO Venajallll, ettii "ekonomistit " ovat vakea, joka valittaii porvaril
Iista vaikut usta tyovllenluokkaan, etta heilla on liittolaisia lansi
eurooppalaisissa sosialidemokraattisi ssa puolueissa revisionistien, OPPOf

tuni sti Bernsteinin kannattajien hah mossa . Ulnnessa sosialidemo
kratian keskuudessa alkoi yha enem man lUJittua opportunistinen virtaus, 
joka esiintyi Marxin suhteen "arvostelun vapauden" Jipun alia, vaa
tien Marxin opin " revisiota" eli tarkistusta (siita ni.mi "revisioni s
mi "), vaatien luopumista va llankumouksesta, sosiaJismista ja pro
letariaatin diktatuurista. Lenin osoitti, etta samanlaista vallankumouk
sellisesta tai stelusta, sosialismista ja proletariaatin diktatuurista 1uo
pumisen IinJaa noudattivat venalaiset "ekonomistit ". 

Sellaiset ovat Leninin kirjassa "Mita on tehtavii?" kehitetyt teo
reettiset piHikohdat. 

"MiUl on tehtava?U-teoksen leviliminen johti siihen, ettii vuoder.
kuluttua sen ilmestymisestll (se julkaistii n maaIiskuussa vuonna 1902~ 
Venajan sosialidemokraattisen puolueen II edustajakokoukseen men.

nessa, oli "ekonomismin" aatteellisista asenteista jaanyt jaljelle Yai r: I 

epamiellyWiva muisto ja pUQl uetyon tekijai n enemmisto alkoi pitaa 
"ekonomistin" nimitystll loukkauksena. 

Se 011 ,. ekonomismin" tiiydellinen aatteelli nen tuho, opportunis
min, perassalaahaamisen Ja vaistovaraisuuden ideologian tuho. 

Mutta tahan ei rajoitu Leninin "Mita on tehtiiva ?"-teoksen mere. 

kitys. 
"Mitll on tehtiiva ?U-teoksen hi storiallinen merkitys on siina, eWi 

Len in tassa ku uluisassa kirjassaan: 
1) Ensimmaisen a marxilaisen aJattelun historiassa paljasti juurta

jaksain opportunismin aatteelliset lahteet osoittaen , etta niitli ovat 
en nen kaikkea tyovaenliikkeen vaistovaraisuuden kumartaminen ja 
sosialistisen t1etoisuuden merkityksen alentaminen tyt)vaenliikkeessii ; . 

2) Kohotti arvoonsa teorian, tietoisuuden, puolueen merkityksen 
vaistovaraisen tyt)vaenliikkeen vallankumouksellistuttavana la johta- . 

vana voimana; 
3) Perusteli loistavasti sen marxilaisu uden perusaJatuksen, joka , 

kuuluu, etta marxilain en puolue on tyovaenliikkeen ja sosialismin 

yhdistamista; 
4) Suoritti marxilaisen puolueen ideologisten perusteiden nerok

k:lan muokkauksen. 
"Mit1i on tehtliva ?"-teoksessa kehitetyt teoreettiset piHiajatukset: 

olivat sitten bolshevikkipuolueen ideologian perustana, 
" Iskra·, jolla oli sellainen teoreettin~n rikkaus, voi kehittll.a jm 

10lh'll.l kl' hltllldn laaJan ka mppail un Leninin laatiman suunnitelman 
pIt ClI l'~la Jl lI lJ\U I.!I.! Il rakcnta lJl iseks i, puolueen voimien kokoamisen, 
plloluce n II edus taJakukouksen, vallankumouksellisen sosialidemo~

kratia n puolcsta, "ekonomisteja " vastaan, kaikkia ja kaikenlaisia 
opportllrlisteja, revisionisteja vastaan. 

"Iskran ~ tarkeimpia toita oli p uol ueen ohjelmal uon noksen laati- 
minen. Tyovaenpuolueen ohjelma on, kuten tunnettua, tyovaenluo
kan taistelun paamiiarien ja tehtavien Iyhyt tieteellisesti perusteltu 
esitys. Ohjelma maarittelee niin proletariaatin vallankumouksellisen 
Ii ikkeen lopullisen palimaaran kuin myoskin ne vaatimu k&et, joiden 
p uolesta puolue taistelee tiella lopullista p liiimaaraa koh ti. Sen 
vuoksi ohjelmaluonnoksen laatimisella oli pakostakin ensiluokka in en 

merkitys. 
Ohjelmaluonnoksen laatimisen aikana syntyi "Iskran" toimituk- 

sessa vakavia erimielisyyksia Leninin ja Plehanovin sekli myoskin 
muiden toimituksen jasenten valilHL Nama erimieli syydet ja vliittelyt 
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livat v1ihallii johtaa Leninin ja Plehanovin valien Hiydelliseen rikkou
f umiseen. Muita valien rikkoutuminen ei tapahtunLlt viela s illoin. Lenin 

. sai aikaan sen, p.ttii ohjelmaluonnokseen otetliin .tarkein, proletariaatin 
di ktatuuria koskeva kohta ja osoitetti in sel vii sti tyovaenluokan jOhto
t eh tava \>a llankumouksessa. 

Leninin fyota on puolueen ohjelmas sa myoskin kokonaan taman 
ohjelman agraarlkysymysta koskeva osa. Lenin oli jo siIloin maan 
kansallistuttamisen kal1l1alla, mutta taistelull ensi vaiheessa han pHi 
valWimatfomana vaatimukse n esittamista "otrezkien", s .o . nUden 
maiden, jotka til anherrat olivat "vapauttamisen" aikana lohkaisseet 
pois talonpoikien maista, talonpojille palauttamisesta. Maan ka nsallis
~uttamista vastaan esiintyi Plehanov. 

Leninin v1i iUelyt Plehanovin kanssa puolue~n ohjelmasta maarit
. telivat osittain vastalset erimielisyydet bolshevikkien ja menshevik

.!den valiWi. 

:3. � Venajan sosialidemokraattisen tyovaenpuol uee n II edustaja
k okous . Ohjelman ja saantoje n hyvaksyminen ja yhtenaisen 
puolueen Iuomi nen. Erimielisyydet edustajakokouksessa ja 
kahden vi rtauksen, bolshevistisen ja menshevistisen, i1mesty
minen puolueeseen. 

Lenlni1iiisten periaatteiden voitto ja . Iskran" menestyksellinen 
j aistelu Leninin organisatiosuunnHelman p uolesta valmistivat siis 
kaikki perusehdo t, jotka oli vat vlil ttamattomia p uol ueen luomiseksi 
eli , kuten silloin sanottiin , todellisen puolueen I uomiseksi. Iskralai
nen suunta oli voittanut sosialidemokraattisten jarjestojen kesk uudes
sa Venajalla. Nyt voitiin ku tsua kooIle puolueen II edustajakokous. 

Heinakuun 17 (30) paiviinii vuonna 1903 avatHin Venajan sosiali
demokraattisen tyovaenpuolueen II edustajakokous. Edustajako. 
kous kokoontui ulkomaiIl a salaa. Alussa sen istunn ot pidettiin Brys
selissiL Mutta sitten Belgian poliisi kehotti edustajakokouksen edus
tajia lahtemaan Belgiasta. Silloin edustajakokou s muutti Lontooseen. 

Edustajakokoukseen oli saapunut kaikkiaan 43 ed ustajaa 26: sta 
jarJestosta. J okaiseIla komiteaIla oli oikeus lahetHi.ii edustajako
koukseen kukin 2 edu~taj aa , mutta muutamat lahettivat vain yhden. 
Siten 43:Ila edustajalla oli 51 ratkaisevaa aan tii. 

Edustajakokouksen paatehtiiva oli "todeLlisen puolueen luomi
nen niilla periaaiteellisilla ja organisatoorisilla perusteilla , jotka 
"Iskra" oli esittanyt ja muokannut " (Leni~ , IV osa,' sivu 164). 

Edustajakokouksen kokoonpano ei 011 ut yhtenainen. Edustajako
I.<o uksessa eiviit j ulkiset "ekonomistit « olleet edllstettllina heita kolldan
neen tappion v uoksi. Muita talla aikaa he olivat muuttaneet muotoaan 
niin ovelasti , etta heidan onnistui saada kokoukseen muuta mia edus
t aJ iaan. Sitiipaitsi Bundin edustaj at erosivat "ekonomisteista" vain 
sanoissa, mutta tosiasiassa he 01 ivat "ekonomistien" kannalla . 

Siten kokouksessa ei oll ut lasna ainoas taan nIskran" kannatfaj ia, 
vaan sen vastustajiakin . • Iskran" kannattaJia oli 33, siis enem misto. 
Mutta eivat kaikki iskralaisiin lukeutuneet olleet todella iskralaisia, 
leninilaisia. Edllstajat jakautuivat muutamiin ryhmittymiin. Leninin 
kannattajilla eli lujilla iskralaisilla oli 24 aanta, 9 iskralaista seurasi 
Martovla. Nama olivat horj uvi a iskralaisia . Osa ed ll stajista horJui 
r Iskran - ja sen vastustajien valilla; sellaisilla laskett ii n edustaJako
kouksessa olleen 10 aantii. Se oli kes kusta. n Iskran " avoi milla vas
tustaj illa oli 8 iianta (3 "ekonomisti a " ja 5 bund ilai sta). Is kralaisten 
hajoaminen oli riiitava antamaan "Iskran" vihollisille yliotteen. 

Tasta nakyy, miten monimutkainen tilanne oli edustajakokouk
sessa. Lenin teki ~u.uria ponnistuksia turvatakseen n Iskran" voHon 
edustajakokouksessa. 

Tarkeimpana asiana edustajakokouksessa oli p uolueen ohjelman 
hyvaksyminen . Paakysymys, joka heriitti edustajakokouksen opportu
nlstisen osan vastavaitteita ohJel maa kasiteltaessa, oli kysymys prole
tariaatin diktatuurista. Opport un istit eivat olleet yksimielisia edusta
l akokouksen vallankumouksellisen osan kanssa monista muistakaan 
ohjelmal.ysymyksisHI. Mutta he paiiltivat ryhtya taisteluun paaasial
lisesti proletariaatin diktatuuria koskevasta kysymyksesta vedoten 
siihen, etta useilla ulkomaiden sosialidemokraattisilla puol ~eilla 
ei oUut ohjelmassaan kohtaa proletariaatin diktatu urista ja etta 
senvuoksi voitaisii n olla s ita ottamatta Venajankaan sosialidemokraat
ti sen puolueen ohjclmaan. 

Opportunistit vastustivat myoskin talonpoikaiskysymysta koske
vien vaatimusten ottamista p uolueen ohjelmaan. Tama viik i ei hal un
nut vallankumousta, sen vlloksi se viero ksui tyovaenluokan liitto
Iaista, talonpoikaistoa, suhtautui siihen vih amieli sestL 

Bundilaiset ja puolala iset sosialidemolmiatit vastustivat kanso
le n itsemaaraamisoikeutta. Lenin o n ain a opettanut, etta tyovanluo
kan velvollisuus on taistella kansallista sortoa vastaan . Taman ohjelma
'vaatimuksen vastustamine n ol i samaa kuln ehdotus luopua pro
elaarisesta internationalismista, tulia kansallisen sorron auttajaksi. 

Le nin antoi kaikille naille vastavaitteille musertavan iskun. 
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Edustajakokous hyvaksyi "Iskran· ehdottaman oh jelman. 
Tassa ohjelmassa oli kaksi osaa- maksimiohjelma (e nimmlHs

o hjelma) ja minimiohjelma (vahimmaisohjelma). Maksimiohjelmassa 
puhuttiin tyovaenluokan puolueen paateh tavas'ta - sosiali stisesta val
lankumouksesta, kapitaJistien vallan kukistamise sta, proletariaatiD 
diktatuurin pystyttlimisesta. Minimiohjelm assa pu huttiin jo ennen 
kapitalistisen jilrjestelman kukistamista, ennen proletariaatin dikta
tu urin pystyttamista suoritettavista puolueen 111himmista tehtavista: 
tsaarin itsevaltiuden kukistamisesta, demokraattisen tasavall an pystyt
tamisesta, 8-tuntisen ty6paivan kay tantoonottamisesta tyolaisille, 
maaorjuuden kaikkien jatteiden havittamisesta maaseudulla, tilanher
rojen talonpojilta riistamien maiden (»otrezki ") talonpOjille palaut
tamisesta. 

Myohemmin bolshevikit asettivat "otrezkien· palauttamlsvaatimuk
sen tilalle vaatimuksen kaiken ti lanherrojen maan pakkoluovutuksesta. 

II edustajakokouksessa hyvaksytty ohjelma .oli tyovaenluokan 
p uolueen vallankumouksellinen ohjelma. 

Se oli voimassa puolueen VIII edustaj akokouksee n asti, Jolloio. 
puol ueemme hyvaksyi proletaarisen vallankumouksen voiton jalkeen 
uuden ohJelman. 

Hyvaksyttyaiin ohjel man puolueen II edustajakokous siirtyi kasftte
lemaan puolucen siiiintojen luonnosta. Hyvaksyttyaan ohjelman ~a 
luotuaan perusteet puolueen aatteelliselJe yhdistamiselle oli edustaja
koko uksen hyvaksyttava myoskin puolueen saannat tehdakseen lopun 
napertelysta ja kerhoil usta, organisatoorisesta pirstoutuneisuudesta ja 
lujan lmrin p uuttumisesta puolueessa. 

Mutta vaikka ohjelman hyvaksyminen tapahtui verraten sujuvasti, 
nii n kysymys puol ueen siH!n nOista heratti edustajakokouksessa an
karia vaitte lyita. Kaikke in Jyrkim mat erimielisyydet pUhkesivat saan
tojen ensimmaisen pykalan sanamuodosta, puolueen jasenyydesta. 
Kuka voi olla puolueen jasen, miIIaisen on o ltava puolueen kokoon
panon , millaisen on puolueen oJtava organisatoorisessa suhteessa
jarjestetty kokonaisu us tahi jotakin epamaaralsta - sellaisia oliva. 
saantojen ensimmaisen pykalan yhteydessa syntyneet kysymykset. 
Kaksi san amuotoa oli vastakkain: Leninin sanamuoto, jota kannattivat 
Plehanov ja lujat iskralais et, ja Martovin sanam uoto, jota kannattivat 
Axel rod, Za s ulitsh, horjuvat iskralaiset, Trotski ja edustajakokoukser. 
koko avoimesti opportunistinen osa. 

Leninin sanam uodon mukaan puolueen jasenena vol ol1a jokai
nen , joka tunnustaa p uolueen ohjelm an, kannattaa puoluetta aineel
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isesti ja on yhden sen jllrjeston jasen. Martovin sanamuoto sita
vastoin, piHien puolueen ohjelman t unnus ta mista ja p uolueen aineel
lista kannattamista p uolueen jasenyyd en vaittamattomina ehtoina, 
e:i kuite nkaan pWinyt osallistumista puoluee n johonkin jarjestoon 
puolueen jasenyyden ehtona, ollen sita mielta, etta puolueen jasen 
voi olla olemattakin jossakin puol uej arjesWssa jasenena. 

Lenin piti puoluetta jtirjestettynti joukko-osastona, jonka jasenet 
eivat itse ota itseaan puolueeseen, vaan jotka hyvaksyy puol ueeseen 
j oku sen jarj esWista Ja jotka alistuvat nii n muodoin puoluekuriin, 
kun taas Martov piti puol uetta jonakIn organisatoorisesti epal1ititirtii
sentl, jonka jasenet itse lUke utuvat puolueeseen eivlHka niln muodoin 
ole velvollisia alis tum aan puoluekuriin , kun he eivat kuulu mihin
kaan puoluejarjesWon. 

Siten Martovin sanamuoto , pa invastoin kuin Leninin :!anamuoto, 
avasi puoluee n ovet selalleen horjuviIIe epaproletaarisille aineksille. 
P orvarillis-demokraalti setl y allankumoukse n kynnyksella oli porvariI
lisen intelligenssin keSkuudessa sellaista vakea, Joka oli tiIapaisesH 

myotatuntoista vallankumoukselle. Se saattoi silloi n taI Win suorittaa 
pienta palvelustakin puolueelle. Mutta tama vaki ei olisi liit tynyt 
larjestoon, alistunut puoluekuriin :tayita nyt puoluetehtli.via, ei olisi 
pan nut itseaan alttiiksi vaaroilIe, mitka siiben liittyivat. Ja sellaista 
vakea Martov ja muut menshevikit ehdottivat pidettavllksi puolueen 
j5senina, ehdottivat sille oikeuden ja mahdollisuuden antamista 
puol ueasioihin vaikuttamiseen. He ehdottivat myoskin annettavaksi 
jokaiselle Iakkolaisel le oikeuden " Iukeutua" puolueen jaseneksi, 
vaikka laklwihin osalIistui myoski n ei-sosialisteja, anarkisteja ja 
e serria. 

Kavi niin , ettll t8.ysin yh tenaisewa ehean, selvapiirteisesti jarjes
tetyn taistelupuolueen asemesta, Jon'lra: puolesta Lenin ja leninilaiset 
taistelivat edustajakoko uksessa, martov ilaiset halusivat saada kir
Javan ja Wynan, epamlHi raisen p uolueen, joka ei olisi voinut oHa 
taistelupuolue jo senkaall vuok si , etta se olisi 011 ut moneokirjava 
eikli silla oIisi 011 ut I ujaa ku ria . 

Horjuvien iskralaisten eroaminen lujista iskralaisista , heidan lilt
tonsa keskustan kanssa ja avointen opportun istien yhtyminen heihin 
antoi Martoville yliotteen tiissa kysymyksessa. 28 alinen enem mistollll 
22 vastaan yhden pidaWiytyessli edustajakokous hyvaksyi saantojen 
ensimmaisen pykalan Martovin esittamassa m uodossa. 

Saantojen ensimmaisen pykalan johdosta tapahtuneen iskralais
ten hajoamisen jalkeen karjistyi taistelu edustajakokouksessa yha enem
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man. Tulti in edustajako kouksen IoppupuolelIe, puolueen johtavien 
elinten, puol ueen" piilHian enkannattajan C" Iskran") toimituksen ja Kes
kuskomitean vaaleih in. Ennenkuin edustajakokous kuitenkaan siirtyi 
vaaleihin, sattui eril. ita tapauksia, jotka muuttivat voimasuhteen .edus
tajakokouksessa . . 

Puolueen siiiintojen yhteydessii edustajakokouksen tiiytyi kiisitelHi 
Bundin asiaa. Bund tavoitteli erikoisasemaa puolueessa. Se vaati, 
etta se t unnustettaisiin juutalaisten · tyolii isten ainoaksi edustajaksi 
Veniijiillii. Suostuminen tahan Bundin vaa ti mukseen olisi merkinnyt 
tyoliiisten jakamista puoluej iirjestoissa kansallisen tuntomerkin mukaan, 
Iuopumista tyo¥aenl uoka n yh teniii sistii al ueellisista luo l(kajiirjesiOistii. 
Edustajakoko us hylkasi Bundin organ isatoorisen natsionali smin. Sit
loin bundilaise t liihtivat poi s edustajakokouksesta. Myoskin kaksi 
.ekonoll1istia " lahti pois ed ustajakokouksesta, kun kokous kieltiiytyi 
tunnustamasta heidiin ulkomaista liittoaan puolueen edustajaksi ulko
mailla. 

Seitsemiin opportunistin poismeno edustajakokouksesta muutii 
voimasuhteen leniniHiisten eduksi. 

Kysymys puolueen keskuseJinte n kokoonpa nosta oli alusta alkaen 
Leninin huomion keskeisenil. kohteena. Lenin p iti viil Wimil.ttomana 
saada Keskuskomiteaan lujla ja johdonmuka isia vall an kumouksellisia. 
Martovilaiset koettivat saada ylivaltaa Kes kuskomiteassa horjuville.. 
opportunistisille aineksille. Edustaj akokou kse n enemmisto seurasi 
tiis sa kysymyksessil. Leninia. Keskuskomiteaan valittiin Leninin kan
nattajia. 

Leninin ehdotuksesta • Iskran w toimitukseen valittiin Lenin, Pleha
nov ja Martov. Martov vaati edus tajakokouksessa, ettil. "Iskran" 
toimituskuntaan val ittaisiin kaikki ku usi vanhaa .Iskran" toi mit
tajaa, joiden enemmisto oli Martovin ka nnattajia. Edustajako
kouksen enemmisto hylkasi taman eh dotuksen. Valittiin Leninin 
ehdottama kolmikko. Silloin Martov selitti, etta hlin ei mene paii-aanen
kannattajan toimitukseen. 

Sillii tavoin ed ustajakokous ail.nesty kselJil.i1.n puolueen keskuslaitok
sia koskevasta kysymyksestil. vahvisti Martovin kannattajien tappion 
ja Leni nin ka nnattajien voiton. 

Tastli. hetkestii Hihtien alettiin edustajakokouksessa slloritetuissa 
vaaleissa iiiintenenemmisto n saaneita Leninin kannattajia nimittaii 
bolshevikeiksi (enemmistQUiisiksi), kun taas viihemmistMn jii iineitli 
Leninin vastustajia alettiin nimittiiil. menshevlkeiksi (vahemmist()~ 
Hiisiksi). 
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Yhtcenvetona II cdustajakokouksen tyOsHi voidaan tehda seuraa 

vat johtopaatokset: 
1) Edustajakokous lujitti marxilaisuuden voiton nekonomismista«, 

avoimesta opportunismista; 
2) Edustajakokous hyvaksyi ohjelman ja siiannot, loi sosialidemo- · 

kraattisen puolueen ja rakensi siten yh tenaisen puolueen puitteet;. 
3) Ed ustajakokous toi ilmi vakavia organi satoorisia erimieJisyyk

sla, jotka jakoivat puplueen kahteen asaan, bolshevikkeihin ja· 
menshevikkeihin, joista ensinmainitut puolustavat va llankumoukselli- · 
sen sosialidemokratian organisatoorisia periaatteita, mutta viime
mai nitut vaipuvat organisatoorisen lOyhyyden, opportunismin suohon ; 

4) Edustajakokous osoitti, etta vanh ojen, puolueen jo muserta-· 
mien opportunistien tilalle, nekonomistien" tilalle, puolueessa alka
va t tulia uudet opportunistit , men sh evikit; 

5) Ed ustajakokous ei oll ut tilanteen tasolla organisatooristen 
kysymysi ell alalia, se horjui, antoi toisinaan yliotteenkin menshevi
keille, ja vaik ka se lopuksi ko hentau tu iki n, n iin ei se ku itenkaa n 
osannut paljastaa mcnshevi klden opport llnismia organisatoorisissa 
kysymyksissa ja eris li.ia heW! puoluee~sa, eipa edes osannut asettaa 
puol ll ee lle sella ista tehtavaakil.lin. 

TlIo viimemainittu seikka ali yhte na piiasyyna siihen, etta taiste
Iu bolshevikkien ja menshevikkien viililHi ei vain la imennut edustaja
kokouksen jiilkeen , vaan pai nvastoin kiirjistyi vielakin ene mman. 

4. �Menshevikkijohtajien haj oitust oiminta ja taistelun karjistymi-
nen puolueen s isalIli II edustajakokouksen jalkeen. Menshe-· 
vikkien opportu nismi. Leninin kirja "Askel eteenpain , kaksi 
askeIta taaksepain ". Marx ilaisen puoJueen organisa toori set 
perusteet. 

II edustajakokouksen jalkeen taistelu puolueen sisalla karjistyi . 
yhii enemman. Mensheviki! pyrkiviit kaikin voi min tekemaan mWit- · 
tomiksi puolueen II edustajakoko uksen piiiitokse t 1a anastamaan 
puolueen keskukset. Menshevikit vaativat edustajiaan Iiitettiiviksi 
"Iskran" toimitukseen ja Keskuskomiteaa n siina maarin, eWi heilla 
olisi enemmisto toimituksessa ja sama maiira menshevikkejii k uin 
bolshevikkejakin Keskuskomiteassa. Katsoen siihen, ettii tama oli 
risti riidassa II edustajakokouksen suoranaisten paiitosten kanssa , 

holshevikit hylkasivat menshevikkien va atim uksen. Silloin menshevi
kit perustivat puolueeJta salaa puoluevastaisen ryhmajarjestonsa r 
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'Jon ka Johdossa olivat MartoY, Trotskl Ja Axelrod, Ja I<uten Martoy �
kirjoitti, • Dostivat kapinan leninismHi vastaan ~. Taistelukeinoksi �
puoluetta vastaan he valitsivat .koko puoluetyon sekasortoon saat�
iamisen, asiain tiirvelemisen , kaikkin aisen Jarruttamisen« (Leninin �
· sanat). He kaivautuivat venalliisten sosialidemokraattien • Ulkomaan �
Liittoon", Josta muodostivat VenaJalI1i teh tavasta tyasta irral�9/10 

~aan olevat intelligentti-emigrantit, Ja alkoivat sielta tulittaa puo
Juetta, Leninia Ja leninilaisia. 

MensltevikkeJa auttoi suuresti Plehanov. II edustajakokouksessa 
· Plehanov oli esiintynyt yhdessa Len inin kanssa . Mutta II edustaJa
kokouksen jiilkeen Plehanov antoi menshevikkien pelastyttaa itsensli 

·.1J aJotusuhkalla. Han pliatti hinnalla milIa tahansa "sopia" menshe
wikkiJ n kanssa. Plehanovia yeti menshevikkien puoleen hanen entis
'ten opportunististen virheittensa taakka. Oltuaan sovitteliJa men
shevistisiin opportunisteihin nahden Plehanov muuttui itse pian men
shevikiksi. Plehanov vaati kaikkien edustaJakoko uksen hylkliamien 
• yanhojen menshevi kki-toimittaJien Iiittiimis tli "Iskran" toimitus kun
·taan. Lenin ei voin ut tietenkaan suostua taha n, Ja han erosi "lsk
.:ran" toimi tuksesta asettuakseen lujiin asemiin puolueen I(eskus
kom iteass3. ja lyOdakseen sielta opportunisteja. Plehanov kiinnitti oma
vaItaisesti, vastoin ed ustaJakokouksen tahtoa, "Iskran" toimituskun

an enUset menshevik ki-toim ittajat. Tiistli helkesta alkaen, .lskran" 
numerosta 52 Iah tien, menshevikit muultivat sen omaksi aanenl<an 
nalta jakseen Ja alkoivat saarnata n Iskran" avulla QPportunistisia 
katso muksiaan. 

Tasta ajasta lahtien alettiin puol ueessa puhua vallhasta "lskras
fa « leni nilaisena, bolshevistisena "Iskrana" ja uudesta "Iskrasta" 

· menshevistisena, opportunistisena. 
"Iskran" siirryttya menshevikkien kasiin siita tuti taistelu

~vli l ine Leninia, bolshevikkeja vastaan, menshevikkien .opportunismin 
'propagandavaline ennen kaikkea organisatooristen kysymysten alalia. 
Yhdyttyaan "ekonomistien" Ja bundilaisten kanssa menshevikit ava
sivat "Iskran" palstoilla so taretken le ninismia vastaan, kuten he 
sanoivat. Plehanov ei jaksanut pysytella sovitteluasenteessa, vaan 
yhtyi hlinkin muutaman aJan kuluttua sotaretkeen. Niinhan taytyi 
kaydakin asioiden logiikan m ukaan: sen, joka vaatii sovittelua 
opportunistien kanssa, taytyy I uisua opportunismiin. Uuden n Iskran" 
sivuilta valui kuten runsauden sarvesta jul istuksia ja ki rj oituksia, 
Joissa sanottiin, ett1i puoluee.n ei tarvitse ol1a organisoitu kokonaisuus, 
etta puol ueessa on pideWiva vapaita ryhmia ja yksityisia henkil6it1i, 
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jotka eiv1lt ole velvolli$et alistumaan puol uee n ell nten paatoksiln, ettll �
on annettava jokaisen P?ol uetta kohtaan myotamielisen intelligentill �
samoin kuin "jokaisen lakkolaisen" ja "jokaisen midenosoittaJan" �
Julistaut ua puol ueen jaseneksi, etta vaatimus kaikldin puol ueen �
paatoksiin alistumisesta on "muodollista Ja byrokraattista~ suhtau�
tumis ta asiaan , eWi vaatimus vahemmlstan alistumisi!sta enemmisttln �
paatoksiin on puolueen jasenten tahdon n mekaanista tUkahduttamis�
ta", etta vaatimus puolueen kaikkien jasenten, nlin johtajien kuin �
ri vi Jasentenkin, yhtiilaisest1l puoluekuriin alistumisesta on "maa�
orJlIuden" to!euttamista puolueessa, etta "me" emme puolueessa tar�
vitse sentralismia, vaan anarkistista "autonomismia«, joka antaa �
yksityisiIle henkiloille ja puoluejarJestoille oikeuden ol1a tayttamaWi �
puolueen p1latoksla. 

Se oli organisatoorisen holtittomuuden hilliWnt1l propagandaa, 
pu ol uekannan Ja puoluekurin horJuttamista, intelligenttimaisen indi

Idual ism lll yJistelya, anarkistisen kurittomuuden puolustclua . 
Menshevikit kiskoivat i1meisest/ puoluetta II puoluekokouksesta 

takaisin organi satooriseen pirstoutllneisuuteen, kerhoiluun, pikku 
napertelyyn. 

Oli valttamatontil. antaa menshevikeille Jy'rkka vastaus. 
Taman vastauksen antoi heille Lenin 1904 toukokuussa ilmes

tyneessa kuuluisassa kirjassaan "Askel eteenpain, kaksi askelta taakse
pai n". 

Organisatooriset peruskohdat, jotka Lenin kehitti tassa kirJassa • 
Ja Jolkll tulivat sittell bolshcvlkkiplloluecn organisatoorisiksi perus
(eiksl, ovat sC llfaavat: 

1) Marxilalnen puolue on tyovaell lllokan osa, sen JOllkko-osasto. �
Mutta tyovaenluokalla on useita joukko-osastoja- jokaista ty6vaen •. �

-Iuokan joukko-osastoa ei siis voida nimittaa tyovaenluokan puo
lueeksi. Puolue eroaa muis ta tyovaenluokan Joukko-osastoista ennen 
kaikkea siina, etta se ei ole tyovaenluokan tavallinen joukko-osasto, 
vaan etujoukko, tietoinen joukko-osasto, marxilainen joukko-osasto, 
joka on aseistettu yhteiskuntaelaman tuntem uksella, yhteiskunta
eliimlln kehityslakien tuntem uksella, luokkataistelun lakie n tuntemuk
sella ja kykenee niin ollen ohJaamaall ty6vaenluokkaa , johtamaan 
sen taistellla. Sen vlloksi ei saa sekoittaa keskenaan puoluetta ja 
tYOvaen luokkaa, kuten ei saa sekoittaa keskeniian osaa ja kokonai
suutta, ei saa vaatia, etta jokain en lakkolainen voisi jullstautua 
puol ueen jitseneksi, silla Joka sekoittaa puolueen ja luokan, se alen
taa puoluee n tietolsuustason nJokaisen ·lakkolaisen" tasolJe, hiivittaa 
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puolueen tytSvlienluokan tietoisena etujoukkona. Puolu een tehtiival1a 
ei ole tasonsa alentamifl ell "jokaisen lakkolaisen· tasolle, vaan tyo
liiisJoukkoJen kohottaminell, "jokaisen lakkolaisen" kohottamilleIL 
plIolueen tasolle. 

"Me olemme luokan puolue", kirjoitti Lenin, ~ ja sentahden 
melkein koko lilokan (ja sota-aikoina , kansalaissodan kaudella 
aivan koko luokankin) taytyy toimia puolueemme johdolla, 
taytyy tulia puoluettamme mahdolJisimman Iikelle, mutta oJisi 
manilovilaisuutla *) ja tapausten perassa laahustamista, J OS 

aJateltaisiin, etta melkein koko luokka tahi aivan koko luokka 
kykenisi koskaan kapitalismin aikana kohoamaan etujoukkonsa, 
sosialioemokra'attisen puolueensa tietoisuuteen ja aktiivisuuteen 
asti. Ei yksikiiiin jarkeva sosialidemokraatti ole epaillyt viela 
sita, etta kapitalismin aikana ei edes am matillinen jarjesto 
(alkeellisempi, kehittymatWmien kerrosten tietoisuutta paremmin 
vaslaava) kykene valtaamaan melkein koko tahi aivan koko 
tyovaenluokkaa. Olisi vain itsensii pettiimlst1l, silmien ummis
tamista niike mastii tehUiviemme vaitavuutta, naiden tehtiivien 
typistiimistii, jOs unohdettaisiin eroit us etujoukon ja kaikkien 
sen yhteyteen pyrkivien joukkojen viilil1ii, jOs unohdettaisiin 
etujoukon vaki tuinen velvoll isuus kohottaa yhii laajem mat 
kerrokset Hille korkeimmalle tasolJe" (Len in, VI osa, sivut 
205-206). 

'2) P uolue ei ole va in tyi)vaenluokan tietolnen etujoukko, vaan 
samaHa kertaa lyovaenl uokan jarjestynyt JOu kko-osasto, jolla on 
oma, kaikk ia sen jaseniii velvoittava kuri nsa. Sen vu oksi puolueen 
jasenten taytyy ehdottomasti olla puolueen jonkun jarjeston jasenia. 
Jolle i puolue olisi luokan jiirjestynyt joukko-osasto, jos se ei olisi 
jarjestosysteemi, vaan pelkka yhteenlaskettu su mma ihmisia, jotka 
itse julistautu vat puolueen jase ni ksi, mutta eivat kuulu mihinkaan 
puoluejarjestoon ja eiviit siis ole jtirjestyneUti eivatka niin muodoin 
ole velvollisia alistumaan puoi lleen paatoksii n, niin puolueella ei 
olisi koskaa n yhtenai sta ta htoa, se ei voisi koskaan toteuttaa jasen
tensa tpimi nn an yhtenaisyytta - se n el siis olisi mahdol lista johtaa 
ty6vaenluokan ta i stelua. P uolue voi Johtaa ldl.yta nnollisesti tyova en
Iuokan taistelua ja ohJata sita yhteen paamaaraan vain siina tapauk

"') Manilouilaisulls - nahjusmalsuutta, toimettom uutta, ty hjail halhattel ua 
Manilov on eras Gogolin teoksen «Kuolleita sieluja. sankareista. - Suom. 
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:>~ ssa, jOs kalkki sen jasenef ovat jtirjestyneet yhtenalseksi, yhtei
~eksi joukko-osastoksl, jota pitaa koossa yhtenainen tahto, yhtenl1i
nen toiminta, yhteniiinen kurl. 

Menshevikkien vastavai te, etta siina tapauksessa monet intell!
gentit, sanokaamme professorit, yJioppllaat, lukiolaiset j.m.s., jal1vat 
puol ueen ulkopuolelle, koska he elvat halua liittya mihinkaan puo
luejarjestMn. joko siksi, etta he pitavlJ.t puolllekurla rasituksena, 
tahi siksi, kuten Plehanov sanoi II ed ustajakoKouksessa , etUl pitavat
"itselleen alentavana liittya johonkin paikalliseen jiirjestMn" - tama 
menshevikkien vastaviiite sattuu kuitenkin menshevikkeihin itseens1l, 
silla puolue ei tarvitse sellaisia jasenia, Jotka pltavat puoluekuria 
rasituksena Ja jotka pelkaavat puoluejarjest66n li ittymista. Tyolaiset 
l'iviit pelkiili kuria eikli jiirjestaytymista, vaan Iii ttyva t mielellaan 
;lrj esIMn, kun he kerran ovat paiittiineet tu lia puolueen jaseniksi. 

1\ lIrf:! j:1 j iirjest~ytymistii pelkaiivat individualistisesti ajattelevat intel. 
ligcl1lit, ja he todellakin jliavat puolueen ulkopuolelle. Mutta sehan 
on hyvii, silla puolue vapautu u horju¥ien ainesten tulvasta, joka 
kasvaa varsinkin nyt, porvarillis-demokraattisen vallankumouksen 
al kavan nousun kaudel/a. 

nJos sanon" , kirjoittl Lenin, netta plloiueen t1iytyy olla 
jtirjestojen summa (eikii yksinkertainen aritmeettinen summa, 
vaan kompleksi), niin ... ilmaisen talla taysin selvasti ja tar
kastl toi voll1ukscni, vaati rn ukseni, etta puolue luokan etujouk. 
kona olisi Jotak in lIlahoollisimman jtirjestynyttti, ettii puolue 
otiaisi vastaan va ill sell aisia alneksla, jntka sa lliva t edes 
vtihimmtlismtitirti/z j lirjestyneisyy Uit .. . • (Sarna, sivu 203). 

J a edelleen: 

"Sanoissa Martovln ehdotus puolustaa proletariaatin laaJojel1 
joukkojen etuja; tosiasiassa tama ehdotus palvelee proletaari sta 
kuria ja Jarjestyoeisyyttli kam moksuvan porvari/lisen intelli
genssln etuja. Ei kukaan uskalla kielt'i.a sitii, ett1l intelligens. 
sille nykyaikaisten kapitalististen yhteiskun tlen erikoiskerrok. 
sena on suurin pilrtein luonteenomaista juurJ individualisml 
ja kyvyttomyys kuriin ja Jiirjestiiytymlseen II (S~ma, sivu 212). 

Ja vieW: 

"Proletariaattl el pelkall jarjestaytyrni,stii elk1l kuria . • . Prole
tariaatti el ota murehtiakseen siitll., ettll. herrat professorit ja 
lukiolafset, jotka eivlit halua liittyll. JarJestoon, tunnustettaisiin 
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Vliolueen jllsemksi jarjesWn valvonnan alia tekema sHIa.n tyos
ta. " Ei proletariaatilta, vaan erttilttt intelligenteilttJ. pu uttuu 
puol ueessamme itsekas'Vatusta jarjestyneisyydell ja kur!n hen 
gessa" (Sarna, sivu 307). 

3) Puolue ei ole pelkastaan jarjestynyt joukkoosasto, vaan 
"jti.rjestiiytvmisen korkein lIl11oto" ty6vaenluokan ka ikkien muiden 
jarjestojen joukossa, ja on sen kutsnmuksena kaikkien mulden tyO
vaenluokan jarjestojen johtamillefl. Puolueella, joka on jarjestaytyml
sen korkein muoto ja jonka muodostavat luokan parhaim mat, edis
tYl1ei mmalla teorialla, luokkataistellln Jakien tuntemllksella ja vallan
kumouksellisen liikkecn kokemllksella aseistetut ihmiset, on kaik ki 
mah dollisulldet johtaa - ja :;en vclvollisu us on jolttaa - tyOvaenluo
kan kaikkia muita jilrjestojii. Menshevikkien pyrklmys puolue.en 
lohtotehtavan vaheksymiseen ja alentamiseen vie kaikkiell muiden 
puolueen johtamien proletariaatin jlirjest6jen heikentamlseen, siis pro
Jetariaatin heiken tifmiseen ja aseistariisumiseell, silla n proletariaatilla 
e! ole vallataislelussa ml\uta asetta kuin organ isatio· (Sama, sivu 
328). 

4) Puolue on tyOvaenlllokan etlljoukoll jn tyo'Vtielliuoilllll mil 
joonaisten jouflkojell yht('ydt'1L rllulIliillistullla. Olkoon puolue miten 
Ityvii etujollkko tahansa ja olkoon se jiirje~tetty miten hyvin tahansa, 
se ei kuitenkaan voi eHin eikii kehiltya ilman yhteyksiii p ll oilleetto
miln jOllkkoihin, moninkertaistuttamatta Ilaita yhteyksia, lujittamatta 
ualta yhteyksHi. Kuoreensa sulkeutuneen, joukoista eristaytyneen ja 
yhteydet luokkaansa kadottaueen lalli niitli vaikkapa heikenlaneenkin 
puolueen taytyy menettiia joukkoJen luottamus ja kannatus - sen 
taytyy siis kiertamattomasti tuhoutua. Elaakseen taytta eJamaii ja kehit
tyakseen Uiytyy puolueen monfnkerlaistuttaa yhteyksiaan joukkoihin 
ja saavuttaa luokkansa miljoonajoukkojen luottamus. 

"Puolueen, ollakseen sosialldemokraatti nen puolue", sano! 
Lenin, n taytyy saavuttaa nimenomaan luokan kanna tus" 
(Lenin, VI osa , 51 Vll 208). 

5) Toimlakseen oikein ja johtaakseen Sll unl1ltelmanmukaisestl 
joukkoja, puol ucen taytyy olla jarjestynyt sentralismin perustalle, 
si1la taytyy ol1a yhtertaiset saannot, yhtenainen puoluekuri , yhtenlli 
nen johtoelin puolueen ed ustajakokouksen muodossa ja edustaja
kokousten valiaikoina puolueen Keskuskomitean muodossa , vahemmis
ton taytyy alistua enemmiston, yksitylsten jarjestojen tiiytyy alistua 
keskuksen ja alempien jiirjestojen taytyy ali stua ylempien paatoksiin . 
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Il man nalta ehtoja tyOvaenluokan puolue el vol olla todel iJ nen puo
I tle, ei voi tlly ttlla tehtaviaan luokan Johtamisessa. 

Puolueen illegaalisen aseman vuoksi tsaarin itsevaltiuden oloissa 
puoluejarjestM eivat tietenkaan voineet n!ina aikoina rakentua 
alhaaltapain toteutettavan valinnallisuuden perustalle, minkii johdosta 
puolueella oli pakostakin hyvin konsplratiivinen luonne. Mutta 
Le nin ali sita mieltii, etta Hima'Vlillalkainen ilmio puolueemme ela
miissa poistuu tsaarinvallan kukistumisen ensl paivista alkaen, kun 
pHolue on julkinen, legaalinen, ja puoluejarjestot rakentuvat demo
kraattisten vaalien perustalle, demokraattisen sentra/ismin perustalle. 

"Ennen" , kirloitti Lenin, "el puolueemme muodoltaan ollut 
jiirjestetty kokonaisuus, vaan ainoastaan yksityisten ryhmien 
summa, ja sen vuoksi naiden ryhmien viilillii ei voi nut oll a
kaan multa suhteita kuin aatteellinen vaik utus. Nyt melstli on 
tu11ut jarjestynyt puolue, ja sehan merkitsee vall an luomista, 
aatteiden a uktoriteeti n m u u tt3.m ista vallan auktoriteetiksl, alem. 
pien puolue-elinten alistumista ylemplen tahtoan· (Sarna, sivu 
291 ). 

SyyWiessiiiin menshevikkejii organisatoorisesta nihilismistii ja 
herras-anarkismista, mika ei siedii itseensa nahden puolueen valtaa 
Ja sen kuria, Lenin kirjoitti: 

~ Tama herras-anarkismi on' erikolsesti ominaista veniiliiiselle 
ni hilistille. Puol uejarjest5 niiyttaa hanesta IHrm uiselta • teh
taalta w, osan alistuminen kokonaisuuden ja viihemmiston alistu
minen enemmistOn alaiscksi niiyWiii hanestli ~orJuuttamiselta u • •• 

Keskuksen johdolla toteutettu tyonjako synnytlaa ha nen tahol
taan tragikoomillista voivottelua sila vastaan, etta ihmiset muu
telaan ~ rattaiksi ja ruuveiksi" (ja taman mU ll ttamisen erikoi
sen murhaavana laJina pidetiilin tol mittajien mu uttarnista avus
tajiksi), puolueen jarjestosaantojen mainitseminen aiheuttaa hal
veksivall virnistyksen ja ylenkatseellisen (n formalisteille" osoi
tetun) huomautuksen, etta tullaanhan sita toimeell ihan ilman 
saantojiikin " (Sarna, sivu 310). 

6) Puolueen tiiytyy, jOs se haluaa siiilyttii1i riviensii y htentlisyy
('II, noudattaa kaytan nollisessii toiminnassaan kaikkia puo!uejasenla, 

niin johtajia kuin riviJaseniakin, yhtalclisesti velvoittavaa yhtenl1.isttJ. 
proletaarlsta kurla. Sen tahden puoluetta ei saa jakaa • valit
tuihin" , Joille kuri ei ole velvoittava, ja nei-valittulhin" , jotka ovat 
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velvolliset alistu maan kurii n. IIman tala ehtoa ei votda oailyWi.a P liO

Jueen eheyWi ja sen fivien yhtenaisyyttii. 

. jdrjellisten perustelujen", ki rjoittl Leni n, • taydeillsta puut
tllmi sta edustajakokouksen ni mitt1imlHi toimitusta vastaan ku
vaavat Martovilla ja Ku mpp. parhaiten heidan sanansa: »me 
em me ole maaorjia!".. . JOll kkojiirJeslon j a Joukkokurin ylii
puolella oleviin • valittuihin sieluihin" itsensa laskevan porva
rillisen intelJigentin psykologia esiintyy tassa erinomaisen sel
vasti. .. Il)telligenttimaisesta individualismista nayttiia... jo
kainen proletaarinen organisatio Ja kuri maaorjuudelta" (Sarna. 

. sivu 282). 

Ja edelleen: 

.Stta mukaa kuin meillii muodostuu todellinen puolue, tay
tyy tietoisen tyi:Haisen oppia erottamaan proletaarisen armei
jan soturin psykologia anarkistisilla fraaseilla keikaroivan por
vari11isen intelligentin psykologiasta, taytyy oppia 'Vaatimaan 
pu oluejasenen velvollisuuksi en tayWimistii ei vain rivijasenilta, 
vaan myoskin .sil mantekevilta" (Sarna, sivu 312). 

. Tehdessaan yh teenvedon erimielisyyksien kasittelysta ja maari 
tellen menshevikkien kannan "opportunismiksi organisatoorisissa Icy
symyksissa u Lenin piti menshevikkien yhtena perussyntina puolue
jtirjcston merkityksen aliarvioil11ista proletariaatin aseena sen taiste
lussa vapautumisensa puolesta. Menshevikit olivat sita mielta , eWi 

proletariaatin puol uejtirjestollti ef ole suurta merkitysta vallankumouk
sen voitolle. Painvastoin kui n menshevikit Lenin piti proletariaa
ti n pelkkaa aatteellista yhdistami sta riittamtittomtlnti voittoa varten; 
jotta voitettaisiin , on vaittamatonta ~ 'Varmentaa· aatteellinen yhte
naisyys • proietariaatin ai neellisella . jtiljestoyhtenaisyyd eJia· . Le nin 
oil slta mielta, etta proletariaatti voi vain talla ehdolla tulia voitta
mattomaksi mahdiksi. 

"Proletariaatilia " , kirjoitti Lenin, .el ole valtataisteIussa 
muuta asetta kuin organisatio. Ollen porvarillisessa maailmassa 
anarkisen kilpall un herruuden pirstorna, paaoman hyvaksi te
ke mansa epavapaan tyon pafna ma, aJituisesti sy<>styna t1iydel
lisen kurjuuden, villfintymisen ja rappeutumisen ~ poh jalle U , 

proletariaatista Yoi tulla ja siita tulee ehdotlomasti voittamatoll 
mahti vain siten , etta marxilaisuuden periaatteiden mukaisesti 
tapahtuvaa sen aatteellista yhdistamista lujitetaan aineell isella 
jarjestoyhtenaisyydella, Joka liltta~ miljoonat tyotlitekevat tyo
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vitenI uokan armeijaI{si. Taman armeiJan edessa ei kesta venal ai
sen itsevaltiuden raihnaantunut valla eika ka.nsainviilisen paa
oman raih naantuva valta" (Lenin, VI 05a, sivu 328). 

NliilHi profeetallisllla sanoilla paiHtaa LenIn kirJansa. 
Sellaiset ovat Leninin kuuI uisassa kirjassa n Askel eteenpiifn, 

kaksi askelta taaksepain" kehltetyt organisatooriset perusajatukset. 
Taman kirjan merkitys on ennen kaikkea siina, etta se puolusti 

voitokkaasti puoluekantaa kerhoilua vastaan ja puoluetta sila hajoit
tavia aineksia vastaan, loi maahan menshevistfsen opportunism!n 
organisatoorisissa kysymyksissa ja 10i bolshevis ti sen puol ueen orga

nisatooriset perusteet. 
Mutta tahan ei raJoitu sen merk itys. Sen historiallinen merkitys 

on se, ettii siina Lenin ensimmaisena marxilaisuudell historiassa 
csitti opin paolueesta , proietariaatin Johtavasta jtlrjestosUl, proleta
riaatin ptidaseesta , jota ilman on mahdotonta voittaa taistelussa pro
letaarisen diktatuurin puolesta. 

Leninin kirJan ~ Askel eteenpain, kaks! askelta taaksepai n U levit
taminen puoluetyontekijain keskuudessa johti siihell , eUlI paikallistell 
jarJestoJen enemmisto Hittyi Leninin ymparille. 

Mutta mita laheisemmin jarjestot Jiittyivat bolshevikkien ympariIle, 
sita kiukk uisemmill kayttaytyivat menshevikkiJohtajat. 

Kesalla vuon na 1904 mensheviklt kaappasivat Keskuskomitean 
enemmiston Plehanovin avulla ja kahden rappeutuneen bolshevikin , 
Kraslnill ja Noskovin, petoksen kautta. Oli silminnllhtavaa, etta men 
shevikit pyrkivat puol ueen hajotukseen. • Iskran U ja Keskuskomitean 
menetys saattoi bolshcvikit va ikeaan ase l11 aan. Oli vaitttimatontii pe
rustaa oma bolshevistinen sanomalehti. Oli valttama tonta jarjestaa 
uusi, puolueen III edustajakokous uuden Keskuskornitean luomiseksi 
puol ueelle ja vaJien selvittainiseksi menshevikkien kanssa. 

Tahan tyohon ryh tyi Lenin, ryh tyivat bolshevikit. 
Bolshevikit lahUvat taistel uun puolueen 1Il ed ustajakokollksen 

koollekutsumiseksi. Vuoden 1904 elokuussa pidettiin Sveitsissa Lenin in 
johdolla 22 bolshevikin nellvotteluko kollS. Tiima ne uvottelukokous 
hyvaksyi vetoomuksen • P uol ueelle·, josta tuJi bolshevikkien taistelu
ohJelma III edustajakokouksen koollekutsumisen puolesta. 

Kolmen (Etelaisen, Kaukaasian ja Pohjoisen) alueen bolshevististen 
lwmiteoiden konferensseissa valittiin Enemmiston Komiteai n byroo , 
joka ryh tyi puolueen III edustajakokouksen kay tannolli seen val

mistel uun . 
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Tammikuun 4 pna vuonna 1905 IIm estyl bolshevistlsen n Vper
jod U ("Eteenpain ")-Iehden ensimmiii nen numero. 

Siten puolueessa muodostui kaksi eril lista ryhmaa, bolshevikkien 
ja menshevikkien ryhmat, omine keskuksineen ja omine aanenkannat
taJineen. 

LYHYT YHTEENV E TO 

Marxilaiset sosialidemokraattiset jarjestot varttuvat ja vahvistu
vat VenajalHI. vuosina 1901-1904 vallankumoukselli sen tyovaen
Jiikkeen kasvun perustalla. Leniniliiisen "Iskran U vallank umoukse11inen 
HnJa voittaa sitkeassa periaatteellisessa taisteIussa • ekonomis teJa" 
vastaan, saadaan voitto aatteellisesta rikkinaisyydesta ja "naperte
Iysta". 

"Iskra" yhdistiiii toisiinsa hajaI\aan olevat sosialidemokraattiset 
kerhot ja ryhmat ja valmistaa puolueen II edustajakokousta. II edusta
jakokouksessa vuonna 1903 muodostettiin Venajiln sosialidemokraat
tinen tyovaenpuol ue, hyvaksytti in puoIueen ohjeIma ja saannot, 
muodostettiin puoIueen johtavat keskuselimet. 

II edustajakokouksessa kilydyssa taistelussa iskraIaisen suunnan 
lopullisesta voitosta i1mesfyy VenaJan sosia~idemokraattisen tyovaen
puolueen sistille kaksi ryhmtill: bolshevikkien ryhmll ja menshevik
kien ryhm1!. 

P1Hiasialliset erimielisyydet bolshevikkien Ja menshevikkien va
IiIl:! II ed ustajakokouksen jalkeen kehittyvat organisatoorisi sta kysy
myksistii. . 

Menshevikit ltihentyvat • ekonomisteja" ja ottavat heidan paik
kansa puolueessa. Menshevikkien opportunismi i1menee toistaiseI{si 
organisatooristen kysymysten alalia. Menshevikit ovat leninilaistyyp
pista valIankumoukseIlista taistelupuoluetta vastaan. He ovat Ioyhan, 
jarjestymattoman, tapauksien perassa laahustavan puolueen kannalJa. 
Heidan pyrkimyksenaan on puoltteen hajoitus. Plehanovi n avulla he 
kaappaavat • Iskran " ja Keskuskomitean, kayttaen naWi keskuksia hajoi
tustarkoituksiinsa. 

Nahdessatin menshevikkien tahol ta tulevan hajoitusuhkan boI
shevikit ryhtyvat toimenpiteisiin hajoittajien taltuttamiseksi, mobili
soivat paikalliset jarJestot III edustajakokouksen koollekutsumisen 
puoleIle, J u\l{aisevat "Vperjod "-J ehteansa. 

Siten Venajan ensimmaisen vallankumouksen aa tlona, JO alka
neen venalais-japanilaisen sodan aikana, bolsheviki! ja menshevikit 
esiintyviit toisistaan eriJlisinii poliittisina ryhmina. 

llILUK U 

MENSHEVIKIT· JA BOLSHEVIKIT VENALAIS-JAPA�
NILAISEN SODAN JA VENAJAN ENSIMMAISEN �

VALLANKUMOUKSEN KAUDELLA �

(/904-1907) 

1. � Venaliils-japanilalnen sota. Valtankumouslllkke en jatkuva 
nousu VenajiiIHi. Lakot Pietarlssa. Tyolalsten mielenosoitus 
Talvipalatsln luona tam mlkuun 9 pna vuonna 1905. Mielen· 
osolttajien ampuminen. Vallankumouksen alku. 

Imperialistiset valtiot aJottivat XIX vuosisadan lopulta lahtien 
voimaperaisen taistelun herruudesta Tyynella valtamerella , Kii nan 
jakamiseksi. Tahan taisteJuun osallistui tsaarin Venajakin. Vuon na 
1900 tsaarin satajoukot tukah d uttivat Kiinassa yhdessa japanilais
ten, saksaIaisten , engJantilaisten ja ranskalaisten kanssa ennen
kuuJumattoma n julmasti kansankapinan , Janka karki oli su unnattu ul- . 
kol aisia imperialisteja vastaan. Tsaarin hallitus oli jo aikaisemmin 
pakottanut Kiinan luoyuttamaan Venajalle Liau-tungin niemen ja siina 
olevan Port-Arthurin Iinnoituksen. Venaja hankki itseJleen oikeuden 
rakentaa rautateita Ki inan alueelle. Pohjois-Mandshuriaan rakennet
tiin Wi-Kiinan rautatie ja venalaiset sotajoukot pantiln suoJelemaan 
sita. Tsaari n Veniijii miehitti sotilaallisesti Pohjais-Mandshurian. Tsa
rismi Hiheni vaanien Koreaa. Venlijlin porvaristo suunnitteli ~Kelta

Venajan" Juomi sta Man sdh urlaan. 
Tehdessaan vaJloituksiaan Kauko-Idassa tsarismi tormasi toiseen 

rosvoon, Japaniin, joka oli nopeast i muutlunu t im perialistiseksi maak
si � ja myoskin pyrk i valloituk siin Aasian mantereelJa, en nen kaikkea 
Kiinan kustannukselJ a. Japani samoin kui n tsaarin Venajakin pyrki 
anastamaan itselleen Korean ja Mandshurian . Japani haaveili jo sil
loin SahaJinin ja Kauko-Idan val1.oituksesta. Englanti, joka peJkasi 
tsaarin VenaJan voimistumista Kauko-Idassa, oli salaa Japanin puo
lelIa. VenaIais-japanilai nen sofa oli kypsymassli. Tsaari n hallitusta 
ajoivat tahan sotaan uusia markkinoita etsiva suurporvaristo ja tilan
herroJen taantumuksellisimmat kerrokset. 
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Tsaarln hallituksen sodanJulistusta odotta matta aloitti Japani 
sodan ensimmaisena. Japani, jolla oli hyva tiedustelutoiminta Vena. 
Jalla, laski, etta silla tulee tassa taistelussa olemaan valmistumaton vas· 
tlJstaja . Japani hytlkkasi sotaa Julistamatla vuoden 1904 tammikuus
sa yllatt1ien venaiaistii linnoitusta Port·Arth l1ria vastaan Ja aiheutti 
Port-Arth urissa olleelle venaHiiselle laivastolle vakavia menetyksia . 

Siten alkoi venal1iis'Japanilalnen sota. 
Tsaarin hallitus ali laskenut, etta sot a auttaa sita IUjittamaan 

poliittista asemaansa ja pysahdyttamaan vaJIanku mouksen. Mutta sen 
laskeimat eiva! osolttalltuneet oikeiks!. Sola horjlltti tsaarinvaltaa 
entista enemman. 

Hllonosti aseistettu ja harjoitettu, lahjattomien J3 ostettavissa ole· 
vien kenraalien johtama VenaJan armeija Idlrsi tapplOn toisensa jalkeen . 

Sodasta rikastuiyat kapitalistit, vlrkamiehet, kenraaliL Joka puo
lelia rehotti varastelu . Sotajoukot olivat huonosti huolletut. Kun 
puuttui ammuksia, ni ln armelJa sai aivan kuin pilkaksi vaunu
lastillisia pyhainkuvia. Sotilaat puhelivat katkeroituneina: .japanilaiset 
pommittavat meita tykinkuulil la, mutta me heitii - pyhainkuvilla". 
Sensijaan, etta otisivat kuljettaneet haavoittuneila, erikoisJunal kul
jettivat tsaarin kenraalien rosvoamaa omaisuutta. 

Japan ila isel pil ritlival ja sitten vallo ittivat Port-Arthurin Ii nnoituk
sen . Tuotettuaan useita lappioHa tsaarin armeijalle he lOivat sen 
haJalle Mukdenin.I uona. Koime.sataatuhantl nen tsaarin armeija menetli 
tassa taistelussa lahes 120 tuhatta miesta kaatuneinl, haavoiltuneina 
ja vankeina. Sen jiilkeen seurasi piiritetylle Port-Arthurille Itamerel. 
ta avuksi lahetetyn tsaari n laivaston taydell inen tuhoaminen ja peri. 
ka la Tsu zi man salmessa. Tappio Tsuziman luana merkitsi tayWi 
kataslrofia: kahdestakymmenesta tsa arin lahettamastii sotalaivasta 
upotettiin ja tuhottiin 13 sek1i kaapattiin 4. Tsaarin Venaja oli 
havin nyt sodan lopullisesti. 

Tsaarin hallituksen oli pakko solmia hapealli nen ra uha Japanin 
kanssa. Japani anasti Korean, otti Venajalta Port-Arthuri n ja puole! 
Sahali nia. 

Kansanjoukot eivat olleet halunneet tata sotaa ja tajusivat sen 
Venaj1i.lle aiheultaman vahingon. Kansa sai maksaa kalli in hinnan 
tsaarin Venajan takapa j uisuudesta. 

Boishevikit ja menshevikit suhtautuivat eri !avalla lahan sotaan. 
Menshevikit, heidan joukossaan Trotski, luisui vat isiin maan puo_ 

lustuksen kannalle, s. o. tsaarin, tilanhe rroJ en Ja kapitalistien 
n isanmaa n" puolustuksen kannalle. 
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iHi va llanklllnoukseen enemma n kuln fiitH! 

IIU Il8R kli yl ' ln Ilalwn ho\:,licvikkien kOl1litean 
IJnkuu Ij,I,l lliI GICIi vilil-Iv;I, hyvin ;l1tJcstetty lakkotalstelu. 

i"kl(o I' tl Nll yl ly{)l:1i ,tell voillOOll, Venaj1in tytlvaenliikkeen 
t. ,rI :1I1 ell :l illll1l;lj~c n kollektiivisen sopimuksen solmiamiseen fyo
1.11 j .. nallaleolli su udenharjoittajlen valilla. 
lIakun lakko oli vallankumouksellisen' nousun alkua Taka 

Il1kaasiassa ja useilla muilla Venajan seuduilla. 

"Bakun lakko 011 merkklna mainehikkaille tammi- ia hel mi
kuun esiintymisi11e koko Venajalla " (Stalin). 

Tama lakko oli kuin sal ama ennen ukkos ta su uren vallan 
k lImousmyrskyn edella. 

Vallankumousmyrskyn alkua oli vuoden 1905 tam mikuun 9 (22) 
pitiviin tapahtumat Pietarissa. 
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Tammlkuun 3 pnl1 vuonn a 1905 alkol lakko Pietarin suu ri m· 
malla tehtaalJ a, P uti lo vin (nyt Kirovin) tehtaall a. Tama lakko alkoi 
neljan tyolaisen erottamisen tahden tehtaas ta. Lakko Putilovin teM
laalla kasvoi nopeasti, siihen yMtyivat Pietarin mu ut tehtaat ja tyo· 
paikat. Lakko tuli yleiseksi. Liike kasvoi uh kaavasti. Tsaarin ha lli 
tus p1i1itti tukahduttaa liikkeen heti a1kuunsa. 

Jo vuon na 1904, ennen Putllovln lakkoa, poliisi 011 perust all ll t 
provokaattorin, pappi Gaponin a vulla oman jarjestonsa tyolaisten 
kes ku uteen, "Venajan teMdastyolaisten yhdistyksen u. Tall a j~rjesto lHi 

oli osastonsa Pietarin kaikissa kaupunginosissa. Kun lakko alkoi, 
niin pappi Gapon esitti yhdistyksensii kokouksissa provokatoorisen 
sllunnitelman: kokoontukoot kaikki tyoiiiiset tammikuun 9 pnii ja 
IaM tek60t ra uhallisena kulkueena kirkkolippllja ja tsaarin muotokllvia 
ka ntaen Talvipaiatsille ja esittlikoot tsaarille anomuksen (petition) 
tarpeistaan. Tsaari saapuu muka kansan luo, kuuntelee sitii ja tyy
dyttaa sen vaatimukset. Gapon otti tehtiiviikseen avustaa tsaarin 
ohranaa ai heuttamaan tyoUiisten am pumisen ja hukuttamaan vereen 
tyov.1ienliikkeen. Mutta poliisisuun nitelma k1Hintyikin ,tsaarin hal Ii
tusta vastaan . 

Anomus ta kiislte ltiin tyoiiiisten kokouks issa, slihen tehtiin kor
jauksia ja muutoksia. Naislla kokouksissa esiintyivat bolshevikitkin, 
nimittamaW! itseaan avoimesti bolshevikeiksi. Heidiin vaikutuksestaan 
liitettiin 3nomukseen vaatimukset paino- ja sananvapaudesta, tyoviien 
yhdi stysvapaudesta, Perustavan kokouksen koollekutsumisesta Vena
jan valtioj iirjestelmiin muuttamiseks i, kaikkien tasa-arvoisuudesta lai n 
edessa , kirkon erottamise~ta vaitiosta, sodan lopettamisesta, 8-tun
tisen tyopaiviin saatamisesla, maan luovuttamisesta talonpojille. 

Esiintyess1ia n naiss11 kokouksissa bolshevikit todistivat tyolaisille, 
etta vapautta ei saavuteta tsaarille esitettaviWi anomuksilla, vaan se 
valloile taan ase kiidessa . Bolshevikit varoittivat, 'etta tyoliiisi11 tu llaan 
ampumaan. Mutta he eiviit voineet pysahdytHiii Talvipalatsille mene
vail kuikuetla. Melkoinen osa tyolaisia uskoi vielii, etta tsaari auttaa 
heita. Liike vaHasi Jou kot suunnattomalla voimalla. 

Pietarin tyolais ten anomuksessa sanottiin: 

"Me, Pletarin kaupungin tyoliiiset, meidan vaimomme, lap
semme ja avuttomat iiikkiiiit vanhempam me, olemme saap un eet 
si nun luoksesi, hallitsija, etsimiiiin toiuutta Ja suoJelusta. Me 
olemme joutuneet kurJuuteen, meit11 sorretll anl rasiletaan ylivoi

malsella tybWi , ,meWI herjataan . meW! e( tunnusteta ihmlsik. 
si. .• Olemme sietaneetkin, mlltta meit11 tyonnet11an yh11 sy
vem malle Ja syvemmalle kurJuuteen, oikeudettomuuden Ja tie· 
tl1maftomyyden kuiluun, meitii kuristaa despotismi ja mieli
valta. " Karsiv11l1isyytemme on lopussa. Meille on tullu t se 
kauhea hetki . jolloin kuolema on parempl kllin sietiimiittomien 
tuskien jatkuminen ... U 

Tammikuun 9 pni:! Vllonna 1905 aikaisi ll aamulla tyoliiiset lahti
vat Talvipaiatsille, jossa tsaari siJIoin oleskeli. Tyomiehet menivat 
tsaarin luo koko perheineen: vaimoincell, lapsineen ja vanhuksineen, 
kantoivat tsaarin muotokuvia ja kirkkolippuja, lauloivat rukousvirsi1i, 
meniviit aseettomina. l\adllille kokoontui kaikkiaan yli 140 tuhatta 
henkea. 

Nikolai 11 ottl heid111 vihamiellsesli va~taan. Hl1n an toi kaskyn 
Impll8 aseettomia tyoli:lisHL Tsaarill sotajollkot surmasivat sina pai
.,,:111 11 yli tuhat tyolaista, haavoittivat yll 2 tllhatta. Pietarin katuj a 
Ii lI11htoi lyolaisten veri. 

Boishevikit olivat tyolalsten mukalla. Monet heist11 surmattiin 
lJlil vangittiln. Bolshevikit selo~tivat heti, tyol1iisvere n huuh tomilla 
IwulIi ll a, tylilliisille, kLtka on syyllinen tahan kauheaan ilkitekoon ja 
IlIIilll •.1 011 Illi stcltava h:lnl!i vastaan. 

lIimiWm "Verisunnuntalksi". Tam-

I III CIIII CSSU II lcilli ll tylililisk:lllpulIglnoslssa ra l,cn iaa barrikaadeja. 
ulIlllvat: .Tsaari 011 iI ulki Hu t meitH, hutkitaanpa mekin 

Itlllltn I" 
1(.111111::1 S.1nom3 tsaarln verisest11 ilkityost11 kiltl kaikkialle. Kiih

lyllly:1 Ja suultumus vaJtasi koko tyoviienluokan , koko maan. Ei 
;11111 situ kaupunkia, missii tyol11iset eiviit otisl ryhtyneet lakkoon 
vas talausceksi tsaarin i1kityotii. vastaan ja esittanee t poliittisia vaati
IllItl<sia. Tyol11iset menivat nyt kadulle tunn uksin: »alas itsevaltius·. 
I.akl<olaisten maiirii saavuiti tammikuussa suunnattoman luvun : 440 
tullatta. Yhden kuukauden ai kana oli lakossa enemmiin tyoliiisi11 
h uin koko sit11 edeltaneella vuos ikymmenelHi. Tyovaenliike nousi 
\,altavan korkealle. 

Venaj1i1111 alkoi vallankumous. 
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2. � TyoUlisten polifttiset lakot j a mlelenosoitukset. t alonpoi kieu 
vallankumoukselJisen Ilikkeen kasv u. I\aplna panssarilaiva 
• Potemkinilla" . 

Tammiku un 9 paivan jalkeen tyolaisten vallankumoukselIinen 
fais telu sai teravamman, poliittisen luonteen. Tyolaiset alkoivat 
siirtya taloudellisista lakoista ja kan natuslakoista poliittisiin lakkoi
hin, mielenosoituksiin ja muutamin paikoin tsaarin sotavaen aseelli
seen vastustamiseen. Erikoisen sitkea ja jarjestynyt luonne oli lakoil
la suurkaupungeissa - Pietarissa, Moskovassa, Varsovassa, Riiassa, 
Bakussa, - joissa oli keskittyneena huomattavia tyolaisjoukkoja. 
Taistelevan proletariaatin ensi riveissa olivat metallity61aiset. Edisty
neimmat tyolaiskerrokset ravistelivat lakoillaan liikkeelle vi:l.hemman 
tietoisia kerroksia, Ilostivat taistelu un koko tyovaenluokan. Sosiali
demokratian vaikutus kasvoi nopeasti.. 

Toukokuun ensimmais~n paivan mielellosoituksiill Uittyi monin 
.. � paikoin yh teentormayksHi poliisin ja sotajoukkojen kallssa. Varso

yassa oli mielenosoittaj ien ampumisen tuloksena muutamia satoja 
kuolleita ja haavoi ttulleita . Ampumisiin Varsovassa vastasiva t tyo
laiset Puolan sosialidemokratian ke hoituksesta ylelsel111 vastalause
lakolla. Koko toukokulln kuluessa oli yhta mlttaa lakkoja ja 
mielenosoituksia. Toukokuun lakkoihin osallistul koko Venajalla yJi 
200 tUhatta tyolaistii. Bakun, Lodzill ja lvanovo-Voznesenskin tyO
l11iset olivat yleislakossa. Lakkoilevat tyolaiset ja mielenosoittajat 
tihm1i'sivat yha useam min yhteen tsaarin sota j 'Jukkojen kanssa. Sel
Jaisia yh teen tormayksil1 . tapahtui useissa ka upungeissa - Odessassa, 
Varsovassa, Riiassa , Lodzissa Yllna muissa. 

Eri koisen teriivan luonteen sai taistelu Puolan suuressa teolIisuus
keskuksessa Lodzi n kaupungissa. Lodzin tyoliiiset rakensivat kau
pungin kaduille kymmenia barrikaadeJa ja kavivii t kolme piiivaii 
(22-24 kesiikuuta 1905) katutaisteluita tsaarin sotaJoukkoja vastaan . 
Aseellinen esiintyminen sulautu i taalli:l. yhteen suurlakon kanssa. 
Lenin piti niiit ii taisteluita tyOlaisten ensimmiiisenii aseellisena esiin
tym isenli Venl1jiiIJa. 

Kesiin lakkojen joukossa on erikoisen huomattava Ivanovo-Voz
nesenskin tyoliiisten lakko . Se kesti toukok uun 10puJta elokuun ai
kuun asti vuonna 1905, siis melkein kaks! ja puoIi kuukautta. Lakkoon 
osa!listui noin 70 tuhatta tyoliiista, heidiin joukossaan oli palJon naisia. 
Lakkoa johti bolshevikkien Pohjoinen Iwmitea. Melkein joka piiivii ko
koontui ka upungin ulkopuol elle Talka-Joen varrelIe tuhansia tyOliiisiii. 
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!cllti plfillll i:;s1iil ll kokouksissa he pohbvat lyuvaen omia ta rpeita 
J'yiililislen kokouksissa esiintyivat bolshevikit. Tukahd uttaakseen la
l,flJl kaskiviit tsaarinvallan viranomaiset sotajoukkojaan ajamaan tyO
lfiisd hajalle, ampumaan heitii. Kymmenet tyoliiiset saivat surmanSa 
j.1 satoja haavoittui. Kaupunki julistettiin piiritystilaan. Tyolaiset py
"y!vlit kuitenkin lujina eivlitka menneet tyohan. TyOIiHset ja heidan 
jlcrheensa karsivat nlilkaa, mutta eiviit antau tuneet. Ainoastaan aarim
Il1iiinen niiantyminen pakotti tyolaiset lahtemaiin ty5hon. Lakko ka
raisi tyoliiisiii . Se oli tyovaenluokan mieh uuden, sitkeyden, kestiivyyden 
p solidaarisuuden mallinayte. Se oli Ivanovo-Voznesenskin tyolaisten 
poliittisen kasvatuksen todellinen koul u. 

Tuon lakon aikana Ivanovo-Voznesenskin tyolaiset perustivat Val
!uutettujen Neuvoston, joka oli tos iasial lisesti yksi ensimmiiisiii tyO
viien edustajien Neuvos toja (Soviet) Venajli.lla. 

Ty5Jaisten poliittiset lakot ravisteIivat koko maata. 
l\aupungin Jalkeen alkoi nousta maaseutu. l\evaiista lahtien alkoi

vat talonpoikaislevoitom uudet. Talonpojat nousivat suunnattomin jou
koin til?n herroJa vastaan, tuhosivat naiden tiloja, sokeritehtalta ja 
vii napolttimoita, polttivat tilanherrojen hoveja ja kartanoita. Useissa 
paikoin talonpojat ottivat viikivalloin haltuunsa tilanherrojen maan , 
ryhtyivat joukottain kaatamaan metsaa, vaativa t tilanherr ojen maiden 
1110vuttamista kansalle. Talonpojat valtasivat tilanherrojen viljaa ja 
muita varastoja, jakaen ne nalkaisten kesken. TiIanherrojen oli peliis
tyksissiian pakko paeta kaupunkeihin. Tsaarin hal1itus iahettl sotllai. 
fa ja kasakoita kukistamaan talonpoikien kapinoita. Sotajoukot am_ 
puivat talonpoikia, vangitsivat • yllyttiijiii" , pieksivat ja kiduttivat 
heitii. Mutta talonpojat eivat keskeyttaneet taistel ua. 

Talonpoikien liike alkoi laajeta yha enemmiin ,Keskl-Venajalla, 
Volgan seudulla, Taka-Kaukaasiassa ja varsinki n Gruusiassa. 

Sosialidemokraatit alkoivat paiista yhii syvemmaJle maaseud ulIe . 
I'uolueen Keskuskomitea julkaisi vetoomuksen talonpoj iIle: •Ta10n
!lojat, teitii koskevat sanamme u . SosiaJidemokraattiset komiteat Tve
rin, Saratovin, PoItavan, Tshernigovin, Jekateri nosiavin, Tiflisin ja 
1Iionissa muissa laaneissii antoivat julistuksia talonpojille. Kylissa 
pitivat sosiaIidemokraatit kokouksia , jarjestivat talonpoikain kerh oja, 
perustivat talonpoikaiskomiteoita. Vuoden 1905 kesa1Iii. oli useissa 
pai koin sosialidemokraattien jiirjestamiii maatalousty5liiisten iakkoja. 

Mutta tiimii 011 vasta talonpoikien taistelun alkua. Ta!onpoikais
liike kiisltti vain 85 kihlakuntaa (ujezdia) eli iiihes seitsemiinnen osall 
Isaarin Venajiin euroopanpuo!eisen osan kihlakuntain koko iuvusta. 
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seka Ve nlljl1n sotaJoukkojen useat f y6husten ja talonpoikien hike 
tappiot vena!ais-japanilaisessa sodassa tekivat vaikutuksensa armeijaan. 
Tarna tsaris rnin tukl alkoi horJua. 

Vuoden 1905 kesakuussa leirnahti kaplna Mustan rneren lai vas
tossa, panssarilaiva n Poternkinilla". Panssarilaiva oli tahan aikaan 
lahella Odessaa, Jossa oil kaynnlssa tyCl laisten yleislakko. I\apinaan 
nousseet rnatm usit kostivat eniten vihaamilleen upseereille Ja veivat 
panssarilaivan Odessaan..Panssarilaiva u Pote mkin" siirtyi vallan
kurnouksen puolelle. 

Leninin rniel estii oli talla kapinalla suunnattornan suur! rnerkitys. 
Han piti valttarnattornana, etta bolshevikit johtaisivat tala Iiiketta, 
yh distaisivat sen tyCllaisten, talonpoikien la paikallisen varuskunnan 
liik keeseen. 

Tsaari lahetti nPoternkinia" vastaan laivoja, mutta naiden laivoJ en 
malruusit kiellaytyivat arnpumasta kapinaan nousseita tovereitaan . 
Muutarnien piiivien aJan panssarilaiva n Poternki nilla" Jieh ui vallan
ku rnouksen punainen lippu. Mutla silloin, vuonna 1905, bolshevikkien 
puolue ei ollut ainoa IiikeWl johtava puolue, kuten myClhemrnin, 
vuonna 1917 . "Poterrik!nilIa" oli aika paljon menshevikkejii, eserria 
la 2:narkisteJa. Sen vuo ksi silla ei ollut oikeaa ja riittiivan kokenutta 
Johtoa, huolimatta yk$ityisten sosialidcmokraattien osalJistumisesta 
kapinaan . Osa rna tru useJa alkoi horJua ratkaisevalla hetkella. Mus
tan meren laivaston muut laivat eivat yhtyneet kapinalliseen pans
sarilai vaan . Vallankumouksellisen panssarilaivan, Jol la ei ollut hii lili 
eikll elintarpeita, oli pakko laskea Romanian rannlkolle ja antautua 
romanialais ille viran omaisille. 

Matrullsien kapina panssarilaiva "PotemkinIlla" pl!.littyi tappioon. 
Ja lkeenpliin tsaarin halIituksen kasiin joutuneet matrultsit aseteHiin 
syytteeseen. Osa mesta ttiin , osa lahete ttiin pakkotyOhOn. Mutta itse 
silHi tosiasialla, ellii kap ina oli tapah tu nllt, oli tavattoman tarkea 
merkitys. Kapina panssarilaiva . Potemkinilla" oli ensi mmainen val. 
lankumoukselIinen joukkoesiintymineu armeijassa ja laivastossa, en. 
simmainen tapaus, joiloin tsaarin sotajoukkojen suuri osasto siirtyi 
vallankumoukse n puoleile. Tamli kapina teki tyolaisille, ta!onpojille 
ja erikoisesti itse sotilas- ja matruusiJoukoille ymmarrettaviiksi ja 
Jaheisemlllal(si a Jatuksen armeij an Ja laivaston yhtymisesta tyovae u
luokkaan, kansaan. 

Tyolaisten sii rtyminen poliittislin joukkolakkoihin ja mielenoso!. 
tuksi in, talonpoikaisliikkeen voimistuminen, kansan aseelJiset yhteen
t6 rmaykset poliisin la sotajoukkojen kanssa, vihdoin kapina· Mustau 

meren laivastossa - kaikki tama oli todistuksena siita, etta kansan 
a see lJlsen kapinan ehdot ovat kypsymassa. Tlista tuli liberaaIiselle 
lJorvaristolIe hii tli kiiteen. Pel1l.ten vallankumousta ja samaHa peloi
tell en tsaaria vallankumouksella se etsi sovintoa tsaarin kanssa val
lan kumousta vastaan ja vaati • kansaa varten · pikku reformeja • rau
hoi ttaakseen· kansaa, hajoittaakseen vallankumouksen voi mat ja estaak
seen siten "vallankumouksen kauh ut". "On leika!tava lisiili maata 
talonr;ojille, muuten he lei kkaavat meilta plian!" puheIivat li beraalit 
tilanherrat. Liberaallnen porvaristo valmlstautui Jakamaan val lan 
tsaarin kanSSll. • Proletariaatti taistelee, pOfvaristo hiipii valtaan u, 

k!rJoitti Lenin naina piiivina tyovaen luokan taktiikasta ja IIbernnlfsen 
porvariston taktii kasta. 

Tsaarin hallitus jatkoi tyoliiisten ja talonpoikien sortamista ra!
voisalIa julm uudella. Mutta se ei voinut olla nakernattii, etta pelkilla 
vainotoirnenplteilla on mahdotonta selviytya vallankumouksesta. Sen 
vtloksi se alkoi vainotoimenpiteiden ohella turvautua luovimispol!
tiikkaan. Yhdeltll puolen se alkoi provokaattoriensa avulla yllyttall 
Venlijan kansoja toisiaan vastaan jarjestlien juutalaispogromeja ja 
:lTmeeniaJais-tataarilaisen veriWylyn. TolseJta puolen se lupas! kutsua 
kooJle "edlls tuslaitoksen· Zemski sobor'in *) tah i Valtakunnanduu
man muodossa, antaen ministeri Bulyg!nin tehtavaksi laatia ehdotuk
sen duumasta, kuitenkin silen, eWi duumalla ei ollsi lainsaadanttl
oikeuksia. Kaikkiin naihin toimenpiteisiln ryhdyttiin vaIlankumouksen 
voimien haJoittamise ksi ja kansan maJtillisten kerrosten irroiltamiseksi 
vallankumouksesta. 

Boishevikit julistivat Bulyginin duuman boikottiin asettaen pllll 
ml1arlikseen taman kansanedustuslaitoksen Irvikuvan tyhjaksitekemisen . 

Men sheviki! pl!.invastoin pa1Htivat olla pyrklmlltla duuman estllmf
seen Ja pitivat valttlimlittClmanl!. ottaa siihen osaa. 

.l � Taktilliset erimielisyydet bolshevikkien ja menshevlkklen' 
valilla. Puolueen 1/1 edustajakok ous. Le ninln kirja nSosiali
demokratian kaksi taktiikkaa dem okraattisessa vallankumouk
sessa". Marxilaisen puolueen taktillise t perus teet. 

Vallankumous pani liikkeelle kaikki yhte!skuntaluoka t. Vallan
1I1l1ouksen aikaansaama kallnne maan poliittisessa ellim lissl1 silrsi ne 

puis va nhoista, tutuista asemistaan ja saattoi ne ryhmittymiilln uudel

) Zemski sobor - Venajlln salttyjen edustaja ln kokous, joka all XVI - XV[I 
\'llo; isadoitIa kutsuttu koolle ne uvottelemaan hallituksen kanssa. - Suom. 
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leen uuden tilanteen mukaisesti. Jokainen Juo l<ka, jokainen puolue 
pyrki maiirittelemiiiin taktiikkan sa. menettelytapansa , suhteensa muih in 
luokkiln j a suhteensa .hal litukseen. Yksinpa tsaarin hall ituksenkin 
oli pakko maaritella oma uusi taktiikkansa, joka oli sille itselJeenkin 
outo, lupaama!la kutsua koolle nedustuslaitoksen" -Bulyginin dUll

man. 
" Sosialidemokraattisenkin puolueen oli miiariteitava oma taktiikkan

sa. Sitii vaati val1ankumouksen jatkuva nousu. Sitii vaativat proletariaa
tin eteen tulleet lykkiiysta sietamatt5mat kaytannon kysymykset aseel
lisen kapinan jarjestamisesta, tsaarin hallituksen kukistamisesta, 
valiaikaisen vallankumoushallituksen muodostamisesta, sosialidemo
luatian osallistumisesta . tahan hallituks,een, suhtautumisesta talon
pOikaistoon, sUhtautumisesta Iiberaaliseen porvaristoon j.m.s. Oli 
ma~riteltava sosialid~mokratian yhtenainen ja harkitt u marxilainen 
taktiikka . 

Mutta menshevikkien opportunismin ja haloi tustoiminnan vu ok
si oli Venajan sosialidemokraattinen puoille tahan ai kaan hajonneen3 
kahteen ryhmaan. Hajaannusta ei VOit ll viela pi taa tayd ellisena, t i
vatka nama kaksi ryhmaa olleet vieia muodollisesti kahtena eri plIO
iueena, mutta tosiasiassa ne mulstuttivat suuresti ka11ta eri puoiuetta , 
joilla oli omat keskuksensa, omat sanomaiehtensa. 

Hajaann uksen syvellemistii edisti se seikka, etta menshevikit Iisa
sivat heilla puol ueen enemmiston kanssa organisatoorisista kysy
myksistii oleviin vanhoihin erimielisyyksiin uusia erimieli syyksia, eri
mielisyyksia taktillisista kysymyksista. 

Yhtenaisen puol ueen puuttuminen johti yhtenaisen puolu~-

taktiikan pu uttumi seen . 
Tilanteesta olisi selviydytty, jOs olisi viipymatta kutsuttu kool le' 

vuorossaoieva III puoiuekokous, maaritelty edustajakokouksessa Y!lte
nainen taktiikka ja veivoitettu vahemmis to rehell isesti toteuttamaa!l 
edustajakokouksen paatOksia, alistumaan .edustajakokouksen enem
miston paatoksiin. Juuri tll11aista ratkaisua ehdottivatkin bolsheyi kit 
menshevikeille. Mutta menshevikit eivat halunneet kuulla puhutta
vankaan III edustajakokouksesta . Pitaen rikoksena puolueen jatiamis
iii edelieenkin vaille puolueen hyvaksyma ii ja kaikkia puoi ueen jase
nUi. velvoittavaa taktiikkaa bolshevikit paattivat ottaa aloitteen iii 
edusta jakokou ksen koollekutsumiseen. 

Edustajakokoukseen oli kutsuttu kaikki puoluejarjestot, niln bol she
vistiset kuin menshevistisetkin . Mutta merishevikit kieJtaytyivat osal
Iistumasta III edustajakokoukseen ja paattivat kutslla koolle oman 

edustajakokouksensa. He sanoivat edustajakokoustaan konferenssiksi , 
koska heilla oli vahan edustajia, mutta tosiasiassa se oli edustaja
kokous, menshevikkien puoluekokous, jonka paiitoksia pidettiin velvoit
lavina kaikille menshevikeille. 

Vuoden 1905 huhtikuussa kutsutiiin Lontooseen koolle VeniiJan 
sosialidemokraattisen puolueen III edustajakokous. Edustajakokouk
seen saapui 24 edustaJaa 20: sta bolshevistisesta komiteasta . 
PlIoiueen kaikki suuret jiirjestot olivat edustettuina. 

Edustajakokous lausui paheksumisensa rrienshevikeille, npuolueen 
irtaan tuneeile osalle u

, ja siirtyi paivajarJestyksessa oieviin, puolueen 
taktiikan miiarittelya koskeviin kysymyksiin. 

Samanaikaisesti edustajakokouksetl kanssa kokoontui Oenevessii 
menshevikkiep konferenssi . 

ustajakokous ta - kaksi puoluetta u, siten maaritteli Lenin 
tilanteen ........ �

Seka ed l1stajakokolls etta konferenssi kiisitteliviit itse asiassa yksia 
ja samoja taktillisia kysymyksia, mutia naista kysym yksista tehdyt 
Diiiitokset olivat Juon teeltaan suoraan vastakkaiset. 

Kahdet erilaiset paiitoslauselmat, jotka oli hyvaksytty edustaja
kokouksessa ja konferenssissa, toivat ilmi III plloiuekokouksen ja 
menshevi kkien konferenssin valisten , bolshevi kkie n ja menshevikkien 
valisien takti llisten erimielisyyks ien ko l<o syvyyden. 

Seuraavassa esitetaiin naiden erim ielisyyksien peruskohdat. 
Puolueen 111 edustajakokollksen taktillinen linja. Edustajakokolls 

oli sita mieitll, etta huolimatta kaynnissa ole van vallankumouksen 
porvarillis-demokraattisesta iuonteesta, huolimatia siita, etta se ei 
vo i tal Hi hetkella astua kapitalismin vallitessa mahdollisten puittei
den yli, on sen taydell inen voltto enn en kaikkea proietariaatin etll 

.ll!n mukaista, silla taman vallankurn ouksen voi tto antaisi proletariaa
HUe rnah dollisuuden jiirjestya, koho ta poJiittisesti , hankkia tyotate
kevien joukkojen poliittisen johtamisen I<okemusta ja tottumusta ja 
if rtyli porvarillisesta vallankurn oll ksesta sosialistiseen va llankllmouk
('e n. 

Porvarillis-demokraattisen vallankum ouksen taydelliseen voittoon 
Ibh laavliii proietariaatin taktiikkaa vol kannattaa ainoastaan tal onpoi
k.1i i to, silla se ei voi suori utua tilanherroista eikll saada tilanherrojen 
11131 ta i1man vallan kumouksen tiiytta voittoa. Talonpoikaisto on sen 

lIuks i proletariaatin luonno liinen liittolainen. 
I.lberaalista porvaristoa ei kii nnosta tamil.n vallank umouksen tay

11Inp n voitto, koska se tarvitsee tsaarinvaltaa ruoskana tyolaisia 
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ja talonpoikia vastaan, joita se pelklia kaikkein eniten, ja se pyrkii 
tsaarinvallan s!tilyttlimiseen rajoittaen jonkun verran sen oikeuksia. 
Sen vuoksi liberaalinen porvaristo pyrkii sovintoon tsaarin kanssa 
perustuslaillisen mona'rkian pohjalla. 

Vallankumous voittaa vain siina tapauksessa, jOs sitll johtaa 
proletariaatti, jos proletariaatti vallankumouksen johtajana osaa taata 
litton talonpoikaiston kanssa, jos lib.eraalinen porvaristo tulee eris
tetyksi, jos sosialidemokratia ottaa aktiivisesti osaa tsaaria vastaan 
suunnatun kansankapinan jarjestamiseen, jOs voitokkaan kapin an 
tuloksena tulee muodostetu ks i vll.liai kainen vallankumoushallilus, 
joka kykenee tuhoamaan vastavallankumouksen juuret ja kutsumaan 
koolle koko kansaa edustavan Perustavan kokouksen; jos sosia li
dernokratia ei kieltiiydy suotuisten ehtojen vallilessa ottamasta osaa 
valiaikaiseen vallankumoushailitukseen suorittaakseen va llankumouk
sen ioppuun asH. 

Menshevikkien konferenssin taktillinet1 linja. Ku n vallankumous 
011 porvarillinen, niin vallanlnimouksen johtajana voi olla vain libe
raalinell porvaristo. Proletariaatin ei ole Hihestyttavli talonpoikafstoa , 
vaan Iiberaalista porvaristoa. Pliliasia on ol1a peHl.styttlimlittli liberaa
!ista porvaristoa vallankumouksellisuudella ja olla antamatta sille 
aihetta loitota vallankumouksesta, silla jos se Ioittonee vallankumouk
sesta, niin vallankllmous heikkenee. 

On mahuollista, ettii kapina voittaa, mutta sosialidemokratian 
taytyy kapinan voiton jlilkeen siirtyli syrjalln , jotta se ei pel1tstyttliisi 
liberaalista porvaris toa. On mahdollista , etta kapinan tuiokse na muo
dostetaan valiaikain en vallankumoushallitus, mutta sosialidemokratia 
ei saa missaan tapauksessa ottaa siihen osaa, koska tlima hallitus 
ei tule olemaan luonteeltaan sosiaiistinen, ja mika on piiiiasia, osal
listumalla siihen samoin kui n vallanku mouksell isuudellaankin voi. 
sosialidemokratia pel iistyttiia Iiberaalista porvaristoa ja silla vahin
goittaa vallankumousta. 

Vallankumouksen nak6alojen kannalta olisi parhainta, jOs kut
suttaisiin kooll e jonkinlainen Zemski soborin tahi Valtakunnanduuman 
tapainen edus tuslaitos, joka voitaisiin saattaa tyovlienl uokan painos
t uksen alaiseksi ulkoa pain sen muuttamiseksi Perustavaksi ko
koukseksi tahi sen pakottamiseksi kLltsum aan koolle Perustava 
kokous. 

ProletariaatiIla on omat erikoiset, puhtaasti tyolaisetun sa, ja sen 
olisi askarreltava Juuri naiden et u]ensa piirissa eikii pyriWiva Johta
jaks i porvarilliselle vallankumoukselle, ]oka on yleispoliittinen val

6'1 

ankum0Jj.s Ja Joka koskee niin muodoln kaikkia luokkia eika vain 
proietariaattia. 

Namii olivat lyhyesti esitettyna Venajan sosialide mokra!ttisen 
tyOvaenpuol uee n kahden ryhman kaksi taktiikkaa. 

Menshevikkien taktiikan klassillisen arvostelun ja bolshevlstisen 
taktiikan nerokkaan perustel un esitti Lenin historiallisessa kirjassaan 
"Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallankumouk
sessa w. 

Se ilmestyi vuoden 1905 heinaku ussa, sii s kahden kuukauden 
kuluttua puol ueen III edustaJakokoukses ta. KirJan otsakkeesta plUltei
Jen voisi luulla, etta Lenin koskettelee siina ainoastaan porvarillis
demokraattisen vallankumouksen kauden taktiikka-kysymyksia ja pWill. 
silmallli vain venaliiisia menshevikkeJiL Itse asiassa han, arvostelles
saan menshevikkien taktiikkaa, paljasti samalla kansainvalisen oppor
tunismin taktiikan, kun taas perusteJlessaan marxilaisten taktiikkaa 
porvarillisen val1ankumou ks~n kaudella ja tehdessaan rajan porvaril
lisen vallankumouksen Ja sosialistisen vallankumouksen viilillil, han 
maaritteJi sam alia marxilaisen taktiikan perusteet porvarilJisesta val
lankumouksesta sosialistiseen vallankumoukseen slirtymisen k!udella. 

Leninin kirjasessa »Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraat
t isessa vallankumouksessa u kehitetyt taktilliset pliilkohdat ovat seu
aa\'at: 

1) Leninin kirja on sen taktillisen perusajatuksen Hipitunkema, 
etta proletariaatti voi ja sen tiiytyy ol1a porvarillis-demokraattisen. 
vallankumouksen johtllja, porvarillis-demokraattisen vallankumouksen 
ohjaaja VenaJiilla. 

Lenin tunnustl taman vallankumouksen porvarillisen Juonteen, 
koska se, kuten 'han osoitti, nei pysty vtiliitomtisti astumaan pelkan 
delllokraattisen kumouksen puitteiden yli l<. Mutta han ei pHiinyt sita 
lIilppukerrosten, vaan kansan vallankumouksena, joka saa Jiikke€seen 

ko kansan, koko tyoviienluokan, koko talonpoikaiston. Sen vuoksi 
I ellin piti proletariaatin etujen kavall uksena menshevikkien yrityksili. 
vllheksya porvarillisen vallankumouksen merkitystil proietariaatille, 
klilaa proletariaatin osaa siina la' syrjayttaii proletariaatti siita. 

•Marxilaisuus u, kirjoitti Lenin, nei opeta proietaaria pysy
mil;in syrj1issa porvarillisesta vallankumouksesta, ei suhtautu
/IIaan siihen valinpitamiittomasti eikii luovuttamaan sen Johtoa 
porvllrlstolle, vaan painvastoin opettaa mila tarl11 0kkaimmin 
maJIi tumaan siihen, mitii paiiiHivi mmi n taistelelll aan johdon
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mukaisen proleiaarisen kansanvaltaisuuden puolesta, vall an
kumouksen loppuun asti viemisen puolesta v (Lenin, VIII osa, 
!ivu 58). 

• Me emme saa unohtaa", kirJoitti Lenin edelleen, .etta ei 
ole eik1i voi 011.1 nykyisena aikana muuta keinoa sosllllismin 
tuomiseen lahemmaksi kuin taydellinen poliittlnen vapaus, kul n 
demokraaltinen tasavalta v (Sarna, si vlI 104). 

Lenin naki ennakolta vallankumouksen kaksl mahdollista 10PPll
tulosta : 

a) � joko se pi111tlyy ra tkaisevaan voittoon tsarismista, tsarismin 
kuklstamiseen ja demokraattisen tasavallan pystyttamiseen; 

b) tahl, jOs voimat eivat riWi , voi se pl!.iittya tsaarln sopimuk
seen porvariston kanssa, kansan kustannuksell a, jonkinlaiseen 
typistettyyn perustuslakiin, ~kaikkein luultavimmin sellai sen pe
rl'lstuslaln irvikuvaan. 

Proletariaatin etujen muhista on parempi lopputulos, s. o. rat
k'liseva voi tto tsarismista. Mutta sellainen lopputulos on mahdollinen 
vain slinll. tapauksessa, JOS proletariaatti pystyy tulemaan vallan
kumouksen johtajaksi, ohjaajaksl. 

• Vallankumouks en lopputulos·, kirjoitt! Lenin, nriippuu 
si it!, esil ntyyko tyOvl1enluokka porvaris ton auttajana, jonka 
rynnistyksen voima itsevaltiutta vastaan on vakevl1, mutta joka 
poliittisestl on voimaton, vai esiintyykl> se kansanvallan
kumouksen Johtaj~na" (Lenin, VIII osa, sivu 32), 

Leni n oli sitll mielta, etta proletariaatllla on kaikki mahdollisuu
det pallsta potvariston auttajan osasta Ja tulia porvarillis-demokraat
ti se n vallankumouksen Johtajaksl. Nama mahdollisuudet ovat Le~inin 
m u kaan seuraavat: 

Enslksl, .proletariaatin, Jokaasemansa puolesta on kaikkia muita 
edel1!i ja alnoa johdonmukaisesti vatlankumouksellinen I uokka, kut
sumuksena on juuri sen v uoksi suorittaa johtavaa 'osaa Ven~jan 
yleisdemokraattisessa vallankumousliikkeessa« (Sarna, sivu 75). 

Toiseksi, proletariaatill a on oma, porvaristosta riippumaton pollitti
nen pl1olueensa, joka antaa sitle mahdollisu uden liittyti ~yhtenaiseksi 
ja itsenaiseksi poliittiseksi voimaksi v {Sarna, sivu 75). 

Kolmanneksi, proletariaattia kiinnostaa enemman vatlankumouksen 
ratkaiseva voitto kuin porvaristoa, silln .porvarillinen vallan~umous 
on mtitiriityssit mielessii edllllisempi proletariaatille kuin porvaristolle· 
(Sarna, sivu 57). 

• Porvaristolle on ed ullista nojautua", kirjoitti Lenin .joi
hinkin menneisyyden jatteisiin ta istetlessaan proletariaattla 
vastaan, esimerkiksi monarkiaan, va~itui seen armeijaan y. m.s • 

II
Porvaristol le on edulJista se, eWI porvarillinen vallankumous 
ei Iakaisisi pois Iiian pl1aWivasti kaikkia mennelsyyden jatteita, 
vaan jattaisi j1iIjelle muutamia niista, s.o. etta tama vall an
kumo us ei olis i ti1ysin johdonm ukainen, ei meoisi Ioppuun 
~sti, ei ollsi pallttavii ja saalimaton. .. PorvaristoUe on eduIli
sempaa, etta vll.lttamatt~ma t muutokset porvarillis-demokraattiseen 
suuntaan tapahtuisivat hitaammin, asteettaisemmin, varovaisem
min , eparoivammin, reformitieta eikii vaUanku moustieta ... etta 
nama muutokset kehiWiisivat mahdollisimman vahan rahvaan, 
s.o. talonpoikaiston ja erikoisesti ty~liiisten vallankumouksel
lista omaa toimintaa, aloitekykya ja tarmoa. Muuten tyolaisilIe 
tulee sita helpommaksi n muuttaa kiviHiri olalta toiselle /I, kuten 
ran skalaiset sanovat, s.o. suunnata porva ristoa itseaan vastaan 
se ase, jolla porvarillinen vallankumous varustaa heida t, se 
vapaus, jonka se antaa, ne kansanvalta iset laitokset, jotka 
syntyvat maaorju udesta puhdistetulla maaperalli:l. TyovaenI uo
katie on painvastoin edullisempaa, etta valttamiittomat muutok
set porvarillis-demokraattiseen suuntaan eivat nimenomaan tapah
tuisi refo rmitieta, vaan vallankumou ksellista tietii , silla refor
mitie on YiivyttelYjen, lykkaysten , kansan elim ist-on matanevien 

... � osien tuskallisen hitaan kuoleentumisen tie. Niiden matanemi
sesta karsivat ennen kaikkea ja kaikkein enimman proletariaatti 
ja talonpolkaisto. Vallankumoustie on nopean, proletariaatille 
kaikkein kivuttomlmmlln leikkauksen tie, miWinevien osien 
suoranaisen pOistamisen tie , kaikkein viihimman myontyvaisyy
den ja varovais uuden tie monarkian ja sitU vastaavien i1jet
tavien ja tympiiisevien, matilin ja matanemiselIaan ilmaa saastut
iavlen laitosten suhteen /I (Sarn a, sivut 57-58). 

.SenvuoJcsi-, jatkoi Leni n, "proletariaatti taisteleelein etu. 
riveissi1 tasavallan puolesta hylj i1ten halveksien tyhmiit ja aTVol . 
leen soplmattomat neuvot pitali luleua siitil, loittoneeko porva
risto" (Sarna, sivu 94). 

J otta vallan k umouksen proletaarisen johtamilen mahdollislludet 
I1uu ttuisivat todellisuudeksi, jotta proletariaatti tosiasiassa tulisl 

porvarillisen vll ll ankumou ksen johtajaksl, ohJaaJaksi - sitli varten on 
Le ninin muk~an valttiimatontii ainakin kaksi ehtoa. 
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SWi varten on ensin nakin valtWmatOnta, etta proletariaatilla oli s 
Hittolainen, Jon ka ed ut vaativat ratkaisevaa voittoa tsarismista Ja Joka 
\' oidaan taivuttaa hyvaksymaan proletariaatti Johtajakseen. Tata vaa tH 
itse johtamisajatus, sill11 johtaja lakkaa olemasta johtaja, lollei ole 
johdettavia, oh jaaja lakka! olemasta ohJaaja , joUei ole ohjattavia. 
Sellnisena Iiittolaise na Lenin piti talonpoikaistoa. 

Sita varten on toiseksi valttamlltonta, eUll I uokka, joka ta istelee 
proletariaatin kanssa vallankumouksen johtamisesta ja pyrkii itse 
plHtsemllan sen alnoaksi johtaJaksi, tungettaisiin pois johtoasemasta 
ja eristettliisiin. Tata vaatii myOskin itse johtamisajatus, lonka mu
kaan vallankumouksella ei voi olla kahta lohtajaa. Sellaisena luok
kana Lenin piti Ilberaalista porvaristoa. 

nJohdonmulcaisena taistelijana kansanvaltaisuuden plIolesta". 
klrjolttl Lenin, n vol olla vain proletariaattl. Voitokkaaksi taiste
Iijaksi kansanvaltaisuuden puolesta se voi plHistii vain silla 
ehdolla, los sen vallankumoukselliseen taistelu ll n yhtyy talon
poikaiston joukko" (Sarna, sivu 65). 

Ja edelleen: 
"Talonpoikaist'oon kuuluu joukko puoJiproletaarisia aineksla 

pikkuporvarillisten aineslcn olle ll a. Tama tekee sen myoskin. 
horjuvaksi, pakottaen proletariaatin yhtymaan tiukaksi luokka
puolueeksi. Mutta talonpoikaiston horju\aisuus eroaa perin
juurin porvariston horjuvaisuudesta, silla talonpoikaiston edut 
eivat tiilla hetkeIH1 vaadi niin paljon yksityisomlstuksen ehdo
tonta sailyttlimista kuin tilanherrojen maan, til.man omistuksen 
yhden plHilajin, poisottamista. Tulematta siBa sosiaIistiscksi, 
Jakkaamatta olemasta pikkuporvarillinen, talonpoikaistosta \'0· 

tulia demokraattisen vallankumouksen taydellinen Ja mna radi
kaallsin kannattaja. Talonpoikaistosta tulee ehdoHomasti sellai
nen, JOs vain sita valistava vallankumoukseilisten tapahtumain 
kulku ei katkea liian aikaisin porvariston kavalluksen ja prole
tariaatin tappion tahden. Talonpoikaistosta tulee valttamaftt>
mast! mainltulla ehdolla vallankumouksen ja tasavallan tuki , 
silla vain taydellisesti voittanut vallankumous voi antaa talon
polkaistolle maareformien alalia kaiken, an taa kaiken sen, mita 
talonpoikaisto ta htoo, mista S8 unelmoi, mikll. on todellakin 
vlllttl1mllUin sille" (Lenin, VIII osa, sivut 94 - 95). 

Erltellen menshevikkien vastaviiitteita, joilla he vakuuttelivat, etta 
sellainen bolshevikkien taktiikka nsaattaa porvarilliset luokat loittone

maan vallankumouksesta ja siten heikentaa sen vauht ia« , Ja Iuonneh
lien nama vastavllitteet "vallankumouksen kavaII ustakti ikaksi«, taktii 
kaksi , joka muuttaa "proletariaatin porvarilJisten luokkien surkeaks; 
Jisakkeeksi u , Lenin kirjoitti: 

"Se, joka todella ym marilia talonpolkai ston tehtiivan voi
tokkaassa Veniijiin vallan kumouksessa, ei saattaisi sanoa, etta 
vallankumouksen vauhti heikkenee, kun porvaristo loittonee siitii. 
Silla tosiasiassa vasta silloin Venajan vallankumous paasee to
delliseen vauhtiin, vas ta silloin se paasee todella kaikkein 
suurimpaan vallankumoukselliseen vauhtiin, mikll. on mahdol
lista porvarillis-demokraattisen kumouksen kaudella, jolloin por
varisto loittonee ja talonpoikaiston Joukko esiintyy aktlivisena 
vallankumouksellisena proJetariaatin rinna ll a. Tullakseen Jo~don
mukaisesti loppuu,n asti viedyksl meldan demokraattisen vallan
kumouksemme tiiytyy nojata sellaisiin volmiin, jotka kykent· 
vat tckcmaan h:hottomaksi porvariston kiertamiittOmall eplljoh
donmukalsuuden, s.o. kykenevlit nimenomaan "Ioltontamaan 
sen" (Sarna, sivut 95-96). 

Sellainen on Leninin ki rjassa "SoslaJidemokratian kaksi taktiik
kaa demokraattisessa vallankumouksessa U kehitetty taktillinen perus
aJatus proletariaatista porvarillisen vallankumouksen johtajana, tak· 
tillinen perusajatus proletariaa!in hegemoniasta (johtoasemasta) por
varillisessa vallankumouksessa. 

Se oli marxilaisen puolueen uusi kanta porvarillis-demokraattisen 
vallankumouksen taktiikan kysymyksista. Se erosi syvasti siihen .15t1 
lllarxiJaisessa asevarastossa kllytannossa olleista taktillisista kannan

toi5ta. Slihen asti oli ollut siten, etta porvarillisissa vallankumollk
issa, esimerkiksi Lannessa, oli porvaristo suorittanut johtaVJl 

osaa, proletariaatti oli esiintynyt tahtoen tai tahtomatt;Jan porva
~I"toq auttaJana, ja talonpoikaisto oli 011 ut porvariston reser
vin;i. Marx!lalset pitivat sellaista yhdistel~a enemman tai vahem
mun kierlamattomanlt silla nirnenomaisella varaukselia, eWI prole
loUiaatin taytyy tallain puolustaa mahdollisuuden Iilukaan Iiihimpi~{ 

lIokkavaatimuksiaan ja silla taytyy olla oma poliittinen puolueensa. 
I, uudessa historiallisessa tilanteessa, asia sai Leninin kannan 

ukaan sellaisen kaanteen, etta proletariaatista tuli porvarillisen 
lIankumouksen johtava voima, porvaristo tungettiin po is vallan

1I Jlouksen johdosta ja talonpoikaisto muuttui proletariaatin reser
iksi. 
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Sellaiset j utut, eWi Plehanov "mytlskin oli" proletariaatin hege
monian kannalla, perustuvat viHl.rinymmarrykseen. Piehanov koke
·teerasi proietariaatin hegt'monian aatteella eikll kidtltytynyt tunnus ta
masta sit1l sanoissa - se on totta, mutta tosiasiassa han oli tltm an 
aa tteen ydinajatusta vastaan. Proletariaatin hegemonia merkitsee pro
letariaatin johtoasemaa porvarillisessa villankumouksessa, proietariaa
tin 1a taionpoikaiston liittopoiitiikan vallitessa, liberaalisen porva
riston eristdmispolitiika n vallitessa. Plehanov sWi vastoin , kuten 
tunnettua, 'Vastusti Iiberaaiisen porvariston eristamisen politiikkaa , 
kannaiti luokkasovinnon poiitiikkaa Iiberaalisen porvariston kanss a, 
vastusti proietariaatin ja talonpoikaiston liittopolitii kkaa. Itse asiassa 
Piehanovin takti llinen kanta oli menshevlstinen proletariaati n hege
monian ki eltltmisen kanta. 

2) Ttirkeimpuna keinona tsarismin kukistamiseksi ja nemokraatti
sen tasavallan valloittamiseksi Lenin pHi voitokasta aseellista kansan 
kapinaa. Pliinvastoin kuin menshevikit oli Lenin sitll mieltii, etta 
nyleisde mokraattinen vallankumouksellinen liike on jo johtanut aseel
lisen kapln an vtiittamattOm yyteen " , etta • proietarlaatin jlirjestaminen 
kapinaa varlen" on jo "tull ut pliivaj arjestykseen yhtenii puol ueell 
oieellisista, tlirkelmmista Ja valttamiiitomista tehtavistli", etta .on ryh
dyttllva mittt tarmokkaimpiill toimenpiteisiin proletariaatin aseistami
geksi ja kapinan valitttlmUn johtamisen mahdollisuuden tu rvaamisek
si U (Sarna, slvu 75). 

Joukkojen vaimistatnisek si kapinaan Ja itse kapinan iekemiseksi 
koko kansan kapinaksi Lenin piti valttamatttlman a esittaa joukoille 
sellaisia tu nnuksia, sellais ia kehoitu ksia, lotka voislvat paastlHi val· 
10iJleen joukkojen vallankumoukseIlisen aloitteell isuuden, jarjestaa 
ne kapinaa varlen ja saattaa tsarismin valtakoneisto epakuntoon. 
Sellaisina tunnuksina han piti puolueen III edustajakokouksen 
taktillisia piiiitoksHI, joiden puolustamiselle oli omistettu Leninin 
kirja "Sosialidemokratian kaksi taktiikkaa demokraattisessa vallan
kumouksessa U • 

Sellaisina tunn uksina han piti: 
a) • poliittisten joukkolakkojen jllrjest1l.mis ta, joilla voi olla tllrkea 

merkitys kapinan alussa Ja varsinaisessa kulussa U (Sarna, sivu 75); 
b) "S-tuntisen ty()paivan Ja muiden paivajarjestyksessa olevien 

Iytlvaenluokan vaatimusten viipymatontii toteutlamista vallankumous
tieta" (Sarna, sivu 47) ; 

c) • vallankumouksellisten talonpoikaiskomiteoiden viipymat~nta 

jarjestamis tit kaikkien demokraattisten uudistusten suorittamiseksi" 

vallankumoustieta aina tilanherroJen maiden pakkoluovutukseen asti 
(Lenin , VIII osa, sivu 88); 

d) tyolliisten aseistamista. 
T1i.ssa ovat erikoisen mielenkilntolsia kaksi kohtaa: 
Ensiksl, kaupungissa 8-tuntisen tyopaivan ja maaseudulla demo

kraattisten muutosten vallankumouksellisen toteuttamisen takti!kka, 
s.o. sellainen toteuttaminen , joka ei piittaa viranomaisista, ei valita 
laista, ei ota lukuun viranomaisia eika laillisuutta, murskaa olemassa
olevat lait ja s1Ultllii uuden jarjestyksen omavaltaisestf, lup811. kysy
miHtll. Tama oli uusi taldillinen keino, jonka soveltaminen halvaan
nutti tsarismin valtakoneiston ja pllasti valloilleen Joukkojen aktiivi 
suuden ja luovan aloitekyvyn . Tli mlin taktiikan perustalla syntyivat 
kaupungissa vallanlm mouksell iset lakkokomiteat Ja rnaaseud ulla val
lankttmoukselliset talonpoikaiskomiteat, joista ensinrnainitut kehit
tyivat s ittemmin ty~Hiisedustajain Ne llvostolksi ja viimemainitut 
talonpolkaised ustajaln Neuvostolksi. 

Toiseksi, poliittisten joukkolakkojen Jarjestami nen, polilttfsten 
yleislakkojen JarJestaminen, joilla sitten, vallankumouksen kuluessa, 
oli ensiarvoinen merkitys joukkojen vallankumouksellisessa mobili
solmisessa. Tama oli proletariaatin kasissa uusl, hyvin tlirkea ase, 
joka oli 011 ut siihen asti tuntematon marxilaisten puolueiden kaytlin
nollisessa toiminnassa ja joka sittemmin yleisesti tunnustettiin oikeaksi . 

Lenin oli sita mieita , etta voitokkaan kansankapi nan seurauksena 
tsaarin haJlituksen tilalle taytyy saada valiaikainen vallan ku mous
hallitus. Vallaikaisen vallankumoushallituksen tehtavia ovat vallan
kumouksen valloitusten IUjittaminen, vastavallankumouksen vasta
rinnan tukahduttaminen ja Venajan sosialidemokraattisen tyov~en
puoilleen minimiohjelman toteuttaminen . Lenin piti ratkalsevaa 
voittoa tsarismista mahdottomana ilman naiden tehtllvien toteut
t:lJll ista. Mutta naiden tehtavien toteuttamiseksi ja ratkaisevan voi
iOll saavuttamiseksi tsarismista ei valiaikainen vallan kumoushallitus 

Jolla tavallin en hallitus, vaan voittaneiden luokkien, ty~laisten 

taionpoikien, diktatullrin hall itus, sen taytyy olla proletariaatln ]a 
t"lonpoikaiston vallankumouksellista diktatuuria. Vedoten siihen Marxin 
tlllillettuun lauseeseen, etta . jokainen valiaikainen valtiojarjestys val
1(lII\wlllouksen jalkeen vaati i diktatuuria Ja vielapa tarmokasta dikta
IlIlIfia', Lenin tu1i siihen Johtopaatokseen , etta valiaikainen vallanku· 
llIollshallitus, jOs se tahtoo turvata ratkaisevan voiton tsaris· 

1<,111, � ci voi olla mitaan muuta:kllin proletariaatin ja talonpoikaiston 
latlluria. 
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"Vallankumouksen ratkaiseva voilto tsa rismista", kirJoitti 
Lenin, "Oll proletariaatin ja talonpoikaiston vallankumouksel 
lis-demokraattista diktatuuria .. . ja sellai nen voiUo tulee ole
maan nimenomaa n diktatuuria, s.o. sen taytyy vaIttamattomasti 
nOJata sotavoimaa n, joukkoJen aseistamiseen, kapinaan, eika 
joihinkin .. lailJista", »rauhaJlista tieta" luotuihin laitoksiin. Se VOl 

olla vain diktatuu ria sen tahden, elta proletariaatille ja talon
pOikaistolle viipymatla ja valttamattomasti tarpeellisten muutos· 
te n toteuttaminen aiheutlaa seka til anherrojen, suurporvariston 
etta tsarismin vimmatun vastarinnan. IIma n diktatuuria on mal!· 
doton la murtaa lata vaslarintaa, torjua vastavallankumouksel .. 
l1sia yrityksia. Mutta siita ei tule tielenkaan sosiaJistinen, vaan 
demokraattinen diktatuuri. Se ei voi koskea (ilman monia val
lankumouksellisen keh ityksen valias teita) kapitaJismin perustuk. 
siin.Se voi parhainllnassa tapauksessa suorittaa maaomaisuuden 
perinpohjaisen uudelleenjaon talonpoikien hyvaksi, toleuttaa 
johdonmukaisen ja taydellisenkansanvaltaisl1uden aina tasaval
taan asti, 'repia juurineen kaikki aasialaiset, orjamaiset pilrteet 
ei ainoastaan maalais-, vaan tehdaselamastakin, panna a.1uJle 
ty<>liiisten aseman tuntuvan parantamisen ja heidan elintasonsa 
kohottamisen, ja vihdoin suorittaa tehtavan, joka on viimeinen 
YltOroltaan, mu tta ei tilrkeydeltlilin -Ievittiia vallankumous
paloa Eurooppaan. Sellainen voitto ei suinkaan tee meidlin por
vurillisesta vallankumouksestamme sosialistista valJankumousla; 
demokraattinen kumous ei mene valittomasti porvariJlisten yh-. 
teiskunta- ja taloussuhteiden puitteiden yl i; mutta sllta huoli
malta sellaisen voHon merkitys on jattilaismainen sek!l. Vena
jan ettii koko maa ilman tulevalle kehitykselle. Ei mikliiin kohota 
niln su uressa mlilirin koko maailman proletariaatin vaJlan
kumoukselJista encr~iaa, ci mikliiin lyhenn11 niin pal jon sen t1ly
delllseen voittoon johtavaa tieW. I,uin liirnli alkaneen vallan
kumouksen ratkaiseva voilto Ven1ijlllla" (Sama, sivul 62-63). 

MWI. tulee sosialidemokratlan suhteeseen valiaikaiseen vallan
tmrnoushallitukseen ja sosialidemo.klfatian siihe n osallisturnisen sallitta
vuuteen, niin Lenin puo lusti taydellisesti puolueen III edustaJa-· 
kokouksen vastaavaa palH{jslauselrnaa, joka kuuluu: 

nRiippuen voirnasuhteista ja rnuista tekij~isUI, joita ei voida 
edeltiipiiin tarkasti mlia ritelUi, voidaan sallia pttolueemme vlll
tuutcttuJen osallistuminen valiaiklliseen vallankumoushallituk

seen slllllimiitloman taistelun kiiymiseksi kaikkia vas!avallanku
rnouksellisia yrityksiii vas!aan ja iyovaenluokan itseniiisten etujen 
puoluslamiseksi ; sellaisen osallisturnisen valWimiitt~mliksi elt
doksi asetetaan puolueen tiukka kontrolli valtuuteltuihinsa nah. 
<len ja taydelliseen sosialistiseen kumoukseen pyrkivan ja sikiili 
kai kill e porvari puol ueilIe leppyrnattoman vih amielisen sosial i
demokratian riippumatlom uuden horl urna!on sailytt li rn inen; fiip
purnatta siita , tuleeko sosialidemokratian osallis tu minen vaJi
aikaiseen vallan kum oushallitukseen mahd olliseksi, on propagee
rattava mita Jaa jirn missa prole!ariaatin kerroksissa sit1i ajatusta, 
ettll. on alituisesti painos!et!ava valiai kaista ha llitus!a aseiste
tun ja sosialidernokratian johtaman proletariaa tin taholta 
va llan kurnouksen saavu!usten suojelemiseksi, IUj ittamiseksi Ja 
laajentamiseksi" (Lenin, VIII osa, sivu . 37). 

Lenin torJu i menshevikkien vastavliitteet, etta valiaikainen hal
litus on sit tenkin porvarill inen hallitus Ja ettii ei saa sallia sosi ali
dernokraattien osal listumista sellaiseen hallitukseen, Jollei hal uta tehda 
samaa virheWi, Jonka teki Ranskan porvarilli seen hallitukseen o sallis
unut ransl<a lainen sosiaIisti Millerand. Samalla Lenin osoitti, ettll 

menshevikit sekoittavat !assa kaksi eri asiaa ja tuovat julki kyvytto
myytensli suhtautua kysymykseel1 marxilaisesli: Ranskassa oli puhe 
sosialistien osallistumisesta taantumukselliseen porvarilliseen hall i
tukseen sellaisena aikan a, joll oin tasta maasta puuttui vallankumouk
seHinen tiJanne, Ja lama velvoitti s osiali stej a olemaan osallistuma!ta 
sellaiseen hallitukseen. SWlvastoin VenajiiIla on puhe sosialistien 
osallistumisesta vallankumoukselliseen porvarilliscen hallitukseen, joka 
taistelee vallanku1l1ouksen voiton puoJesta vallankumoustaistelun 
ollessa kUllmimmillaan - rnika tekee sallittavaksl Ja suotuisten eh 
tojen vallitessa velvoittavaksi sosialidemokratian osallist umisell sel
laiscen hal litukseen , lyodakseen vastavall an kumousta ei ainoastalln 
"alhaalta pain", ul koa pain , vaan rnyoski n nylhaalta pliin", haIlituk
es ta . 

3) Taistel lessaan porvari ll isen vall ankuI110 uksen volton ja demo· 
lifaattisen tasavallan saavuttamisen puolesta Lenin ei en sin kaan aikonu t 
Jlluttua kiinni demokraattiselle asteelle ja rajoittaa vallankumous
IIikeWi porvari lli s-demokraatti ste n tehtavie n tayttamiseen. Painvastoin ' 
l.enin oli sitii mieItii, etta kohta demokraattisten tehHivien tiiyUaml

11 jiilkeen taytyy alkaa prole tariaatin Ja rnuiden riis tettYJen jO llkko· 
J I' 1I !aistcllln sosialistisen vall ankurnouksen puolest;]. Leni n tiesi tii
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man Ja piti sosialiciemokratian velvollisuutena ryhtya kaik kiin toimen
piteisiin , Jotta porvarillis-demokraattinen vallankumous :11 kaisi 
edelleen kasvaessaan muutiua sosialistiseksi vallankumoukseksi. Pro 
letariaati n Ja talonpoikaiston diktatuuri ei ollut Leninin mukaan tar
peellinen sita varten, etta se, saatettuaan vallankumouksen lopul
liseen voittoon tsarismista, paaftaisi vallankumouksen siihen, . vaan 
sita varten, etta se pitkittaisi rnahdollisimman paljon vallankumoustilaa. 
tuhoaisi perinpohjin vastavallankumouksen JlIiinnokset, leviWiisi Eu 
rooppaan vallankurnouksen Iiekin ja annettuaan proletariaatin silla aikaa 
valis tua poliitti sesti ja jarjestiiytya suureksi armeijaksi, alottaisi suora- , 
naisen siirtymisen sosialistiseen vallanku~oukseen . 

Puhuessaan porvarillisen vallankumouksen kantovoimasta Ja siitii. 
mlnklllaisen luonteen marxiJaisen puolueen tiiytyisi antaa talle kan
tovoi malle, Len in kirjoitti: 

"Proletariaatin taytyy viedii loppu un asti demokraattinen 
vallan kumous yh distaen mukaansa talonpoikaislon Jo ukon , mur
taakseen vii kivalloin itsevaltiuden vastarinnan la tehdakseen 
tehottomaksi porvariston horjuvaisuuden. Proletariaatin tiiytyy 
suorit taa sosiallstinen vallankumous yhdistaen mukaansa viies
t5n puoliproletaaristen ainesten joukon, murtaakseen pakolJa 
porvariston vastarinnan ja tehdlikseen tehottomaksi talonpoi
kaiston ja pikkuporvariston horjuvaisuuden. Sellaiset ovat pro
letariaali n tehtiiviit, jOista uusiskraiaisiJla (s.o. menshevikeil
Hi ..•. Toim.) on niin ahdas kasilys kaikissa vallankumouksen kanto
voimaa koskevissa jiirkeilyissiiiin ja paii t6s1ausel missaan· (Sama, 
sivu 96). 

Tahi viela~ 

• Koko ka nsan ja erikoisesti talonpoikaiston etupaassa _ tay
den vapauden puo lesta, johdonmllkaisen demokraattisen val
lankumouksen puolesta, tasavallan puol esta! Kaikkien ty5ta
tekevien Ja riistettyjen etupaassii - sosialismin puolesta! Sellaisen 
tayt,vy tosiasiassa olla vallankumouksellisen proletariaatin poli
tii kan, sellainen on luokkatunnus, Jonka laptiunkeman ja maii
raiiman tiiytyy oU a tyo viienpuolueen Jokaisen taktillisen kysy
myksen ratkaisun, Jokaisen kayta nn51lisen askeleen vallan
kumouksen aikana ~ (Sama , sivu 105). 

Halventaiikseen kai kki epaselvyydet Lenin selitti kahden kuu
kauden kuluttua kirJansa nKaksi taktiikkaa~ il mestymisestii kirjoituksek
saan "Sosialidemokratian sUhde talonpoikaisliikkeeseen": 

7H 

"Demokraa ttisesta vallan kum ouksesta me alamme heU silr~ 

tya, ja juuri voimiemme, tietoisen ja jarjestyneen proletariaatin 
voimien mukaan, alamme siirtya sosiaIistiseen valJankumouk
seen. Me olemme keskeytymatto man vallankumouksen kannal
la. Me emrne pysahdy puolitiehen" (Sama, sivu 186). 

Se oli uusi kanta porvarillisen 1a sosialistisen vallankumouksetl 
keskinii.isia suhteita koskevasta kysymyksestii , 'uusi teo ria voimien 
IlLldelJeenryhmittamisesta proIetariaatin ympiirille porvariIlisert vallan~ 
kumouksen lopulla, suoranaista siirtymistii varten sosialistiseen val~ 

lankumoukseen - teoria porvarillis-demokraattisen vallankumouksen 
~asvaessaafl mUllttnmisesta sosi alistiseksi vallankumoukseksi. 

Esittiiessiiiin taman uuden kannan Lenin nojasi ensin niikin Marxin 
\·i ime vuosisadan 40-1uvun lop ulla "Vetoomnksessa Kommunis
tien Ii itolle " esi ttamaan tu nn ett uuI1 lausunloon ke skeytymatt5masta 
va llankumouksesta Ja toiseksi Marxin tunnettuun ajatukseen vallan
kumouksellisen taIonpoikaisliikkeen yhdisHimisen valWimiittomyydestii 
proletaariseen vallankumouks£en, Illika ajatus on esitetty v. 1856 
Engelsille osoHetussa kirjeessii , jossa Marx sanoi: n koko juttu Sak
sassa tu lee riippumaan siita, onko mahdollista tukea proletaarista 
vallankum ousta jonkinIaise lla talonpoikaissodan toiselJa painoksella". 
Mutta naHa Marxin nerokka ita ajatuksia ei slttemmin kehitetty 
'V\arxin ja Engelsin teoksissa, ja II Internationalen teoree tikot ryhtyivat 
kaikkiin tOimenpiteisiin haudatakseen ne ja jiilt1i.akscen ne unhoituk
seen. Leninin osaksi joutui tehtaya vetaii paivan valoon Marxin unoh
delut lausu nnot ja palaut taa ne tiiydelliscst i entiseen arvo~sa. Mut
t il palauttaen arvoonsa niima Marxin lau1!unnot Lenin ei ra1oittu
nu t - eikii voinut raj oittua - niiden yksinkertaiseen toistamiseen, 
vaan kehitti niita. edelleen ja 111uokkasi ne uudelleen sosialistisen 
va llankumouksen johdonmukaiseksi teoriaksi tuod en esille uuden sel
kan, sosialistiselle vallankumoukselle vtJ!ttiimattoman seikan - pro
letariaati n seka kaupungin ja maasetldun puoliproletaaristen ainesten 
liiton proletaarisen vallankumoukse n yoiton ehtona. 

Tamii kannanotto loi pirstoiksi liinsieurooppalaisen sosialidemo
kratian taktiIlis et asenteet. Tuo sosialidemokratia llihti si itli , ettii por
varillisen vallankumouksen JiiIkeen talonpoikaisjoukkojen, niihin luet
luna maalaiskoyhiiIisWnkin joukkojen, taytyy yiil ttamatta loitota val~ 
lankumouksesta , minka johdosta porvaril lisen vallankumouksen jal~ 

keen taytyy tulia pitkiin 'VttUajan, pitklin, 50- 100 vuotta, ellel 
kauempaa kesHiyan n rauhan "-kauden, Jonka kul uessa proietariaattia riis
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ietiian ~rauhallisin" keinoin ja porvaristo rikastuu "Iaillisesti-, kun
lies saapu u uuden, sosialistisen vallankumouksen aika. 

Se oli uusi teoria sosialistisesta vallanku mouksesta, jota ei suo
. rita eristetty proletariaatti koko porvaristoa vastaan, vaan proleta 
ri aatti·hegemon i, jolla on liittolaisia vaesWn puoliproletaaristen ai nes
ten muodossa, miljoonien ~ tyotatekevien ja rilstettyjen joukkoJen " 
muodossa. 

Taman teorian mukaises ti taytyi proletariaatin hegemonian por
varillisessa vallankumouksessa, proletariaatin ja talonpoikaiston 01

lessa kesl<enaan liitossa, muuttua edelleen kasvaessaan proletariaatin 
hegemoniaksi sosialistisessa vallankumou ksessa proletariaatin ja 
muiden tytHlHekevien ja riistettyjen joukkojen ollessa keskenaan 
liitossa, ja prolctariaatin ja talonpoikaiston demokraattisen dikta
tumin tliytyi valmistaa ma:tperaii proletMi:tatin sosialistiselle dikta
iunrille . . 

Se kumosi lan~eurooppalaisten sosi ali demokraattien siihen asti 
kll.ytannossa olleen teorian , Joka kiel si ka upungin ja maaseud un puoli
proletaaristen joukko jen vallankumou kselliset mah d ollisuudet ja jo_ 
ka liihti siWi, etta "paitsi porvaristoa ja pro letariaattia me em me nae 
muita yhteiskunnallisia voimia, joihin meiIHi voisivat nojautua op
positiofa tahi vallankumousta koskevat sommitelmat~ (11I.nsieurooppa
aisiJle sosialidemokraateille tyypilliset Plehanovi n sanat). 

Liinsieurooppalafset sosialidemokraatit olivat sita mieltii, eUli pro
letariaatti tulee olemaan sosialistisessa vallankumouksessa yksin, kollO 
pon aristoa vastaan , ilman liittolaisia , kaikkia ei-proletaarisia luok
kia ja ker.,roksia vastaan. He eivat halun neet ottaa lukuun sita tosi. 
asiaa, etta paaoma ei riista vain prol etaareja , vaan kaupungin ja maa. 
seudun miljoonia pltolipro letaarisiaki n kerroksia, jotka ovat kapita
!ismin polkemia ja voivat oll a proletariaatin Iii ttolaisi na taistelussa 
yhteiskunnan vapauttamiseksi kapitali stisesta ikeesta. Sen vuoksi lansl. 
eurooppalaiset sosialidemokraatit olivat sitIi mielta, ett1l. sosialisti. 
sen vallankumou ksen ehdot Euroopassa eivat olleet viela kypsyneet, 
etta nalta ehto ja voidaan pitaa kypsyllein1l. vasta silloin , kun prole. 
tariaatti tulee ka nsaku nnan enemmist5ksi, yhteiskunnan enemmis(Ok
si sen tulevan taloude llisen kehityksen seurauksena. 

Tiiman lansieurooppalais ten sosialidemokraattien madan ja epa. 
proletaarisen kannan kaato i kumoon Le ni nin teoria sosialistisesta val. 
lankumouksesta. 

Leninin teoriassa ei ollut viela suoranaista johtop1Uit5stii sosia. 
!ismin yoiton mahdollislludesta yh dessa erillisessa maassa. Mutta 

SO 

slihen sisll.ltyivat kaikki tahi melkein kaikki perusalnekset, jotka oil
vat viiltUimiittomat sellaisen joh topll.atoksen tekemiseksi ennemmin 
tahi myohemmi n . 

Kuten tun netfua, sellaiseen ]ohtopaatokseen Lenin tuli vuo nna 
1915 eli kymmenen vuoden ku luttua. 

Sellaiset ovat Leninin hanen historiallisessa kirjassaan n Sosiali
demokrat ian kaksi taktii kkaa demokraattisessa valla nkumouksessa u 

kehitHlm!t taktilliset perus ajatukset. 
T1I.man Leninin teoksen historiallinen merkitys on ennen 

kaikkea siin1l., ett1l. se lO i aatteellisesti ku moon menshevikkien 
pikkuporvarill isen taktillisen kannan, aseisti Venlijan tyovaenluo 
kan porvarilJi s-demokraattisen vallankumouksen edelleen kehitta
mistli varten, uutta hyokkllystii varten tsari smia vastaan ja avasi 
venalaisille sosialidemokraateille selvan nakoalan porvari llisen vall an
kumouksen sosialistiseksi vallankumoukseksi muuttumisen valtta
maW:imyydestli. 

Mutta tiihan el supJstu Leninin teoksen l11erkitys. Sen tavatto· 
man arvokas merkitys on siina, etta se rikas tutti marxilaisuutta uu· 
della vallankumouksen teorialla ja laski perustan sille bolshevikki 
puolueen vallankumoukselliselle taktiikalle, jonka avulla maam me 
proletariaatti sai vuonna 1917 voHon kapifalismista. 

4. � VaUankumouksen jatku va nousu. YJelsvenal liinen poliittinen 
Jakko vuoden 1905 lokakuussa. isarism in peraantymineo. 
Tsaarin manifest l. Tyovaen edustajien Neuvostojen syoty. 

Vuoden 1905 syksyyn mennessa vallankumoukselli nen liike kil· 
sltti koko maan. Se kasvoi suunnattoman voimakkaasti. 

Syyskuu n 19 paivanll. alkoi Moskovassa kirjaltajien lakko. Se le
visi Pietariin ja useihin muihin kaupunkei hin . Itse Moskovassa kir
jaltaj ien lakkoa kan natti vat muiden luotantoalojen tyoll!ise t, se 
muuttui poliittiseksi yleislakoksi. 

Lokakuun al ussa alk oi lakko Moskovan - Kasani n rautatiellli . 
Pilivlin kuluttua lakko kasit ti koko Moskovan rautatiesol mun. Pian 
maan kalkk i rautati et olivat lakossa. Posti· ja lenn atinlai!os keskeyt
ti vat tyon. Venaja n eri kaupungelssa tyolaiset kokoontuivat moni 
tuhantlsiin kokouksiin ja pllll.tfivat keskeytt1ia tyot. Lakko valtasi tehtaan 
toisensa jlilkeen, alueen toisensa jll.l keen. Lal{kollevii n tyolilisiin yh
tyivl1t pikkuvirkamiehet, opiskeli jat, in te lligenssi·asianaJajat, insi· 
nOOdt, 11i1iklirit. 
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Lokakuun poiiittisesta lakosta tuli yleisvenaUiinen suurlakko, Joka 
kll.sitti melkein koko maan aina kaikkein kaukaisimpiin seutuihin as
ti, melkein kaikkl tyO\alset aina kaikkeln takapajuisimpiin kerroksiin 
asti . Poliittiseen suurlakkoon osaIlistui no in milJoonan verran pelk
kill. teollisuustyOiaisia, ottamatta luku un rautatielaisill., posti- ja 
lennatinvirkailijoita ja muita, jotka myoskin lisasivat suuresti 
lakkolaisten lukua. Koko maan elama pysahtyl. Hallituksen voima 
halvaantui. 

Tyovll.enluokka oli ryhtynyt johtamaan kansanjoukkojen tal stelua 
itsevaltiutta vastaan. 

Boishevi kkien tunnus poliittisesta joukkolakosta 011 tuottanut tu
loksensa. 

Proletaarlsen IIlkkeen vol man ja ma hdin osoittanut Lokakuun 
suurlakko pakotti hirveasti siiikiihtyneen tsaarin esittamaan lokakuun 
17 paivan manifestin. Vuoden 1905 10kakuul1 17 pn manifestissa 
luvattiin kansaJle "kansalaisvapauksien Jarkkymtittom1it perusteet: to
deJlinen persoonallinen loukkaamattomuus, omantunnon-, sana-, ko
koontum!s- ja yhdistymisvapaus" . Luvattlin kutsua kokoon lakia
saatava duuma, saada vaaleihin kaikki vaest6luokat. 

Siten oli vallankumouksen voimalJa pyyhkliisty pols neuvotte
leva Bulyginin duuma. Bolshevistinen boikottitaktilkka Bulyglnin duu
Illaan nahden oli osottautunut oikeaksi. 

Ja kuitenkin tasta huolimatta oli lokakuun 17 ,pn manifest! kan
sanJoukkojen pettamista, tsaarin juoni , }onkinlainen valttama!on hen
gahdysaika, jonka tsaa!"i tarvitsi herkl<auskoisten nukuttamlseksi, 
ajan voittamiseksi, voimien kokoa miseksi Ja sen Jalkeen iskun anta
miseksi vaJlankumoukselle. Tsaarin hallitus, joka lupasl sanoissa 
'vapauden, ei tosiasiassa antanut mitaan oleellista. Tyolaiset ja talon
pojat eivat siihen mennessa olleet saaneet hallitukselta mitaan pait
si lupauksia. Odotetun laajan poliittisen amnestian asemesta an net
Hin lokakuun 21 pna amnesti~ poliittisten vankien mitatt{)malle 
osalle. Samanalkaisesti hallitus, pyrkien hajottamaan kansan voimat, 
Jarjest! useita verisia juutalaispogromeja, joiden aikana tuhoutui 
tuhansia ihmislii , ja kostaakseen vallankumoukselle muodosti polli
slen rosvojiirjesHH: ~ Veniijan kansan liitott" ja ~ Arkkienkeli Mikae
lin Jiiton". Kansa rist! nama jarjest6t, jolssa huomattavaa osaa 
naytte/ivlit taantumukselliset tilanherrat, kauppiaat, papit ja puoll
rikolliset irtolaisainekset, "Inustaksi sotniaksi«. Mustasotnialalset plek
siviH la murhasivat julkisesti poliisin av ulla eturivln tyOl~isla, vallan
kumouksellisia intelligentteja, yJioppilalta, suorittivat murhapolttoJa 

ja ammuskelivat kansatal skokousten osanottaJia. Sellalsilta nliyttlv~t 
tsaarin manifestin siihenastlset tu lokset. Kansan suussa kulkl silloln 
tsaarin manifestista tehty tallainell laulunpatka: 

"Keisari siiikahtl julistamaan: �
Vainaille vapaus, elavae - vankilaan· . �

Bolshevikit selittivat joukoille, etta lokakuun 17 pn manifest! on 
an sa. Hallituksen kaytOksen manifestln antamistn jalkeen he leima
sivat provokatioksi. Bol~ hevikit kutsuivat tj'/)Hiisia asdsil n, aseelli
sen kapinan val misteluun. 

Ty{) laiset ryhtyivat entistii tarmokkaammin muodostamaan talstelu
joukkueita. HeiJle kavl selvaksi, etta po li ittlsella suurlalwlla 17 pna 
lokakuuta hankittu ensimmai nen v,)itto vaati heilta Ilsaponnlstuksia, 
Jatkuvaa taistel ua tsaari nvallan kukistamiseksi. 

Lenin arvioi lokakuun 17 pn manifestin jonklnlaisoksl volmlen 
viillalkaisen tasapainon hetkeksi , jolloin proleLriaatti ja talonpoikas
to, pakotettuaan tsaarln antamaan manifestin, eivlit vie/a j ksa 
kuklstaa tsarismia, mutta tsarismikafln ~i entia voi halJita ykslstaan 
en tisin kelnoin, vaan sen on pakko /uvata sanoissa "kansalais
vapaudet " ja "lakiasaiHiiva" duuma. 

TyOHiisjo ukkojen v;lllan kumouk s~llinen luomiskyky synnytti loka
kuun pollittlsen lakon myrskyisl na paivinii, tsarismla vastaan kaydyn 
talstelun tulessa, uuden mahtavan aseen - tyOvaen edustajlen 
Neuvostot. 

Ty{)vaen edustajlen Nevostot, jotka ollvat kalkkien tehtaiden edus
tajien kokous, 011 vat ty{)vaenluokan pollittlnen joukko-organlsatlo. 
jota el oUut aikaisemmln viei11 missaan oUut. Ensl kerran vuonna 
1905 syntyneet Ne uvostot olivat Neuvostovallan esikuva, vall an, 
Jonka bolshevlkkipuol ueen Johtama proletariaatti 101 vuonna 1917. 
~euvostot olivat kansan luovan tyon uusl vallankumoukselUnen 
muoto. Vallankumoukselliset vaestOkerrokset yksln loivat n., mur
taen kaikkl tsarlsmln laH Ja saan not. Ne olivat tsarlsmla vasiaan 
lalsteluun nousseen kansan oman toiminnan i1maus. 

Bolshevikit pitivll. t Neuvostoja vallankumoukselllsen vallan !tulna. 
He olivat sltll. mleWI., etta Neuvostojen voima ja merkitys rilppuvat 
hokonaan kapln an voimasta ja menestyksesta. • 

Mensheviklt eivat pitaneet Neuvostoja vallankumouksellisen val
Ian ltufna eiviitkii kapinan elimina. He pitivat niita paikallisen its .. 
helllnnon ellmlnll, Jonkinlais!na kansanvaltalstutettuina kaupunkien 
I t,challintolna. 
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Lokakuun 13 (26) pnll vuon na 1905 suoritettiln Pletarin kaikis
sa tehtaissa ja muissa tyOpaikoissa tyOvllen edustajien Neuvoston 
vaal it. Yoll3. oli Neuvo~ton ensimmiiinen istunto. Pietarin esimerkkill 
seuraten perustetaan tyOviien edustajien Neuvosto Moskovaan. 

Pietarin tyOviien edustajien Neuvoston ollsi Venlijiin suurimman 
teollisu us- ja vallankumouskeskuksen , tsaarin valtakunnan paakau
pungin Neuvostona pitiinyt esittall ratkaisevaa osaa vuoden 1905 
vallankumouksess8. Se ei kuitenkaan Hiyttiinyt tehtaviiUin Neuvoston 
huonon, menshevistisen johdon tiihden. Kuten tunnettlJa, Lenin el 
vielli silloin 011 ut Pietarissa, han oleskeli edelleen ulkomailla. Men
sheviklt kayttivat hyvllkseen Lenin in poissaoloa, piiasivat pujahta
maan Pietarin Neuvostoon )a valtasivat slelll!. Johdon . Ei ole ihme, 
ettll sellaisten ehlojen vallitessa menshevikklen Hrustalevin , Trotski n, 
Parvuksen ja muiden onnistui kiiantiiii Pietarin Neuvosto kapina

. politiikkaa vastaan. Sen sijaan, eUiI olisivat liihentiineet sotilaita Neu
vostoon Ja yhdistaneet nama yhteiseen taisteluun, he vaativat soti
laiden poistamisla Pietarista. Sen sijaan, etta olisivat aseistaneet 
tyOliiiset ja valmistaneet heitii kapinaan, Neuvosto polki paikallaan 
ja suhtautui kielteisesti kapinan valmi stamiseen. 

Aivan toisella tavalla menetteli vallankumouksessa Moskovan 
tyovaen edllstajien Neuvosto. Moskovan Neuvosto noudatt l olemassa· 
olonsa ensl piiivistii alkaen loppu un asti vallankumoukseIlista pO Ii
liikkaa. Johto Moskovan Neuvostossa kuului bolshevikei11e. Bolshe
vlkkien ans iosta syntyi Moskovassa tyuvaen edustajien Neuvoston 
rlnna.I1e sotilasedustajien Neuvosto. Moskovan Neuvostosta tuJi aseel
lisen kapinan elin. 

TyOvaen edustaj ien Neuvostoja perustettiin loka-, marras- ja joul u
kuun kuluessa vuonna 1905 useissa suurissa kaupu ngeissa ja mel
kein kaikissa tytHaiskeskuksissa. Tehtiin yrVyksili jarjestaii sotilaiden 
ja matruusien edustajien Neuvostoja, yhdistiill ne tyOvllen edustajien 
Neuvostojen kanssa. SieW! taiilllt perustettiin tyOviien ja talonpoikien 
edustaJien NeuvostoJa. 

Neuvostojen vaikutusvalta oli suunnaton . Ne toimivat valtana, 
silta huolimatta , ettll ne usein syntyivlit vaistovaraisestl , olivat epa
rnaarilisia mllodoltaan ja loyhili kokoonpanoltaan. Neuvostot toteu!
jlvat va kipakolla pai novapauden, ottlvat kaytantMn 8-tuntisen tyO
p!l.ivan, antolvat kansalle kehoituksen olla maksamatta veroja tsaarin 
hallitukselle. Eriniiisissa tapauksissa ne pakkoluovuttivat tsaarin halli
tuksen rahoJa ja kllyttivlit niitll vallankumouksen ta rpeisiin. 

5. Joulukuun aseetllnen kapina. Kapinan tappio. Vallan· 
kumouksen perUntyminen. Ensimm1Unen Valtakunn anduuma . 
Puolueen IV (Ybdistliva) edustajakokous. 

Vuoden 1905 loka- ja marraskuussa kehittyi joukkojen vallan
kumouksellinen taistelu edelleen vaitavalla voimalla. Ty~laisten la

kot jatkuivat. 
Tal onpoikien taistelu tilanher roja vastaan sa i syksyIHi vuonna 

1905 snuren laajuuden. Talonpoikaisliike kasitti yli kolmanneksen 
koko maan kihlakunnista. Saratovin , Tambovi n, Tshernigovin, Tif
lisin, Kutaisin ja muutamat muut Hianit olivat todellisten talon

.....poikaiskapinoiden vallassa. Ja kuitenkin taloRpoikaisjoukkoje n ryn oistys 
oli vielll riittiimalOn. Talon poikaisliikkeeita puuttui jarjes tllytynei

syytt!l. ja johtoa. 
Sotilaidenkin keskuudessa voimistuivat levottomuudet useissa 

kaupu ngeissa - Tiflisissii, Vladivostokissa, Tashkentissa, Samarkan
dissa, Kurskissa, Suhumissa, Varsovassa, Kievissa 1 Riiassa. Krona 

stadtissa ja Mustan meren laivaston matruusien keskuudessa Sevas
topolissa puhkesi kapina (marraskuussa vuonna 1905). Mutta kun 
namll kaplnat olivat irraJlisia, niin tsaari kukisti ne. 

Kapinan aiheena armeijan la laivaston eri osastoissa oli usein 
eriWiin karkea kohtelu upseerien taholta, h uono ravinto (. herne
mellakat") j.n.e. Kapinaan noussei11a matruusi- ja sotilasjoukoilla 
cl ol1ut viela selvaa tietoisuutta tsaarin hallituksen kukista
mlsen vli1tUimiittomyydesta, aseellisen taistel un tarmokkaan jatka
misen valttamattomyydesta. Kapinaan nousseiden matruusien ja 
'>o tilaiden miellala oli vieUi lIianrauhallinen, lempea, he teki· 
v;it usein virheen vapauttamall a kapinan alussa vangitut upseerit 
)3 antoivat pliallystOn rauhoittaa itseaan lupauksilla ja suostut. 

t{'llIi lla. 
Vallanku mous kehittyi aivan aseelliseen kapin aan saakka. Bol

hrvikit kutsuivat joukkoJa aseelliseen kapinaan tsaaria ja til an . 
hwoja vastaan, seJittivllt heille sen valttamatt6myytta. Boishevikit val
IIdstivat herkeamatta aseellista kapinaa. Suoriteitiin vallankumo us
lyOI:1 sotilaiden ja matruusien keskuudessa, luotii n armeijaan puolueen 
Iltil.lsjUrjestOja. Useissa kaupungeissa muodostettiin ty61aisistli tais

It IIiJoukkueita, joiden jasenet harjoittelivat aseiden kiiyttOii. Jarjestet
11111 ;t<;dden osto ulkomailta Ja niiden salainen kuljetus Venajiille. 

i'idl'll kuljetuksen jarjestamiseen ottivat osaa puolueen huomatt3'lat 

tvOfltekijilt. 
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Vuoden 1905 marraskuussa Lenin palasi Ven1!jalJe, Piileskellen 
tsaarln santarmell ta ja vakOiliJoilta Lenin otti n1!lna paivlnll vallttl1
masti osaa aseelIisen kapinan valmisteluun. Hanen kirJoitukslnsa 
polshevistisessa' "Novaja 211isnj " (. Uusi elama ")-leh desslt olivat 
ohJeina puolueen jokapllivafs~ssa tyOssa. 

Tiihl!n alkaan toveri Stalin suor/ttl valtavan vallankumouksellisen 
fy6n Taka-Kaukaasiassa. Toveri Stalin PGljasti ja ruoski menshevik
keJa, valJankumouksen ja aseellisen kaplnan vastustaJia. Han val
mensi tyolaisla tarmokkaasti ratkaisevaan taistelu un itsevaltiutta vas. 
taan. Tsaarin manifestin Julkaisemlspalvan1i toyer! Stalin sanol Tlf. 
lisissll pidetysS1! kansankokouksessa tyolaisille: 

• Mlta me tarvitsemme voittaaksemme todenteolla? SUa var
ten tarvltaan kolmea selkkaa. El1slksl- aselstamista, toiseksl
aselstamista, kolmanneksi - aseistamista la vlela kerran aseista. 
rn ista" • 

Vuoden 1905 joulukuussa kokoontul Suomessa Tampereella bol
shevikkien konferenssi. Vaikka bolshevikit ja menshevikit oliva t 
muodolllsesti samassa sosialidemokraattisessa puolueessa, nifn tosiasi' 
alJisestJ he muodostivat kaksi erl puoluetta eri keskul<slneen. Tl!ss1! konfe
renssissa Lenin ja Stalin kohtaslvat henkilokohtalsesti tolsensa ensim
ma.lsen kerrl1n. Sli hen asti he olivat pitaneet yhteytta toisiinsiJ kif
Jeellisesti ta ld toverlen viilitykseWi. 

Tampereen konferenssln paatoksista on pantava merkille kaksl 
plUltOstil: tolnen - tosiasiallisesti kahdeksi puolueeksi haJonneen 
puolueen yhtenalsyyden palauttamisesta, Ja tolnen - enslmmalsen 
duu man, niln sanotun Witten duuman, boikotista. 

Kun Moskovassa Hihan aikaan alkoi aseellinen kapina, nlin Leninln 
neuvosta konferenssl pllatti klireellisestl tyOnsa Ja edustajat matkustiD 
vat kotipaikkakunnill een osallistuakseen henkilokoh taisestl kapinaan. 

Mutta tsaarin hallituskaan ei torkkunut. Sekln valmlstautul rat. 
kaisevaan taisteluun. Solmittuaan rauhan Japanin kanssa ja helpo
tettuaan silla valkeaa asemaansa siirtyi tsaarln hallitus hyokkaykseen 
tyOlalsla ja talonpolkia vastaan. Tsaarln hailltus jutisti sotatilaan 
uselta talon olkaiskapinolden va ll assa oleyia Illaneja. anto! raiyok
kai ta kii sk ja, ~Wi • yanke Ja ei ole otettava· , • patruunolta el ole 
sllastettllva·, mllarasi vangitsemaan vallankumousliJkkeen jOhtaJat Ja 
haJolttamaan tyoviien edustaJien Neuvostot. 

Moslwvan bolshevikit Ja heidan Johtamansa, laaJolhln ty<)lllls. 
Jo ~,kkolh in yhteydessll oleva MJskovan tyovaen edustaJien Neuvosto 
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pllll.ttl vlit taman johdosta slJorittaa viipymlittOmlin valmistelun aseel. 
]i seen kapinaan. Joulukuun 5 (18) pna Moskovan komitea teki pa1!· 
t(}ksen ehdottaa Neuvostolle pollittisen suurlakon julistamlsta muut. 
taak~en sen talstelun kuluessa kapinaks./. TyOlaistcn joukkokoko uk. 
sissa kannatettiin tata palH6stll. Moskovan Neuvosto otti huomioon 
tyovllen luokan tahdon ja pllatti ykslmielisestl alottaa poliittisen 
suurlakon. 

Moskovan proletariaatilla oli kapinan alussa noin tuhat talstel u· 
Joukkuelden jasenta, joista yll puolet 011 bolshevikkeja . Taistelu
Joukkueita oli myoskin useilla Moskovan tehtailla. Kaikkiaan oli 
kapinallisilla noin· kaksl tuhatta talstelujoukkueiden jasenta. TyOUiiset 
taskivat voiva nsa tehdii varuskunnan puolueettomaksi, lohkaista ifti 
osan v(lTUskunnasta ja joh taa sen mukanaan . 

Jouluku un 7 (20) pnll alkol Moskovassa poliittinen lakko. Lak
koa ei kuitenkaan onnistuit u laajentamaan koko maata kllsittavaksi , 
slta el kannatettu rlittavasti Pietarissa, ja tama heikensi al usta alkaen 
kapina n menestymisen mahdolIisuuksia. Nikolain rautatie, nykyisin 
Lokakuun rautatie, jai tsaarin hallituksen kasiin. Liikenne ei talla 
tleUa lakannu t, ja hallitus voi siirtaa kaartin rykmenttejll Pietarista 
Moskovaan kaplnaa tukaliduttamaan. 

Itse Moskovassa varusku nta horju!. Luottaen osittaln varuskunnan 
kannatukseen ty6Jaiset aloittivat kapinan . Mutta vallankumoukselliset 
plii:istivl1t oikean aJan ohitse, ja tsaarin hal1 itus sel vlytyi varuskunnan 
levottomuuksista. 

Joulukuun 9-(22) pna i1mestyivat Moskovaan ensimmaiset barrlkaadit. 
Kohta Moskovan kaduilla 01/ kaikkialla barrikaadeja. Tsaarln hallitus 
pani tykisWn tolmimaan. Se kokosi sotajoukon, joka ci} i monin kerroin 
suurempi kapinallisten voimia. Muut1ma tuhat aseistettua tyOialsta 
kavi 9 paivan aikana sankarilli sta taistelua. Vasta siirrettyaan paikalta 
rykmentteja Pletarista, Tverisla ja Lantiselta alueelta tsaarinvalta kyo 
keni kuklstamaan kapinan. Kapinan johtavat ell met oli varsinaisen 
taistelun aattona ositt<iln vangittu, osi ttai tl eristetty. Bolshevikkien 
Moskovan komltea oli vangittu. Aseell inen eslintyminen muuttui 
yksityisten, tois istaan erilll1an ol evien kaupunglno6ien kapinaksi. 
Kaupungi nosat, jotka j1!ivat vaWe johtavaa keskusta la joilla ei oll ut 
yleist:! koko kaupun kia kasittllvaii taistelusuunnitelmaa, rajoittuivat 
pa1!asiallisesti puolustukseen. Tama oli Moskovan kapinan helkkouden 
peruslahde jn yksi sen tappion syistil, kuten Lenin j1!lkeenpain totes!. 

Erikoisen sitkea ja ankara oli luonteeltaan kapina Krasnaja 
Presnjan kaupunglnosassa Moskovassa. Krasnaja PresnJa oli kapinan 
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pal1l1nnoltus, sen keskus. Sinne ollvat kesklttyneet parhaimmat tafstelu
joukkuee t, joita bolshevikit joh tivat. Mutta KrasnaJa Presnja ku~ 
kislettlin tulella ja miekalla, huuhdeltiin verella, se liekehti tykis
tOn sytyWimien tulipaloje n kaJastuksessa. Moskovan kapina ali 
kukistet tu. 

Kapina ei tapahtunut ainoastaan Moskavassa. Vallankumauksel
lise! kapinat kiisitti vat myOskin Jaukon muita kallpUnkeja ja seutuJa. 
Aseellisia kapinoita oli KrasnoJarskissa, Motovili hassa (Permissa), 
Novorossiskissa, Sormovossa, SevastopoJissa, Kronstadtissa. 

MyOskin Venaj iin sorretut kansat nousivat aseelliseen taisteluun. 
Kap ina kasitt i meJkein koko Gruusian. Suuri kapina oli Ukrainassa 
Donetsi n kaivosal ueeIla: GorJ ovkassa, Aleksandrovskissa} Luganskissa 
(Vorosh ilovgradissa). Sitkea luon ne oli taistelulla Latviassa. Suo
messa fyolaise! perustivat Punakaartin ja nousivat kapi naan. 

Tsarismi tukahdutti epainhimillisell l1 ju lmuudella kaikki nama 
kapinat samoinkuin Moskovankin ka pinan. 

Mensheviklt ja bo lshevi ki! antoiva t erila isen arvion joul ukuun 
aseellisesta kapinasta . , 

Menshevlkki Plehanov sin kosi aseellisen kapina n jiilkeen puo
Iueelle moitteen: •El olisi pitanyt tarUua aseisiln u. Mensheviki! to
distelivat, etta kapina on tarpeetoll ja vahingol li nen, etta vallan
kumoukscssa voidaan tulia toimeen iIman kapinaa, ett1l. menestys t1l. ei 
voida saavuttaa aseellisella kapinalla, vaan rauhallisilla tais telu
keinoill a. 

Boishevikit leimasivat sellaisen arvion pett uruu deksl. He olivat 
sitii mieltii, etta Moskovan aseeilisen kapinan kokemus vain vahvisti 
tyoviienl uokan menestyksellisen aseell isen taistel un mahdollisuuden. 
Plehanovin moitteeseen: »Ei olisi pWinyt tarttua aseisiin · Lenin 
vastasi: 

. Piiinvastoin, olisi pitiinyt tarttua aseisiln paii tfiivllisemmln , 
tarmokkaammin ja hyOkkliava mmin, ollsl pitiinyt selittiiii Joukoll
Ie pelkan rauhallisen lakon mahdottomuus seka pelottom an 
Ja slliilim1l.ttoman aseellisen taistelun viil WimiiUomyys· (Lenin, 
X osa, sivu 50). 

Vuoden 1905 Joul ukuu n kapina oli vallan kumouksen korkein 
kohta. Joulukuussa tsaarin itsevaltius tuotti kapinalle tappion. Joulu
kuun kapinan tappion Jiil keen alkoi kiiiin ne valJanku mouksen viihi
tellen tapah tuvaan periian tymiseen. Vallankumouksen nousu vaihtui 
sen viih itellen tapahtuvaksi laskuksi. 

Tsaarin hallitus kli teh ti kaytta maa n t1l.ta tappi ot a hyv1l.kseen Iyod§ k. 
seen vallankumouksen lop ull isestl. Tsaarin pyovelit ja vankilahurtat 
ryhtyiviit tekemiian veristii tyl.Hiian. Ran kais uretkikunnat raivosivat 
hillittomllsti Puolassa, Latviassa, Eestissa, Taka-Kaukaasiassa Ja 
Si perias.sa. 

Vallankumous ei kultenkaan viela ollut kukisiettu. Tyolaiset ja 
vallankumoukselliset talonpojat perallntyivll.t hitaasti, taistellen . Uusia 
tyoliiiskerroksia tuli mukaan taisteluun. Lakkoihin osallistui vuo nna 
1906 yli milJoona tyOlaistli. Vuonna 1907 -740 tuhatla. Talonpoi. 
kaisli ike klisitti vuoden 1906 ensi puoliskolla noin puolet tsaarin 
Ven1l.Jan kihlakunnista , vuoden toisella puoliskolla viidenneksen kai 
kista kihlakunnista. Levottomu udet armeijassa ja laivastossa jatkuivat. 

Tsaarin hallitus ei rajoittunut taistel ussaan vallankumo usta vastaan 
vai n pelkkiin vainotoi menpiteisiin. Saavutettuaan ensimmaiset menes
tykset vainotoimenpiteiden avulla se piiiitti antaa vallankumoukselle 
uuden iskun kutsumalla kokoon uuden ~lakiasaatavan" duuman. 
Kutsum alla kokoon sellaisen duuman se laski voivansa irroittaa 
talon pojat vallankumouksesta ja anlaa silla vallankumoukselle kuolet
lavan iskun . Vuoden 1905 joulukuussa tsaarin hallitus julkaisi lain 
u uden .Iakiasaatavan· d uuman kokoonku tsumisesta, erotukseksi van
hasta ~ neuvottelevasta " Bulyginin dllumasta, Jonka bolshevistinen 
boikott i oli pyyhkaissyt pois. Tsaarin vaalilaki oli tie tenkin demokra
t1anvastainen. Vaalit eivat olleet yleiset. Yleensa enemmaita kllin 
puoleJta vaesWii oli riistetty iiiinioikeu s, esimerldksi naisilta ja yli 
kahdelta miljoonalta iyomiehelta. Vaalit eivat olleet yhtaliiiset. Valit
sija t oli jaettu neljaan kuuriaan, kuten silloin sanottii n: maanomislaja
(tilanherrat), ka upunki- (porvaristo), talonpoikais- ja tyOliiiskuuriaan . 
Vaali t eivii! olleet v1l.littomllt, vaan moniasteiset. Vaalit eivat tosi
asiallisesti oll eet salai set. Vaalilaki turvasi duumassa kourall iselle filan
herroja Ja kapitalisteja su un nattoman ylivoiman miljooniin tyolaisiin 
ja tliionpoiki in nahden. 

Tsaari hal usi kll1l.ntiia duumalla joukot pais vallankumouksesta. 
Huomattava osa talonpoikia uskoi siihen aikaan maan saamisen mah· 
dollisuuteen duuman av ulla. Kadetit, menshevikit ja eserrat pettiva t 
tyOlalsia Ja talonpolkia uskotelle n, etta muka kapinattakin , vallal1
kumouksettakin voidaan saavuttaa kansalle tarpeell inen asialntila. Tais
!elussa tllta kansan petkuttamista vastaan bolshevikit julistivat ja nou
dattivat I Valtakunnanduumaan nahden boikottitaktiikkaa Ta mpereen 
konferenssissa hyvaksytyn paatOksen m ukaisesti. Kayden taistelua 
tsarismia vastaan tyoliiiset vaativat samail a puolueen voim ien yhtenai. 
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syyttll, proletariaatin puol ueen yhdis!amisla . Aseistettuilla Tampereen 

sa enemmisto, ol.ikonferenssln tunnetuilla ptiaWksillti yh 'enaisyydes!1t bolsheviklt kannal
!Iva t HWI tyOlalsten vaatimusta ja ehdottiva! menshevikeille puolueen 
yhdlsUimlskokouksen koolJekutsumisla. TyOvaenjoukkoJen pai nostuk
sen alaisl na menshevikkien oli pakko suostua yhdi stamiseen .• 

Lenin oli yhdlslamisen kannalla, mutta seJlaisen yhdistamiscn 
kannalla, mika ei hamaisi vallankumouksen kysymyksia koskevi a 
~rimieIisyyksia. Suurta vahinkoa puolueelle aiheuttivat sovitteli jal 
(Bogdanov, Krasin ja muul), jolka pyrkivat todistamaan, etta bol
shevikkien ja menshevikkien viililla ei ole vakavia erimieIisyyksi;i. 
Taistellessaan sovitteliJoita vastaan Lenin vaati, etta bolshevikit 
saapuisivat edustaJakokoukseen omalla ohjelmallaan, jottil tyOiaisd 
olisivat selviJla, mika oli bolshevikkien kanta ja milia perustalla 
yhtyminen tapahtuu. Boishevikit laativat sellaisen ohJelman ja jatti
vat sen puolueen jasenten kasiteltavaksi. . 

Vuod en 1906 huhtikuussa kokoontui Tukholmassa Venajan sosiali
demokraatllsen tyClviienp uol ueen IV edustaJakokous, jota nimite
tali n Yhdistiimiskokoukseksl. EdustaJakokouksessa oli lasnii 11 1 paalOs
valtalsta ed ustajaa, Jotka edustivat 57 paikallisla puolueJarJestoa. 
SWipaitsi edustajakokouksessa oli kansallisten sosialidemokraattisten 
puol ueiden edustajia: 3 Bundista, 3 Puolan sosialidemokraattisesta 
puolueesta ja 3 Liitti liiisestil sosialidemokraattisesta jarjestosta. 

Boishevististen jiirjesWjen jouduttua tuhotuiksi joulukuun kapinan 
aikana Ja sen jalkeen ne kaikki eivat voineet Hihettali edustajiaan. 
Sitlipaitsi menshevikit olivat vuoden 1905 n vapauden paivina ~ otta
neet riveih insa joukon pikkuporvariilista intelligenssia, jolla el ollut 
mitalin yhteistii vallankumouksellisen marxilaisuuden kanssa. Riittaii, 
kun maiqitaan, etta Tiflisin menshevikit (ja Tiflisissa oli viihan teol
lisu ustyOlaisia) lahettivat puol uekokou kseen yh ta paljon edusta jia 
kuin suurin proletaarinen jarjesto- Pietarin j:irlesto. Tasta johtui, 
etta Tukholman edustajakokouksessa -enemmistO, tosin mitiiton, oli 
menshevikkie n puoiella. 

Edustajakokouksen se llaisesta kokoonpanosta johtui useista kysy
myksista tehtyjen paatosten menshevistinen I uonne. 

Tassa edustajakokouksessa tapahtui vain muodollinen yhtyminen. 
Itse asiassa bolshevikit Ja menshevikit sll.ilyttivat omat mieIiplteensa, 
omat itsenaiset jarjestonsa. 

Paakysymyksia, J0ita kasiteltiin IV edustaJakokouksessa, olivat: 
agraarikysymys, silloisen tilanteen ja proletariaatin luokkatehtavien 
arviointi, suhde Valtakunnanduumaan, organisatooriset !'ysymykset. 

Huollmatta slit!, ettll menshevikelllll 011 tllss! edustaJakokouksas
heldan pakko hyvllksya puolueen jllsenyyttll kos

keva sa1lnto Jen ensimmiiinen pykllla Leninin esittamiissll muodossa, 
jotteivat olisi karkoittaneet luotaan tytHllisi1i. 

Agraarikysyinyksessa Lenin puolustl maan kansallistuttamista. 
Lenin pili maan kansallistuttamista mahdollisena vain vallankumouk
sen vOittaessa, vain tsari smln kukistamisen jiUkeen. Maan kansallls
tuttaminen hel pottl tassli tapauksessa proietariaatin silrtymistli sosia
Iistlseen vallankumoukseen liitossa maaseutukOyhalfston kanssa. 
Maan kansalllstuttaminen vaali tIIanherroJen kalken maan pakkol uo
vultamista talonpoikien hyvaksl IIman korvausta. Boishevistinen 
agraariohjelma kutsui talo npoikia vallankumoukseen tsaaria Ja tilan
herroja vastaan. 

Mensheviki! olivat tolsella kannalla. He puolustlvat kunnallistut
. tamisohJelmaa. Taman ohjelman mukaisesti Ulanherrojen maat eivat 
joutuneet talonpoikalsyhteison hallintaan elvatkli edes kliytettliviksl, 
vaan kuntlen (se on palkallisten itsehallintoJen eli zemstvoJen) hallln· 
taan. Kunkln talonpojan oUsi pitiinyt. voimiensa mukaan oliaa 'Vuok. 
ralle t1l.ta maata. 

Menshevistlnen kunnalllstuttamlsohJelma 011 luo\(kasovlntoon 
tiihtaavli Ja sen tahden vahingoilinen vallankumoukselle. Se el vol
nut mobilisoida talonpoikia vallankumoukselliseen taisteluun, se ei 
tarkoittanut tIIanherroJen maanomlstuksen taydellisti hllvlWimlstlL 
Menshevistisen ohJelman tarkoltuksena 011 saattaa vallankumous puoll
naiseen lopputulokseen. Menshevikft elvat tahtoneet Dostaa talon
poikla vallankumoukseen. 

EdustaJakokous hyviiksyl 111l.nten enemmlsWll1 menshevistlsen 
ohJelman. 

Mensheviklt pal jastivat epllproletaarisen opportunlstisen olemuk
sensa erikoisesti kasiteitaessil nykyhetken arvlota ja Vaitakunnanduu
maa koskevia pa1itOs)auselmia. Menshevikkl Martynov eSiintyl 3volmesti 

proletariaatin hegemoniaa vastaan vallankumouksessa. Vastaten men
shevikeille toveri Stalin asetti kysymyksen suoraan Ja selvasti: 

. Jo ko proletarlaatin hegemonla tah! demokraaltlsen porvarls
ton hegemonia-siitit on kysymys .puolueessa, sellaiset ovat 
erimielisyytemme- . 

Mltll tulee Valtakunnanduu maan, nlln menshevlklt yllstivll.t 
sltit plilitOslauselmassaan parhaimmaksl keino ksi vallan kumouksen kysy
n,ysten ratkaisuun, kansan vapautlamiseen tsulsmista. Bolshevlkit 
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painvastoln plti vat duumaa tsarls mln vo!mattomana IIslikkeenD, tsa
rlsmin matapaiseita verhoavana Suojustimena, jonka tsa risml heittlla 
syrjaan heti, kun se tulee sille epamukavaksi. 

IV edustajakokouksessa vaJittuun Keskuskomiteaan tuli 3 bolshe· 
vikkia ja 6 menshevlkkia. Paa~aanenkannattajan toimitukseen tuJi 
ykslnomaan menshevikkeja. 

Oli selva!! , ettll puolueen slsainen taistelu tu Ii jatkumaan. 
Taistelu bolshevikkien ja menshevikkien valilili leimahti IV edus

tajakokouksen jiilkeen uudella voi malla. Muodollisesti yhtyneissa 
paikallisissa jllrjestoissa pHi edustaJakokoukiesta selostuksia hyvin 
usein kaksi alustajaa: toinen bolshevikkien, toinen menshevikkien 
puolesta. Naiden kahden Ii nJan klisittelyn tuloksena oli jarjestlijen 
jasenten enemmistlin asettuminen useimmissa tapauksissa bolshevik ki· 
en kannalle. Elama osoit ti yha selvemmin bolshevikkien olleen oikeassa. 
IV edustajakokQuksen vaHtsema menshevisti nen Keskuskomitea osoit· 
ti yha enemm1in opportunistninsa, tayden kyvytt()myyten sa johtaa 
Joukkoje n vallan ku mouksell ista taistel ua. Vuoden 1906 kesalla ja 
syksyllli joukkoJen vallankumouksellinen taistelu volmistui uudelleen. 
Kronstadtissa ja Viaporissa nousiva t matruusit kapinaan. Talonpoi
kien taisteln tilanherroJa vastaan leimahti i1 miliekkiin . Mutta men
shevistinen Keskuskomitea esitti opportunistisla tun nuksi a, joita 
joukot eivat seuranneet. 

6. � I Valtakunnanduuman hajoittaminen . II Valtakun nanduuman 
koollekutsuminen. Puolueen V edustajakokous. II Valtakun
nanduuman hajoittaminen. Veniljiln enslmmiUsen vallan
kumouksen tappion syyt. 

Kun I Valtakunnanduuma ei oll ut kyllin kuu liainen , nlin tsaa
rin -hallitus haJoitti sen vuoden 1906 kesalla. Tsaarln hallitus Ilsasi 
yha enemman vainotoimen piteita kansaa vastaan, pa ni kayn tiin ran
k3.isuretkikuntien pogromitoi minnan pitkin koko maata ja i1moitti 
pl1attaneensa kutsua koolle lahiaikoina H Vaitaku nnanduuman. Tsaa
rin hallitus kavi i1meisesti entista julkeam maksi. Se ei pe!iinnyt 
enall vallanku mousta nii hdessaan, etta vallankumous oli laskemassa . 

Bolshevikkien taytyi ratkaista kysymys osal listumisesta II duumaan 
tahi sen ·boikolista. Puhuessaan boikotista bolshevikit tavallisesti 
tarkoittivat aktiivista boikottia eikli pelkkaa passiivista pidllttayty
tnista v:raleihin osallistumisesta. Boishevikit pltlvat aktii vista boikot
tia vallankumoukseillsena keinona kansan varoittamiseksi tsaarin 
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yrltyksestll. klill.ntaa kansa vailankumoukselliselta tieltll tsaarin . peru:, · 
tuslain " tielle, keinona sellaisen yrityksen estamiseksi ja kansan uuden 
hyBkkiiyksen jiirjestlimiseksi tsarismia vastaan. 

Bulyginin duuman boikotin Iwkemus osoittl; etta boikotti "oli 
ainoa oikea taktlikka, jonka tapahtumat tiiydellisesti vahvistivat" 
(Lenin, X osa, sivu 27). Tilma bolkoHi oli onnistun ut, koska se 
ei ainoastaan varoittanut kansaa tsaristis-perustuslaillisen tien vaarasta, 

. vaan teki mahdottomaksi duum ankin, ennenkuin se ennatti syntyakaan. 
Se oli onnistunut slksi, ethl se suoritettii n vallankumouksen kasvavan 
nousun aikana ja ettll se no jasi tahan nousuun, eika vallankumouk
sen laskun aikana, siJla duuma voidaan teh da mahdottomaksi 

vain vallankumouksen nOllsun oloissa. 
Witten duuman, s. o. I duuman, boikottl suoritettiin jouluk uun 

kapi nan tappion jal keen, jolloin tsaari pliiisi voittajaksi, jolloin sils 
611si voitu ajatella, etta val1 !1 nku mous on alkanut laskea. 

n Mutta", kirjoitti Lenin, "on itsestalln ymmarreWivll11 , etta 
sill oin ei ollut viela syyta pitaa tala (tsaarln - Toim .) voittoa rat
kaisevana voittona. V uoden 1905 joulukuun kapinan jatkona 
olivat useat haJanaiset ja osi ttaiset sotilaskapinat ja lako t vuo
den 1906 kesam. Witten duuman boikottitunnus oli talstelu
tunnus naiden kapinoiden keskitHimiseksl ja yleistamiseksi" 

(Lenin, XII osa, sivu 20). 

Witten duuman boikotti ei voin ut tehda mahdottomaksi duumaa, vaik
ka se horjuttikin melkoisesti taman duuman arvovaltaa ja heikensi era:!n 
vaeston osan uskoa duumaan, se ei voinut tehda mahdottomaksi duumaa, 
silla boikotti suoritettiin, kuten nyt kav i selvaksi, tilanteessa, jolloif! 
vallankumous 011 lasketnassa ja he ikkenemiissa. Sen vuoksi I du u
man boikotti v. 1906 epaonnistui. Tilman johdosta Lenin kirJoitti 
kuul uisassa kirJ assaan • Vasemmistolaisuuden" lastentauti kommunis

missa": 
"Bolshevikkien n parlamentti " -boikotti vuonna 1905 rikas

tutti vallankumouksel lista proletariaattia eritUiin arvokkaalla 
poliittisella kokernukselia osoittamalla, etta yhdistettaessa toisii nsa 
legaalisia )a illegaalisia, parlamentaarisia ja ulkoparlamentaarisia 
taisWumuotoja, on toisinaan hyodyllista ja myliskin v1l.Itt1im1l.t()nta 
osata luopua parlamentaarisista muodoista. Virhe, vaikkakin 
pieni , helposti kOr)attava, oli JO bolshevikkien harJoittama 
,.duuman" boikotti vuonna 1906 ... PoJitiikkaan Ja puoluelslin 
on sovellettavissa - vastaavin muutoksin - se, mikll koskee 
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Yksityisllt Ihmisllt. Vlisas el ole se, j6ka ei tee virheWt, sellal. 
sla Ihmisia el ole eikll vol oll a. Vlisas on se, joka ei tee ko
vin oleellisla virheWl ja 05aa helpost! ja nopeasti korJata ne " 
(Lenin., XXV 05a, sivut 182-183). 

MUll tulee II Valtakunnanduumaan, nih Lenin oli sitll mleWt, 
ettll muuttuneen tilanteen ja vaHankumouksen helkkenemisen tiihden 
bolshevikklen "tllylyy oUaa tarkistettavaksi kysymys Valtakunnanduu
man boikotista" (Lenin, X os a, sivu 26). 

.Historia on osoittanut M
, kirjoitti Lenin, "etta kun duuma 

kokoontuu, nHn ilmestyy hyodylJi sen agitation mah dollisuus 
Sen slsl1l1ll ja lahettjvillll; ettll sellainen taktiikka. joka tahtlll 
vallanku 1Il0ukseIJiseen talonpoikai toon lahentymiseen ja on 
su unnattu kadetteJa vastaan, on tnahdollinen duuman sis:lpuole lla. 
(Sama, sivu 29). 

.Kaikesta tllsta johtuu, etta on osattava ei ainoastaan hy~katll 
pl1llttllvaisestl. hyOkata ensl riveissa, kun val~ankumous on no use. 
massa, vaan perililntyiikln oikein, peraantyii viimeisenil, kun nousua el 
eniill ole, muuttaen taktiikkaa muuttuneen tilanteen mukaisesti; on osat .. 
tava periiilntya, el sekasorrossa, vaan jarjestetysti, rauhallisestl. ilman 
pakokauh ua, kllyttllen hyvllkseen plenlmplakln mahdollisuu ksia kaa

o 

derien johtamlseksi pols viholllsen lskun alta, on osattava jllrles tay. 
tyll uudelleen, koota voimia J& valmistautua uu teen hyOkkllykseen 
vihollista vastaan. 

Bolshevikit pilattlvat ottaa osaa II du uman vaalelhin. 
Mutta bolsheviklt eivat menneet duumaan tehdakseen siellll. eli.. 

mellista "lalnsaadantO M -tyotll liitossa kadettien kanssa, kuten tekivllt 
menshevikft, vaan kayttllltkseen sUli puh ujaJavana val lankumouksen 
etujen mukaisesti. 

Menshevistinen .Keskuskomitea keholttl pa!nvastoln solmimaan �
vaalisopimuksia kadettien kanssa, kannattamaan duumassa kadetteja, �
piti1en duumaa lakiasaathllna Jaitoksena, joka kykenisi hlllitsemiian �
tsaarin halll tusta. 

P uoJuejli rjestOjen enemmisto esiintyf menshevistfsen .Keskus�
k()mitean politilkkaa vastaan. �

Bolshevikft vaatfvat puoJulen uudeo edustajakokouksen koolle. 
kut5umfsta. 

Vuodea 1901 toukokuussa kokoontul Lonto05sa puolueen V 
ed ustajakokous., Tiihan edustaj akokoukseen mennessa VenaJan sosiali
demokraattfsessa tyOvlienpuolueesea JasketUin ole van (yhdessa erl kan
~ 

5alllsuukslen sosialidemokraattisten prJestoJen kanssa) noln 150 hi
hatta jasenta. EdustaJakokouksessa oli lasna kai:,kiaan 336 edusta· 
p a. Bo'shevikkeja oli 105, menshevikkej1i 97. Muut edustajat edus
t ivat kansallisia sosialidemokraattisia jarJestoJa: puolalaisia Ja lattil ii i
sia sosialidemokraatteja ja Bundia, jotka oli hyvllksytty Venllj1in 
sosialidemokraattiseen ty6vilenpuolueeseen edelli5essil. edustaja
kokouksessa. 

Trotski yritt! edusta]1kokouksessa haaJia kokoon erlkoisen keskus
talaisen. s.o. pl.o'imenshevistisen ryhmanS3j mutta kukaan ei seu
rannut hlintii. 

Kun puolalaiset ja HittiIafset seuraslvat bolshevikklen mukana, 
niin nailla oli edustalakokouksessa vankka enem:nistO. 

Yhtena perustavana t'Jistelukysymyksen1i. edustajakokouksessa 011 
kysymys suhtee~ta porvarillis,in puolueislln. Tasta kysymyksest1i oli 
bolshevikkien ja menshevikkien v51illa kayty taistelua jo II edustaja
kokouksessa. EdustaJakokoJs antoi bolshevlstisen arvion kaikista 
ei-proletaarisista pllolueista - mustasotnialaisista, JokakuuJaisista, 
kadeteista, eserristii - ja maiiritteli bolshevistlsen taktiikan niilhln 
puolueisiln n1i.hden. 

Edustajakokous hyvltksyi bolshevikkien politiikan ]a teki paatOk· 
sen k5yda saiilimiiWntii taistclua seka mustasolnialaisia puolueita
•VcniiJan kansan IiiHO} " , monarkisteja, yhdistyneen aateliston neu
vostoa - etta »Lokakuun 17 paiv3.n liittoa" (Iokakuulaisia), kaup. 
pa- ja teollisuuspuoluetta ja .raulmillsen uudistuksen K puolueUa 
vastaan. .Kaikki nama puolueet olivat selvasti vas tavallankumouk
sellisia. 

Mitii tulee. llberaaJiseen porvaristoon, kadettien puolueeseen , nlin 
edustaJakokous kehoitti kaymiian leppymaWntii pal jastuskamppailua 
sitii vastaan. Edustajakokous kehoitti paljastamaan ka dettlpuolueen 
tekopyhan valheellisen n kansanvaltaisuuden· ja taistelemaan libe
raalisen porvariston yrityksiii. vastaan paiista talonpoikaisliikkeen 
jolltoon. 

Niln sanottujen narodnikkilaisten eli tyOpuolueideh (kansan
sosialistien , ty6ryhman. eserrien) suhteen edustlljakokous kehofttf 
palJastamaan nUden yritykset naamioitua sosialisteiksl. Samanalkaisesti 
edustajakokous salli erllIlsten soplmusten solmiamisen nalden puo
Iqeiden kanssa yhteista ja samanali<aista rynnistysta varten tsarismla 
Ja kadettiporvaristoa vastaan, slkllIi kuin nama puolueet olivat sil
loin demokraattisia puolueita ja IJmensivat kaupungin ja maaseudun 
pikkuporvariston etuja. 
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Jo ennen edustajakokollsia menshevikit tekiviit ehdotukseil 
niin sanotun n tyovl1en edustajakokou ksen· koollekutsumisesta. Men
shevikkien suunnitelmana oli kutsua kokoon sellainen edustaJakokous, 
johon osallistuisivat seka sosialidemokraatit ja eserriit ettii anarkistit. 
Tiimiin n tyovaen" edustajakokoukse n olisi pitanyt muodostaa joko 
jonkinlainen • puolueeton puolue" tahi jonki nlai nen »laaJa" pikku· 
porvarilli nen ohjelma ton ty6viienp uolue. Lenin palJas ti tlimlln men· 
shevikkien mWi vahingoll isimman yrityksen, Jonka tarkoltuks~n a oli 
.Iopettaa sosialidem0kraattinen ty6viienpuol ue Ja huku ttaa ty6vlle n
luokan etuJoukko pikkuporvarilliseen massaa n. Edus tajakokous tuo
mitsi Jyrklisti menshevi kkien ntytlviien edustajakoko us·-tunnuksen. 

Erikoin en mcrkitys edustajakokouksen ty6ssa oli ammattiliitto
kysymykscllii . Mensheviklt PlIOI ustivat am mattiliittoJen n puolueet· 
tomu u((a ", s.o. vastustivat puolueen Johtoasemaa ammatti Ji itoissa. 
Edustajakokous torjui mens hevlkkien ehdotuksen ja hyviiksyi am· 
mattili itoista bolshevistisen pllatos\auselman. Tiissli plilitoslauselmassa 
osoitettiin, etta puolueen tllytyy pyrki ii saattamaan ammatt!liltot aa t
teel!isen ja poliittisen joh tons(l alaisiksi. 

V edustajakokous merkitsi bolshevikkien stlurta voittoa ty6vaen
lii kkeessii. Mutta bolshevikit eivat poyhkeilleet, ei v1it jaaneet \epiiit
mailn laakerei lleen. Bolshevikit tiesivll t, ettii edessa on vlela talstel u 
menshevikkejii vaslaan. 

Toveri Stalin antoi vuonna 1907 jul kaistussa kirjoituksessaan 
, Ed ustajan muis tiinpanoja" seuraavan arvion ed ustajakokouksen 
tllloksista: 

• Koko Venajiin elurivin tyc>Jiiiste n tosiaslallinen yhdista' 
minen yhtenaiseksi yleisvenlilliiseksi puol ueeksi vallankumouk
sellisen sosialidemokratian lipun alla - sellainen on Lontoon 
edustajakokouksen sisalto, sellainen sen yleinen luonne." 

Tiissa kirjoituksessa toved Stalin esitti tietoja edustaJakokouksen 
Iwkoonpanosta. Niistli selvi si , ettli edustaJakokouksen bolshevlkki
edustaJat oli I~ he tetty pli1iasiaIIisesti suurilta teoliisuusalueilta (Pieta
rista , Moskovasta, Urali ita, Ivanovo-Voznesensklsta Ja m u uaJta). Men
shevikit sit11vastoin tuli vat edustajakoko ukseen pikkutuotantoa harjoit.. 
tavilta al ueil ta, joissa olivat enemmiston1i kasity6Hiiset, puoliprole
taarit, Ja myoskin useilta puhtaas ti talonpoikaisaluei lta . 

"Silminnahtiivasti", osoitti tove ri Stalin tehdessli1in yh teen
ve toja edustajakokouksesta , • bolshevi kkien taktii kka on suur
teollisttusproletaarien taktiikkaa, niiden alueiden taktllkkaa, Joissa 

iuokkavastakohdat ovat erikoisen selvat ja luo!<kataistelu en· 
koisen teravali. Bolshevismi on todeIIisten proletaarien tak-. 
tii kkaa. Toiselta puolen ei ole vlihemmlin siIminnahWviiii , etta 
menshevikkien taktiikka on plHtasiaIIisesti kiisityoUiisten ja ta
lonpoikaiston, puoliproletaarien ta ktiikkaa, niide n alueiden tak
tiikkaa, jolssa luokkavastakohdat eiviit ole aivan selvat ja 

luokkalaistelu on naamioitua . Me nshevisml on proletariaatin 
puolipraletaari sten ainesten taktiikkaa. Niin pUhuvat numerat" 
(VenaJan sosialidemokraattisen tyov1!enpuolueen V edustaja
kokouksen poytllkirJa, sivut Xl ja XII, 1935). 

Hajoitettuaan I duuman tsaari aikol saada kuuliaisemman II duu 
man. Mutta II duuma ei myoska1! n tllyttanyt odotuksia. Sen vuoksl 
tsaari pliatti hajoittaa tli rnanki n duuman ja kutsua koolle III duuman 
vielakin huonomman vaalilain perustcl IIa - toivossa, etta III duuma 
osoi ttautuu kuuliaisemmaksi. 

Kohta V edustaJakokouksen jalkeen tsaarin halIitus sttoritti niln 
sanotun kesakuun kolmannen pa ivan vaitiokaappauksen. Kesakuun 
3 pna vtlonna 1907 lsaari hajoitti II Valtakunnanduuman. Duuman 
sosialidemokraalti nen ryhma, joho n kuului 65 ed ustajaa, vangittiin 
la karkoitettiin Siperiaan. J ulkais liin uus i vaalil ald.,Tyoliiis ten ja talon
poikien oikeuksia oli typistetty entis tii enemman. Tsaarin hallitus 
jatkoi hyokkaystii. 

Tsaarin ministeri Stolypin kosti verisesti tyoliiisille Ja talonpojil le. 
Rankaisuretkiku nnat ampuivat ja hirttivat tuhansia vallankumouksel
lis ia tyoliiisia Ja talonpoikia. Tsaarin vankiloissa rli1iklittiin ja kidu
tettiin vallanku mouksel lisia. Erikoisen Julman vainon alaisi ksl joutui
vat tyovaenJarjestot, ensi kadessa bolshevikit. Tsaarin vainukoirat 
etsi"iit Leninili, joka oli salaa Suomessa. He tahtoivat raivata pols 
tieltiian vallankumouksen johtaj an. Suunnattoman vaaran alaisena 
Leninin onnistui vuode n 1907 joul ukuussa paastii ul komailI e, 
1IJ 1anpakoon. 

Alkoivat stolypinilaisen laantumuksen raskaat vuodct. �
VenaJan ensimmainen vaIlan\wmous oli siten piiiittynyt tapploot!. �
Siihen vaikuttivat se uraavat syyt: �
1. ValIankumouksessa ei ollut vie la luj aa I1ittoa ty5laisten ja 

tp lonpoikien valiIIa tsarismia vasta1n. Talonpojat nouslvat taist~luun 
tilanherraja vastaan ja tekivat liiton tyolaisten kan ss} tilanherroJa 
vastaan Mutta he ei vat vielti ymmartaneet, eWi kukistamatta tsaaria 
on mahdot;nta kukistaa tiIanhcrroja, he ei vat ymm tirt ti nect, eWi tsaa
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rl vetaa yhta k5ytta tilanherrolen kanssa; huomattava osa taion. 
poikia uskoi vielti tsaariin Ja pani toivonsa tsaarin Valtakunnan· 
duumaan. Sen vuoksi monet talonpojat eivat halunneet ryhtya liiUpon 
tyolaisten kanssa tsarismin kukistamiseksi. Talonpojat uskoivat enem· 
man eserrien luokkasovintopuolueeseen kuin todellisiin vallankumouk· 
sellisiin - bolshevikkeihin . Siksi talonpoikien taistelu tilanherroJa 
vastaan oli riittamatt6masti jarjestetty. Lenin totesi: 

n' • • talonpoJat toimivat liian hajanalsesti, jarjestym1!.ttO. 
masti, riiWimatt6man hyakkiiiivas ti , ja tama on yksi vallan· 
kumouksen tappion perussyitti" (Lenin, XIX osa, sivu 354). 

2. Talonpoikien huomattavan osan haluttomuus lahlell yhdessll 
tyOIlUstcn kanssa tsarismia kukistamaan nakyi armeijankin kayttiiyty· 
misesta, Jonka enemmistO muodostui sotilasvilttaan puetulsta talon· 
poilcten pOJista. Tsaarln armeiJan yksityisissa joukko·osastoissa oli 
levottom uuksia Ja kapinoita, mutta sotilaiden enemmisto auttoi vieHl 
tsaaria tukahduttamaan tyOlaisten lakkoja Ja kapinoita. 

3. RilttamatWman yksimielisesti toimivat tyol1Hsetkin. TyOvaen· 
luokan etummalset JO ukko-osastot nousivat vuonna 1905 sankarill i· 
seen vallankumoukselllseen taisteluun. TakapaJuisemmat kerrokset
vlihlmmin teollistuneiden Ulanien tyOllilset, jotka elivll.t kyllssa,
llihtivat Iiikkeelle hltaammln. Heidan osallistumisensa vallankumous
taisteluun lisailntyl erikoisesti vuonna 1906, mutta tiihlln mennessii 
tyovaenluokan etuJoukko oli jo huomattavassa mliarin heikentynyt. 

4. Tyovaenluokka oli vallankumouksen johtava perusvoima. 
Mutta ty5vaenluokan puolueen rinlssa ei ollut vii lHiimatOntli y~te· 
naisyyttl1 eika eheyfta. Veniijan sosialidemokraattinen ty5vaen
puolue - tyovaenluokan puol ue - oli hajonnut kahteen ryhmaan: bol
shevikkelhln ja menshevikkeihin. Bolsheviklt noudattivat Johdon . 
mukaista vallankumouksellista linjaa ja kutsuivat tytHllisia tsarismln 
kukistamiseen. Mel'lshevikit jarruttivat vallankumousta luokkasovin
non taktiikallaan, johtivat harhaan huomattavaa osaa tyOlaisla, hajoit
tivat ty5vl1enluokkaa. Sen vuoksi ty51aiset eivat eslintyneet vall.an· 
kumouksessa aina yksimielisesti, ja tyOvaenluokka, jonka omat rivit 
eivl1t olleet viela yhtenaiset, ei volnut tulia vallankumouksen todel· 
liseksi johtaJaksi. 

5. Lansieurooppalaiset imperialistit auttoivat tsaarin itsevaltlutta 
vuoden 1905 vallankumouksen tukahduttamisessa . Ulkolaiset kapita· 
listit olivat peloissaan Venlijalle sijolttamiensa ptiaomien Ja suunnat· 
tom len tulojensa tahden. Sit~pailsi he pelkasivat, etta Venajan vallan
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kumouksen voHtaessa muldenkln malden ty()laiset nousevat vatlan
kumou kseen. Sen vuoksi ltinsieurooppalalset Imperialistit auttoiva t 
pyOveli-ts aaria. Ranskalalset pankkii rit antoivat tsaarille suuren lai· 
nan vallankumo uksen tUkahduttamista varten. Saksan keisarl pit! 
valmiina monltuhantista armeijaa suorittaakseen inter~ention Venlijan 
tsaarin auttamiseksl. 

6. Tsaaria auttoi suurestl vuoden 1905 syyskuussa Japanln 
kanssa solmittu rauha. Tappio sodassa Ja vallankumouksen pelottava 
kasvu pakottivat tsaarIn kiirehtimaan rauhan allekirjoittamista. Tap. 
pio sodassa heikensi tsarismia. Rauhan solmiamlnen lujltti t~aarin 

asemaa. 

L YHY T YH TEENVETO 

Venlljiin enslmmalnen val lankumous muodostaa kokonaisen histo· 
riallisen ajanjakson maamme kehityksessa. T1Ima hlstorlallinen aJan
jakso jakaantuu kahteen kauteen. Enslmm1l1seen kauteen , Jolloln 
vallankumous kohosl lokakuun poliittisesta suurlakosta joulukuun 
aseelliseen kapinaan, kaytlaen hyvakseen Mandshurian kenti lla tap
pion klirslneen tsaarin heikkoutta, lakalslen pois Bulyginin duuma.n 
ja kirlsillen tsaarilta myonnytyksen toisensa p.lkeen, Ja tolseen kau
teen, jol1oin tsaarl, toinnuttuaan Japanin kanssa tehdyn rauhan sol
miamlsen lalkeen, kayttaa hyv~kseen liberaallsen porvariston vallan
ku mouspelkoa, klIytt!1l hyvakseen talonpoikaiston horjuntaa, heittiill 
nllille alll1ukal Wllten duull1an ja slirtyy hyokkaykseen tyOvaen· 
luokkaa vastanll, vallanllUl\Iollsla vasinan. 

l<allddaiW valli I,oime vallankllmollsvllotla (1905 -1907) olivat 
lyOvllenluokalle J3 blonpoikaistolle sellainen poliittisen kasvatuksen 
tllens 'kOll lu, jollnlsta he eivllt ollsi volneet saada kolmenakymme· 
nena tavallisen rauhallisen kehityksen vuotena. Muutamat vallan· , 
kumousvuodet tekivat selvaksi sen, mitll ei olisi voltu tehda selvll.ksi 
ky mmenien vuosien aikana rauhall isten kehitysehtojen vallitessa. 

Vallankumous toi Il mi, ett1l. tsarismi on kansan van noutunut vI· 
hollinen, ettl1 tsarlsmi .on sell ainen kyttyr1iselka, jonka voi suorlstaa 
vain hauta. 

Vallankumous osoitti, etta liberaali nen porvaristo el etsl IiiHoa 
kansan kanssa, vaan tsaarin kanssa, etta se on vastavallankumouk
sellinen voima, . Jonka kanssa sopimjnen on samaa kuin kansan ka
valtaminen. 

Vallankumous osoltti, etta porvarillis·dem okraattisen vallan
kumouksen Johtajana voi olla vain tyovllenluokka, etta vain se kyke· 
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rl veWi yht a k5ytta tilanherrojen kanSSaj huomattava osa taion. 
poikla uskoi vielti tsaariin ja pani toivonsa tsaarin Valtakunnan
duumaan. Sen vuoksi monet talonpojat eivat halunneet ryhtya liittpon 
tyOlaisten kanssa tsarismin kukistamiseksl. TaJonpojat uskoivat enem
man eserrien !uokkasovintopuol ueeseen kuin todellisiin vallankumouk
seiJisiin - bo!shevikkeihin . Siksi ta!onpoikien talstelu tilanherroja 
vastaan oil riittamattomasti jarjestetty. Lenin totesl: 

~ .. . taionpojat toimivat liian hajanalsestl, jarjestymllttO. 
masti, riittamattoman hyokkaavasti, Ja tama on yksl vallan
kllmouksen tappion perussyitti~ (Lenin, XIX osa, sivu 354). 

2. Talonpoikien huomattavan osan haluttomuus !ahtell yhdessll 
lyCllUstcn kanssa tsarlsmia kuldstamaan nakyi armelJankin kayttayty· 
mlsesta, jonka enemmisto muodostui sotilasvilttaan puetulsta talon
polkien pojista. Tsaarln armeljan yksityisissa Joukko-osastoissa oli 
levottom uuksia Ja kapinoita, mutta sotilaiden enem mistO auttol vle\.~ 
tsaaria tukahduttamaan tyOlaisten lakkoja Ja kapinoita. 

3. Rilttamattoman yksimielisesti toimival tyolllisetkin. TyOvaen· 
luokan etummalset JO ukko-osastot nousivat vuonna 1905 sankarill i
seen vallan kumoukselIIseen talstel u un. TakapaJ uisemmat kerrokset
vahlmmin teollistuneiden 11l.1I.nien tyOlalset, Jotka ellvl1t kylissa,
lahtivat liikkeelle hitaammin. Heidan osallistumlsensa vallankumous· 
taisteluun lisallntyl erikoisesti vuonna 1906, mutta tahl1n mennessa 
tyovaenluokan etuJoukko oli JO huomattavassa maarin helkentynyt. 

4. Ty6vll.enluokka oli vallankumouksen johtava perusvoima. 
Mutta tyovaen!uokan puollleen rivelssa ei ollut valttamatontii y~te
n1iisyytt1i eika eheytta. VenaJan sosialidemokraattinen tyovl1en
puo!ue - tyovaenluokan puo! ue - oli haJonnut kahteen ryhmaan: bol
shevikkeihln ja menshevikkeihin. Bolshevikit noudattivat Johdon
mukaista vallankumouksellista linjaa Ja kutsuivat tyOHHsia tsarismin 
kuklstamiseen. Menshevikit jarruttivat vallank umousta luokkasovin
non taktiikallaan, johUvat harhaan huomattavaa osaa tyOlaisla, hajoit. 
tivat tyOvll.enl uokkaa. Sen vuoksi tyOlaiset elvat esiintyneet vallan
kumouksessa aina yksimielisesti, Ja tyOvaen!uokka, Jonka omat rivit 
eivat olleet vlela yhtenaiset, ei volnut tulia vallankumouksen todel
liseksi Johtajaksi. 

5. Llinsleurooppalaiset imperialistit auUolval tsaarin itsevaltiutta 
vuoden 1905 vallankumouksen tukahduttamisessa. U!kolaiset kapita
listit olivat peloissaan Venajalle sijoittamiensa paaomien Ja suunnat
tomien tuloJensa tiihden. Sitapaitsi he pelkasivat, etta Venajan vallan

98 • 

kumouksen voHtaessa muldenkln malden ty~Jalset nousevat vatlan
kumou kseen. Sen vuoksl lansleurooppalalset Imperialistit auttoiva t 
pyOveli-tsaarla. Ranskalalset pankkiirit an toiva! tsaarille suuren lal· 
nan vallankumouksen tUkahduttamista varten. Saks~n keisarl pitl 
valmiina monituhantista armeiJaa suorittaakseen Intervention VenaJl1n 
tsaarin auttamiseksl. 

6. Tsaaria auttol suurestl vuoden 1905 syyskuussa Japanin 
kanssa solmlttu rauha. Tappio sodassa Ja vallankumouksen peJottava 
kasvu pakottivat tsaarln kiirehtimaan rauhan allekirjoittamista. Tap. 
pio sodassa heikensl tsarismla. Rauhan solmiamlnen IUJItt! t~aarin 

asemaa. 

L YHYT Y HT EE NVETO 

Venlljiin ensi mmalnen vallanku mous muodostaa kokon aisen histo
riallisen aJan jakson maamme kehityksessa. TlIma hlstoriallinen aJan
jakso Jakaantuu kahteen kauteen. Enslmml1lseen kauteen , Jollol n 
vallankumous kohosi lokakuun poliittisesta suurlakosta Jouluk uun 
aseelliseen kapinaan, kayttl1en hyvakseen Mandshurian kentillli. tap
pion klirslneen tsaarin heikkoutta, lakalsten pols Bulyginin duuman 
Ja kiristllen tsaarilta myOnnytyksen toisensa j:t.lkeen, ]a tolseen kau. 
teen, jolloin tsaari, toinnuttuaan Japanin kanssa tehdyn rauhan sol
miamisen lalkeen, kayttaa hyv~kseen liberaallsen porvariston vallan
ku mouspelkoa, kl1yttU hyvakseen taJonpoikalston horJuntaa, heittall 
nllille al111 I1k81 Witten duuman Ja slirtyy hy6kkaykseen tyOvaen
luokkaa va:>tallll, va\lanlllll1lousta vastaan. 

I\alldda.w vain l(Qillle vallankumollsvllotla (1905 -1907) olivat 
tyOv!lt"uluukalle J.l talonpolkalstolle sellalnen poliiltisen kasvatuksen 
d\(as ·koulu, JoUalsta he elvllt olisi voineet saada kolmenakymme
nenli tavallisen rauhall!sen kehityksen vuotena. Muutamat vallan-. 
kumousvuodet tekivlit selvaksi sen, mlta ei olisi voltu tehdii selvl1ksl 
ky mmenien vuosien aikana rauhallisten kehitysehtojen vallitessa. 

Vallankumous toi II mi, ettll. tsarismi on kansan vannoutunut vi
hollinen, ettll. tsarismi ,on sell ainen kyttyr1iselka , Jonka voi suor!staa 
vain hauta. 

Vallankumous osoit ti , etta liberaalinen porvaristo el etsf liittoa 
kansan kanssa, vaan tsaarin kanssa, ettli se on vas tavallankumouk
sellinen voima" Jonka kanssa sopimjnen on samaa kuin kansan ka
valtaminen. 

Vallankumous osoitti, etta porvarlllis-dem okraattisen vallan
kumouksen JohtaJana voi ol1a vain tyovaenluokka, etta vai n se kyke
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nee tyl:lntamlilin syrJliiin liberaatisen kadettiporvariston, vapa uttamaan 
talonpOikaiston tuon porvariston vaikutuksen alalsuudesta, 'nuJerta
maan tilanherrat, Johtamaan vallankumouksen loppuun asti Ja raivaa
maan tien sosiallsmiin. 

Vallankumous osoitti lopuksl, etta tyotatekeva ta\onpolkalsto, 
huolimatta horjumisistaan, on sittenkin ainoa vakavalta kannaJta 
otettava voima, Joka kykenee menemlian liittoon tyovaenluokan 
kanssa. 

VenaJan sosialidemokraattisessa tyovllenpuolueessa talsteli vallan
ku mouksen ai'{ ana kalesi Hnjaa, bolshevikkien JinJa ja menshevikkien 
lin ja. Boishevikit suuntautuivat vallankumouksen laaJentamiseen , 
t ~ a ari nvallan kukistamiseen aseellisen kapinan avulla, tyovaenluokan 
begemoniaan, kadettiporvariston erist1l.miseen, Jiittoon talonpoikaiston 
kanssa, valiaikaisen vallankumoushallituksen muodostamiseen tyol1l.i s
ten ja talonpoikien edustaJista, vallankumouksen saattamiseen vol
tokkaaseen loppuun asti. Menshevikit p1l.invastoin suul1tautuivat val
lankllmouksen heikentllmlseen. Tsaarinvallan kukistamisen asemesta 
kapinan avulla he eltdottivat tsaarinvallan reformeeraamista Ja "pa
rantamista ·, proletariaatin hegemonla n asemesta Iiberaalisen porva
riston hegemoniaa, Iilton asemesta talonpoiklen kanssa llittoa kadetti
porvariston kanssa; viiliaikaisen vallankumoushallituksen as em est a 
lie ehdottivat Valtakunnanduull1aa maan "valJankumouksellisten voi
mien U keskuksena. 

Siten menshevlkit vaip ulvat luokkasovintopolitil kan suohon , tul · 
len porvarillisen vaikutuksen vlHittliJiksi ty5vllenluokkaan, tullen tosi
asial lisesti porvariston apureiksi tyl:lvllenl uokan kesku udessa. 

Bolshevikit osoittautuivat ainoaks i vallankumouksellls-marxilal
scksi voimaksi puolueessa ja maassa. 

On k1l.sltett1l. vaa, etta sellaisten vakavien erimielisyyksien jalkeen 
Venajan sosialldemokraattinen tyov1l.enpuolue oli tosiasiassa haJon
neena kahteen puolueeseen , bolshevikkien puol ueeseen ja menshevikkien 
puolueeseen. Puol ueen IV edustajakokous ei ollut muuttanut mitllan 
todellisessa asiaintilassa pllolueen sis1l.lIii. Se vain sailytti ja lujittl 
jonkun verran puolueen mllodolllsta yhtenaisyytta. Puolueen V ed us
tajakokous ott! askeleen eteenpain puol ueen tosiasiallisen yhdlsta
mlsen suuntaan , Ja tll.m1l. yhdistamlnen tapahtul bol shevismln lipun 
alIa. 

Tehden yhteenvedon vallan kumoukselli sesta liikkeesUI puolueen 
V edustajakokous tuomitsi menshevikkien !inJan luokkllsovlnnon lin
Jana Ja hyvaksyi bolshevistisen !inJan vallankumouksellis-marxilalsena 

Jlnjana. 
sen 

1
ti sitapaitsi 

SHUt se vieHl kerran vahvlstl sen, mlnka Venlij lln en slmmiil· 
vatlankumouksen koko ku lku oli 10 vahvistanut. 

Vallankumous osoittl, ettll bolshevikit osaavat hyokllta, kun tI
lanne sila vaatil , eWI he olivat oppineet hy6kk11limaan ensi rive issli 

a viemalin kansan mukanaan rynnakkoon. Mutta vallankumous osoit
sen, ettli bolshevikit osaavat myoskin peraan tya prjes

tyksessii, kun tilanne saa epasuotuisan luonteen , kun vallankumolls 
on laskemassa, etta bolshevikit olivat oppinee t perliantymlian oikein, 
ilman pakokauhua Ja turhaa touhua, sailyttiiiikseen kaaderit, kootak
seen voimia Ja, jarJes tettylUin rivinsa Jalleen uuden tilanteen mukai
sesti, Hih temaiin uudelleen hyokkllykseen vihollista vastaan. 

Vihollista ei voida voittaa osaamatta hyl)k1:lt1i oikein. 
Tappion hetkelHi ei voida vliltHi!l. tuhoa osaamaita perlla ntyll 

pikelll, periiil ntyii i1man pakokauhua, il mun hilmminkitl. 
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IV LUK 

MENSHEVIKIT JA BOLSHEVIKIT STOLYPINILAI�
SELLA TAANTUMUSKAUDELLA. BOLSHEVIKKIEN �
MUODOSTUMINEN ITSENAISEKSI MARXILAISEKSI �

PUOLUEEKSI �

(1908-1912) 

1. Stolypinllainen �taantumus. Rappeutuminen inteIllgenssin oppo
sitiokerroksissa. Henkinen lamaannus. Puol uelnteIllgenssin 
erliiin osan siirtym:nen rna xilaisut:den vihoUisten lelrlin ja 
marxilaisuu den te ot-ian revlsoimisyritykset. Leninln vastaus 
revislonlsteille ki rjassaan "Materialismi ja empiriokritisismi" 
Ja marxflaisen puolueen teoreettisten perusteiden puolustus. 

Tsaarin hailltus haJoltti II Valtakunnanduuman kes1i ku un 3 pna 
vuonna 1907. Tata p1Hvaa on hlstorlassa totuttu nimlWi maan kesa
kuun kolmannen paivan valtlokaappauksen paivliksi. Tsaarin hallitus 
Julkaisl uuden lain III Valtakunnanduuman vaaleista ja slten rikkol 
oman manifestinsa lokakuun 17 pita vuonna 1905, koska se olisl 
titmnn man ifestin mukaan saan ut julkaista uusla lakeja vain duuman 
suostumuksella. Tolsen du uman sosialidemokraa ttinen ryh mli asetet· 
tIln syytteeseen, tyOvaenluokan edustaJat 11ihetcttiln pakkotyOhOn j3 
karkoltusasutuksille. 

Uusl vaalilakl 011 laadittu siten , etta se Ilsasl suuresti tllanher· 
rojen scka kauppa- ja tcolllsuusporvariston edustajien lukumlHlrali 
duu massa. Samanalkaisesti suplstui talonpolkien Ja tyOlaisten edus· 
tajien JO siih en k"l n astl vllhlllnen luklt moninkertalsestl. 

III duuma oli kolw onpanoltaan mustasotnialals- ja kadettlduuma. 
Edusta jien yleisestll I uvusta, 442 :sta, silna oli : olkeistolaisia (mus
tasotnialalsia) 171, lokakuulalsia ja sen suku)aisryhmlen jllsenia 113, 
kadetteJa ja nlille l1ihelsten ryhmlen Jasenili 101, tyOryhmlilllislll 
(trudovlkkeJa) *) 13, soslalidemokraatteJa Is... 

*) Tyoryhmii (trudooiklt)-pikku porvarlllinen ryhmlttymif, joka 011 muo
dostunut v. 1906 I Valtakunnanduumassa osasta talonpoikaisedustajia ja jota 
johUvat eserrlUiiiset (sosiali-va!Jankumoukselliset) Intclllgcntlt. - Suom. 

Olkeistolaiset (heiUi nimltettiin siten sen tahden, etta he lstulvat 
duumassa oikealla puolella) edustivCit tyolaisten Jit talonpoikien 
pahlmpla vihollisia - mustasotllialaisia maaorjuuttaja-tilanherroja, 
Jotka ollvat· panneet toimeen talonpoikien joukkopleksajaisia ja 
ampumisia talonpoikaisJilkcWi kukistettaessa, Jl1rJesHl.neet JUu ta
l.aispogromcJa, tyOll1isten mielenosoitusku!kueiden pamputtamisia 
Ja vallankumouspaivina kokoushuonei-na olleiden taloJen raakoJa 
murhapolttoja. Oikeistolaiset kannattivat kaikkein julminta ty5t1i.tekevien 
sortamista, raJoittamaton ta tsaarin valtaa; he vastus ti vat vuonna 1905 
lokakuun 17 pnll Julkaistua tsaarin mnnifestia. 

Laheisesti oikeistolalsiin llittyi duumassa lokakuulaisten puolue 
eli .Lokakuun 17 paivan liitto~. Lokakuulaiset edustivat teollisen · 
suurpiiaoman Ja kapitaJisti sesti ialouttaan hoitavien suurt ilanherroJen 
etuja (vuoden 1905 va llankumouksen alussa lokaku ulaisiin Iii ttyi 
huomattava osa kadetteja suurtilanherroJen joukosta). Lokakuulaiset 
crotti olkeistol aislsta vain lokakuun 17 paivlin manifestin tunn usta
minen - ja sekin sanolssa. Lokakuulaiset kannattivat taydel\lsestl tsaa
rin hallituksen sekii sisl1- etta ulk9Politiikkaa. 

Kadeteilla eli • perustuslaillis-demokraattisella U puolueeJla 011 III 
duumassa vahem man paikkoJa kuin [ Ja II duumassa. Taman selit
tiia se, etta osa tilanherrojen aania silrtyi kadeteilta lokakuulaisille. 

UI � duumassa oli edustettuna pikkuporvaril listen demokraattic n, 
nlln sanottuJen tyoryhmalliisten (t rudovikkien) vah5Jukuinen Joukko . 
TyoryhmliHiiset horjuivat duumassa kadettien Ja tyOllilsdemokratian 
(bolshevikklen) vali11 1L Lenin osoitti, etta vaikka tyoryhmal11iset ovat 
duumassa peri n hei kkoJa , niln he euustavat slttenldn joakkoja, ta
10npolkaisJoukkoJa. Tyoryhmalaisten horJunta kadeltien ja tyOlliis
uemokratlan viilillii 10htui vlilWl.mntWmyyden pakoJ\a plkkuisantlen 
luokka-asemasta. Lenin asctti bolshevikkiedustajille, tyOlll.isdemo
kratialle, tehtavaksi- .auttna helkKoja pikktlporvarillisia demokraatteja, 

otemmata heid1it pois Jiberaalien vaikutuksen alalsuudcsta, liiWHI. yh
teen de mokratian leirl vastavallankumouksellisia kadetteja vastaan 
eika ainoastaan olkeistolaisia vastaan •.• -(Lenin, XV osa, slvn 486) .. 

Seka vuoden 1905 vallankumouksen kuluessa etm erikoisesti sen 
tappion Jlilkeen kadetit esiintyivat yha e'nemm1in vastavallankumollko 

seJlisena voimana. He heitUvllt yl1a avoimemmln pols ftdemokraatti 
sen" naamionsa, esiintyivat. todell isina monarkistcina, tsarismln puo
lustajlna. Vuonna 1909 ryhma huomattavimpia k'ldcttikirjailijoita 
Julkaisi kokoelman • Vehiw (.Tienviitta U 

), Jossa Imdetit porvariston 
Jlimessa kiittavat tsaaria vallankumouksen kukistamlscsta. MadeJ\eo 
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Ja nOyrlstellen tsaarin fuoska- ja hlrsipuuhallituksen edE:ssa kndctit 
Idrjoittivnt suoraan, eWi on "siunattava tata vi1ltaa, ainoaa, Joki} 
viela pistimilWan ja vankiloillaankin suojeiee meitii (s. o. liberaalista 
porvaristoa) kansan raivoltll". 

Hajoitettuaan II Vallakunnantluuman ja raivattuaan pois Valtaklln 
nanduuman sosialidemokrJattisen ryhmlln tsaarin hallitus alkoi voi
maperaises!i tuhota proletariaatin 'paliittisia Ja taloudelllsia jarjcstoJ1i. 
PakkotyOlaitokset, vankilat Ja karko ituspaikat tiiyttyiviit vallankumouk
sellisista ylenmaarin. Vallankumouksellisia piestifn vankiloissa peto
maises Ii, kid utettiin Ja riillkllttiin. Mustasotn ialaiste rrarl rieh ul hill It
tam ana. Tsaarin ministeri Stolypin peitt! maan hirsipuilla. Tuhansill 
vall~nkttl11ouksellisia mestattiin. Hirltonuoraa nimitcttiln siihen atkaan 
.Stolypinin kaulahuiviksi". 

• Tukahduttaessaan tyOliiisten ja tnlonpoilden vallankumoukscll ista 
ltikettii tsaarin hallitus ei voinut rajoittua yksinomaan valnotolmen
piteisiin, rankaisuretkikuntiin, ampumisiin, vankiloihin , pakkotyohon. 
Tsaarin hallitus naki levottomana, etta talonpoikaiston na ivi usko 
• tsaari-isaan U haihtu ll yha enemman. Sen vuoksi sc ryhtyi 
suureen manOaveriin, aikol luoda itselleen vanka ri tuen maaseu
dulla, monilukuisen maalaisporvariston luokan, kulakkien muo
dossa. 

Marraskuun 9 pna vuonna 1906 Stolypin julkaisi uuden maalain 
talonpoikain eroamisesta kyliiyhteis5sta lohkotilojen (huuttorien ) omis
taJiksi. Stolypinin maalail Ja h1l.vitettiin yhteinen maankaytt5. Jokalsta 
talonpoikaa kehoiteHiin ottamaan maaosuutensa henkilokohtaiseen 
hallintaansa, eroamaan yhteisostli . Talonpoika voi myydll maa
osuutensa, mila oikeutta hlinellii ei aBut aikaisemmin. Yhdyskunta oli 
velvollinen antamun yhteisosta eroaviJIe talonpojllle maan yhdeltii 
paikalta (huuttori, otrub). 

Rikkaat talonpojat, kulakit, sa~vat mahdollisuuden ostaa tallOin 
vllh:lvakisiltii talonpojilta heidan maansa halvalla hi nnalla. Muutamien 
v!Josien aikana timan lain julkaisemisesta yli miljoona vllhiivakistii 
talonpoikaa menetti kokonaan maansa ja joutui hllviMn. Kulakki
huultorien Ja -palstatilojen (otrub) lu ku kasvoi vah iiv1tkisten talonpoi
kien joutuessa maattomiksi. Toisinaan ne olivat todellisia suurti loja, 
joissa k~ytettiin laajalti maatyOlaisten palkkatyatii. Hallitus pakotti 
talonpojat antamaan kylliy hteisoiitii huuttorikulakei lle pa rh aimman 
maan. 

Jos talonpoikien • vapauttamisen II aikana tilanherrat olivat ryasla
neet talonpoikien maan, nlin ny! kulakit alkoivat ryOstlia yhteisojen 

maata, saaden pa rhaimmat pals!at os!amalla halvalla hin nalla maa
oS lIlIden koyhilta. 

Tsaarin hallitus an!oi kulakeille melkolsia lai noja maan os tami
seksi ja huuttorien perustamiseksi. Stolypin tahtoi tehdii kulakels ta 
pikku lilanherroja, lsaarin itsevaltiuden uskollisia puolllstaJia. 

Kaikklaan yhdeksan vuoden aikana (1906-19 15) yhtelsoista 
erosi yli kaksi miljoonaa talonlsiintaa. 

Stolypinln komento Iluononsl yha enemman v1lhamaisten talon
poikie" Ja maaiaisk5yhiilistOll asemaa. Talonpoikals!o jakaantui eri 
kerroksiill entista enemman. Alkoivat ta lonpoikien yhteenWrmaykset 
h u uttorikulakkien kanssa. 

Samalla talonpoikalsto alkoi ymmartaa, eltei se saa tilan herrojen 
maata niln kau-an kuin on olemassa tsaarin hal litus ja tilal1herrojen 
ja kadettien Vaitakunnand uuma. 

TalonpoikalsIiike heikkenee aluksi, vuoslna 1907-1909, jolloin 
huuUorien muodostamin!!n on voimaperaisempaa, mutta pian, vuosina 
1910- 1911 Ja myohemmin, kyliiyhteisOtalonpolkien Ja huuttorien 
isantien. valisen yhteentorrnayksen pohjalla tapahtuu talonpoikais
Ii ikkeen voimist urninen til anherroja ja huuttori kulakkeja vastaan. 

Teollisuudenki n alalia tapahtui vallankumoukse n jalkeen huomat
tavia mllutoksia. Teollisuuden keskittyminen, se on teollis uuslaitos
ten suureneminen ja keskittyminen yha suurempien kapitalistiryhmien 
kasiin, voimistui huomattavasti. Jo ennen vuoden 1905 valIan 
kumousta kapitalistit alkoi vat yh?istya Iiitoiksi 110staakseen tavaroiden 
hintoja omassa maassa ja perustaakseen saamallaan ylivoitolla vien
nin edis tamisrahastoJa , jotta voisivat heittaii ulkomaan markkinoi lle 
tavaroi ta halvoilla hi nnoilla ja valloittaa ulko maan markkinat. Sellaisia 
kapitalistien Ii ittoja, sellaisia yhtymia (monopooleja) nimitettiin trusteiksi 
ja syndikaatei ksi. Vallan kumouksen jalkeen porvaril listen trustien ja 
syndikaattien luku lisaantyi vielakin ene1l1man. Myoskin suurpankkien 
IlIku Iisaiintyi Ja niiden vaikutus teollisuudessa kasvoi. Ulkolaisten 
p:Hiomien virtaaminen VenliJiille li saanty i. 

Siten kapitalismi muut tui Venajiilla yha enemman monopolistiseksi. 
i111 perialistiseksi kapitalismi ksi. 

Muutaman vuoden pysahdyksen jalkeen teollisu us vilkastui jiilleen: 
II lilen tuotanto, metalli nvalmistus, naftatu otanto kasvoivat, kankaiden 
)a sokerin tuota nto Iisaantyivat. Viljan vienti ul komaille kasvoi suuresti. 

Vaikkakin Venlija otti tana aikana teollisuudessaan jonkunlaisen 
,I~.kc l ecn eteenpain, nlin se jlli edelleenkin takapaJuiseksi maaksi 
III nsi -Eurooppaan verraten ~a riippuvaiseksi ulkolaisis ta kapitaliste ista. 
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VenllJ1U1a cl oll ut konelden tuotantoa, ne tuotettlln ulkomatlta. EI 
ollut myOskiian automobiiliteollisuutta, ei ollut kemiallista teollisuutta, 
ei ollut mineraalilannotteiden tuotantoa. MyOskln aseiden tuotan nossa 
VcnaJa oli JiilJeIlli muista kapitalistisista maista. 

Vlitaten metallin kulu tuksen alhaiseen tasoon VenliJl1l1li, sen taka· 
pajuisuuden mcrkkina, Lenin kirJoitti: 

.Puolen vuosisadan aikana talonpolkien vapautuksen Jl1lkeen 
on ra udankulutus VenliJlll1ii kasvanut vifdenkertaisesti, )a kuitenkin 
VenliJli on edelleenkln uskomattoman, tavaltoman takapaJuinen 
maa, liarettOmlin k5yhil Ja puolivilli, Joka on varustettu nykyi. 
silla tuolantovlilineillii nelJa kertaa huonommin Englahtia, viis} 
kerlaa huonommin Saksaa, kymmenen kertaa huonommin Ame
rikkaa M (Lenin, XVI osa, sivu 543). 

Veniijiin taloudellisen Ja poliittlsen takapa)uisuuden suoranaisena 
seurauksena· 011 niln venlilaisen kapitalismin kuin itse tsarisminkin 
riippuvaisuus lansieurooppalaisesta kapitalismista. 

Se IImeni siina, etta sellaiset ' tilrkeimmat kansantalouden alat 
kuin hilli, nafta, slihkOteo1\isuus, meta1\urgia oliva! ulkola!sen paa· 
oman hallussa, )a Isaarin VeniiJan oli pakko tuoUaa ulkomailta 
melkein kaikki koneet, kaikki varusteet. 

Se II meni orjuuttav!ssa ulkolalslssa lalnoissa, Jolden korkoJen 
maksamiseksl tsarismi kiskol vil.eslOita joka vuosi useita satoJa mil· 
loonia ruplia. 

Se ilmeni R liittolaisten U kanssa tehdy!ssa sala!slssa soplmuksissa, 
Jolden mukaan tsarismi sltoutui lll.hettliml11!.n sodan sattuessa mil JOo, 
nia ve naHiisili sotilaita imperialistlsille rintamille _liittolaisten M avuksi 
Ja englantllais'ranskalaisten kapitalistien hurJlen volttojen turvaami· 
sel(sl. 

Stolypinllaisen taantum uksen vuodet tulivat erikoisesti kuuluisiks! 
santmmien ja pollisien sekll. tsaarln provokaattorien ja mustasotnia· 
laisro!stoJen hyokkaykslsta tyovll.enluokkaa vastaan. Mutta tyolli.!sHl 
eivl1t ahdistaneet vainotoimenpiteilla vain tsaarin vahtihurtat. N1iista 
eivllt jllaneet tlissll suhteessa Jalkeen tehtai liJat e!ka ruuklnpatruunat
kaan, jotka kiristivllt hyokkllysta tyOvaenluokkaa vastaan, varsinkin 
teollisuuden pysahtymisen ja tyottomyyden kasvun vuosina. Tehtai· 
IIjat julistivat tyOHiisten joukkoerottamisia (tyOnsulkuja), ottivat kay. 
tantoon . mustat kirjat", jolhin merkittiin lakko!hin aktiivisesti osal
listuneet tietoiset tyolll lset. Tlihiin • m ustaan kirjaan" tahi • m ustalle 
listall e" Joutuneita ei otettu tyOhon ainoaankaan kyseessll olevan 

teolIIsuusalan tehtail ijai n llittoon kuuluvaan IIikkeeseen. Palkkahin. 
noittelu oli alennettu JO vuonna 1908 10-15 prosentilla. TyOpaiva 
pidennettiln kaikkialla 10-12 tuntiin. Ryovll.rimainen sakkoJarjes. 
telma alkol rehoittaa J aileen. 

Vuoden 1905 vallankumouksen tapplo synnytti haJaannusta ja 
rappeutumlsta val1ankumouksen mukanakulkiJain keskuudessa. Eriko!
sestl lisaantyivat rappeutuneisuus ja henk!nen lamaannus intelligens
sin keskuudessa. Mukanakulkijat, Jotka olivat tulleet vallankumouk
sen rivelhin porvtrilllsista plirelsta vallankumouksen myrskyisen 
nousun kaudella, loittonivat puoluees ta taantumuksen plliv!nii. Osa 
helsta s!irlyi vallankumoukscn avointen vihollisten leiriin , osa pesiy. 
ty! sailyneisiln tyOvl1enluokan legaalisli n yhdistyksii n Ja yri tti kll.an
tlia proletariaattla pois vallankumoukselliselta tieltll. , pyrkien saatta
maan huonoon valoon proletariaatin vallankumoUkselllsen puol ueen. 
Loitotessaan vallankumouksesta mukanaku!kiJat pyrklvat mukautu. 
maan taantumukseen , tottumaan tsarismiin . 

Tsaarin hallitus k1iytti hyvllkseen vallankumouksen tapplota var
vlHakseel1 pelkurimaisimpia ja omaa nahkaansa sailyttlimaan py~kiviii 

vallan kumouksen mukanakulkijoita klityreikseen, provokaattoreikseen. 
Katalat provokaattorijuudakset, jolta tsaarln ohrana lahetti ty5vllen 
ja puolueen jarjestOih/n, vakoilivat n!iden sisalla Ja kavals!vat vallan· 
kumouksellisia. 

Vastavallankumouksen hyokkays tapahtui myoskln Ideologisella 
r!ntamalla. I1mestyi kokonainen Iiuta muotikirJailiJolta, jotka .arvos_ 
tellvat" marxilaisuutta ja tekivat siitli »selvan", herJasivat vallan· 
kumousta, pilkkasivat sitll, yli stelivat petturuutta, velsasivat ylistystll 
sukupuoli·irstailulle • persoonallisuuden palvonnan U varjolla. 

Filosoflan alalia voimistulvat "arvo$telu ". ja revisloyritykset mar· 
xll alsuuteen nahden, i1mestyi myOskin jos Jonklnlalsla, muka "tie. 
teellisilla" perustel uilla verhottuja uskonnollisia virtauks!a. 

Marxila!suuden "arvostelu· tuli muodiksl. 
Kaikkl nama herrat monenki rjavaisuudestaan huollmatla pyrkivat 

yhteen paiimaar1ian - joukkojcn vieroittam!secn valJankumouksesta. 
Henkinen lamaannus Ja epl1usko ulottuivat myOskin erll.ll.seen osann 

puolueeseen kuuluv!a fntelligentteJli , jotka pftivat itseaan marxilaisina, 
11111lta jotka koskaan eiviit olleet seisseet lujasti marxllalsissa ase. 
IlIl ssa. Heldan joukossaa n oli sellaisla kirjallijoita kuln Bogdanov, 
Bazarov, Lunatsharski Ooth olivat liittyneet vuonna 1905 bolshe. 
vlkkeihin), Jushkevitsh, Valenti nov (menshevikkejii). He alottlvat 
.. :Jfvostelun" samanaikaisesti marxilaisuuden filosofis·teoreettisla peruse 

106 107 



telta vastaan, s.o. dlalektlsta materiallsmia vastaan, seka s~n tleteeills
historlallisia perustelta vastaan , s.o. hlsto riaJIista materiali smia vastaan. 
Tlima arvostelu erosi tavallisesta arvostelusta siina, etta sUi! el har
joltettu avoimes tl Ja rehellisesti. vaan verhotusti ja tekopyhas ti mar· 
xllalsuuden perusasemien • puolustamisen U Iipun alIa. Me olemme, 
sanoivat he, pohjaltamme marxilaisia, mutta haluaislmme .parantaa· 
marxilalsuutta, vapauttaa sen muutamista perusajatuksista. Tosiasiassa 
he ollvat vihamielisHl marx iIaisuudelle, siJla he yriUlvlit horjuttaa 
marxllaisuuden teoreeUisia perusteita, vaikkakin sanoissa klelsivat 
tekopyhastl vihamielisyytensa marxilalsuutta kohtaan Ja l{akslnaamai
sesti nimittivat itseiitin edelleenkin marxilaisiksi. Sellaisen tekopyhtl.n 
arvostelun vaara oli_ siina, etta" se oli tarkoitettu puolueen rivi mlesten 
peWimiseksi ja saRtto! johtaa heidat harhaan. Ja mlta tekopyhemmln 
harjoitettii n tUta arvostelua marxilaisuuden teoreettisten perusteiden 
horjuttamiseksl, sitii vaarallisemmaksi tull se puolueelIe, silla sita 
liiheisemmin se yhtyi taan tumuksen yleisee n sotaretkeen puoluetta 
vastaan, vallankumousta vastaan . Osa marxi iais uudesta poikenneista 
intelligenteista men I niln pi tkli lle, etta alkoi saarnata uuden uskonnQn 
luomisen vaIttamattomyytta (niln sanotut .jumalanetsijat· ja .jumala"
rakentajat "). 

Lykkaystii sietamatiolllanll marxilalsten tehtlivana oli antaa asian
mukainen vastaus nlillie marxilaisuuden teoria n alalIa esilntyville 
turm eltuneille aineksille, revliistll heiita naamio, pal jastaa heidllt 
loppuun asti ja puolustaa siten marxilaisen puolueen teoreettisiq 

perus teita. 
OUsi voitu edellyWili, etta taman tehtav3.n tayttamiseen ryhtyvat 

Pl ehanov ja hiinen menshevistiset ystavllnsa, jotka pitivlit itseaan 
• marxilaisuuden tunnettuina teoreetikkoina", mutta he pltivat pare m· 
pana suoriutua asiasta klrjoittamalla parI arvostelevan pakilJan luontois· 
ta mitatonta kirjoitusta Ja sitlen vetay tya piiIoon. 

Taman tehtavan taytti Lenin vuonna 1909 ilmestyneessa kuulul· 
sassa kirJassaan "Materialism! ja empiriokritisismi u. 

•Viihemman kuin puolen vuoden kuluessa u, kirjoitti Lenin 
tassa kirjassa, .on ilmestynyt neljll ki rjaa,' jotka pllllasiassa ja 
miltei kokonaan on omistettu hyokkaykselle dialektista mate
rialis mia vastaan. Naihin kuuluvat Hihinna . Piirteita marxilai
suuden filosofiasta" (? olisi pitanyt sanoa : marxilaisuuden 
filosofiaa vastaan), Pietari 1908, kokoelma Bazarovin, Bogda
novln, Lunatsharskin, Bermanin, Hellfondin, Jushkevitshin Ja 

Suvorovln kirjoituksia; sen Jalkeen klrjat: jushkevltshln .Mate. 
riallsmi ja kriitillinen realismi", Bermanin . Dialektlikka nykyi. 
sen tietoteorian valossa" ja Valentinovin • Marxilaisuuden 
filosofiset rakennelmat"... Kaikki nama henkWH, joita yhdistaa 
toisiin sa - huoli matta poliittisten katsomusten jyrklsta eroavai· 
suuksista - vihamielisyys dialektista materialismia vastaan , vaa· 
tivat samaan aikaan. ettii heidat tunnustettaisiin filosofiassa 
marxilaisiksi! Engelsin d!alektiikka on R mystiikkaa·, sanoo Ber
man . Engelsin ka tsomukset ovat • va nhentuneet", sinkauttal 
Bazarov ohimennen aivan kuin Jonakin itsestaan selvana asia· 
na, - osoittautuu, etta materialism In ovat kumonneet meidan 

, � rohkeat sot urimme, Jotka vetoovat ylpellsti IJ nykyaikaiseen tieto· 
teoriaan ·, • uusi mpaan filosofiaan· (tahi • uusimpaan positi· 
vismiin a), • nykyisen luonnontieteen filosofiaan· tahi vielapa 
. XX vuosisadan luonnon tieteen filosofiaanldn". (Lenin, XIIl 
osa , sivu 11), 

Vastatessaan LunatsharskiIle, joka sanoi ystavlens1t, filosoflassa 
esiintyvien revisionistien puolustel uksi: • kenties me erehd~rmme, 
m utta me etsimme· , Lenin ki rJoitti: 

.Mina puolestani olen myoskin .etsija" filosofiassa. Nimit· 
tllin : nliissa h uomautuksissa (puhe on kirjasta "Materialismi Ja 
empiriokritisismi U - TOim.) olen asettanut tehtlivakseni etsia, 
mika on vienyt jarjen henkiloil ta, Jotka tarjoilevat ma{xilaisuuden 
varjolla jotakin noln uskomattoman tolkuton ta, sekavaa Ja taan
tumukselJista • (Sarna, sivu 12). 

Tosiasiassa Lenl nin kirja kuitenkin ylitti suuresti tamlin vaatimat· 
toman tehtavan puitteet. Itse aslassa Leninin kirJa el ole vain Bog
danovin, Jushkevitshin, Bazarovin, Val el1 tinovin ja heidan filosofisten 
opettajlensa - Avenariuksen Ja Machin - arvostelua, jotka vii me· 
mainitut yritt ivlit tarjoi lla tuottei ssaal1 hiottua ja siloiteltua Idealismia 
marxiiaisen materialismln vastapainoks i. Lenin!n kir ja on sama\la 
marxilalsuuden teoreettisten perusteiden - dialektisen ja historiallisen 
materialism in - puolustusta fa materialistinen yleistys kaike-sta siita 
tiirkel1sta ja oleellisesta, mlnka tiede ja ennen kai kkea luonnontied e 
on saanut selviIIe kokonaisen historiallisen kauden kuluessa, sina 
alkana, 10ka on kulunut Engelsin kuolemasta L eninin ki rjan "Mate· 
rlalisml ja empiriokritisis mi U ilmestymiseen astl. 

Arvosteltuaan asianvaallmalla taval1a venaIaisia empiriokrii· 
tikkoJa Ja heidan ulkomaalaisia opettaJiaan Len in t ulee ki rjassaan 
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setitaavUn JohtopalHOksiln fllosotis-taoreettista revlsio nlsmia vas
taan: 

1) "Yha hiotumpi marxilaisuuden viiiiristely, yha hiotumpl 
materialisminvastaisten oppien sy5ttaminen marxilaisuutena 
tama Juurl kuvaa nykyista revisionismia seka poliittisessa 
taloustieteessa, taktiikan kysymykslssa etta yleenslt filosofiassa
(Sarna, sivu 270). 

2) "Machin Ja Ave nariuksen koko koulukunta kulkee idea
Ilsmiin· (Sarna, sivu 291). 

3) "Meidan machilaisemme ovat vaJonneet korvlaan myOten 
idealismiin· (Sarna, sivu 282). 

4) "Empiriokritisismin tieto-opillisen skolastiikan takaa ei 
vol olla nakemaUa puolueiden taistelua filosofiassa, taistelua, 
joka viime kadessll i1maisee nykyisen yhteiskunnan keskenaan 
vihamielisten luokkien pyrkimykset Ja ideol.ogian· (Sarna, 
sivu 292). 

5) nEmpiriokritisismin objektiivinen luokkatehtava muo
dostuu kokonaan renginpalvetukseksi fideisteille (taantumuk
sellisia, Jotka antavat uskonnolle etutilan tieteeseen verraten
Toim.) naiden taistelussa materialismia vastaan yleensa ja 
historiallista materialismia vastaan erikolsesU- (Sarna, sivu 
292) . 

6) .Filosofinen idealismi on... tie pappispimitykseen· 
(Sarna, sivu 304). 

Jotta voitaisiin arvostaa Leninin kirjan valtavaa merkltysta 
puolueen hi storiassa Ja ymmartaa, miJIaisen teoreettisen rikkauden 
Lenin sai puolustetuksi stolypinilaisen taantumuskauden kaikilta Ja 
kalkenlalsllta revlslonlsteilta Ja turmelt uneilta alneksilta, on valtta
matOnta vaikkapa lyhyestikin tutustua pialektisen ja hlstoriallisen 
materialismin perusteisiin. 

Se on sitakin valttamattOmampll.a, kun dialektinen Ja historiallinen 
materialismi muodostavat kommunismin teoreettisen pohJan, marxi
laisen puolueen teoreettiset perusteet, ja nalden perusteiden tunte
minen Ja slis niiden omaksum'inen on puolueemme Jokaisen aktiivi
se n toimihen kilon velvollisuus. 

Sil.: �
1) Mita on dlalektlnen materialismi? �
2) MiHi on historlallinen materialIsm! ? �

2. i>falektisesta ja hlstorianisesta materlaUsmista . 

Dlalektinen materialismi on marxilais-Ieninilltisen puolueen maail· 
mankatsomus. Sita nimitetaan dlalektiseksi materlalismlksi sen vuoksl, 
etta sen suhtautuminen luonnonilmiOlhln, sen luonnonilmiOiden tut
kimusmetodi , naiden ilmiOiden tietoamismetodi on dialektinen ja 
sen luonnonilmiOiden tul kinta, sen kasitys luonnonil miOlst!l, sen 
teoria on materialistinen. 

Historiallinen materialisml on dialektlsen materlalismin vaittamien 
uloltamista yhteisku nnallisen elaman tutkimiseen, dialektlsen materia
lismin vaittamien soveltamlsta yhteiskuntaelltman i1ml tlihin, yhteis
kunnan tutkimisee n, yh teiskuntahistorlan tutklmiseen. 

Luonnehtiessaan dlalektista metodlansa Marx Ja Engels viittaa
vat tavallisesti Hegeliin sina filosofina, joka on maaritellyt dialektii
kan peruspiirteet. Hma ei kuitenkaan merkitse, etta Marxin ja Enge l
sin dialektiikka on samaa kuin Hegelin dialektiikka. Use aslassa 
Marx ja Engels ottivat Hegelin diaiektilkasta vain sen "jarJelJisen 
Jyvan· heittaen pols hegelilaisen ideallstlsen kuoren ja kehiUaen 
dialeldiikkaa pitem malle antaakseen sflle nykyaikaisen tieteeIlisen 
muodon. 

"Minun dialektlnen metod!nl", sanoo Marx, .on pohJaltaan 
el ainoastaan eri lainen kuln Hegelin metod!, vaan suorastaan 
sen vastakohta. Hegelin mielesta on ajatteluprosessi, Jonka han 
aatteen nimisena muuttaa ltseniHseksi subJektiksikin, todellisuu
den dem!urgi (IuoJa), todellisuuden, joka on vain aatteen ut
konainen lima us. Minulla palnvastoin el aatteelllnen ole muuta 
kuin ihmispaahan sii rrettya ja siella muunnettua aineelllsuutta· 
(K. Marx, Jiilkilause n Paaoman" I osan tolseen saksanklellseen 
painokseen). 

Luonnehtiessaan materialismlaan Marx Ja Engels vllttaavat taval
lisesti Feuerbachiin sina filosofina, Joka palautti materialism in oikeuk
siinsa. Tama ei kuitenkaan merkitse, etta Marxin ja Engelsin mate
rialism! on samaa kuin Feuerbachln materialism!. Itse asiassa Marx 
ja Engels ottivat Feuerbachln materiallsmista sen n perusjyvan· kehit
taen slla edelleen materialis min tieteellis-filosofiseksi teor!aksi ja heit
tlI.en pois sen idealistiset ja uskonnollis-siveysopilliset kerrostumat. 
On tunnettu3, etta Feuerbach, ollen pohJaltaan materialistl, kapinoi 
materialismi-nimitysta vastaa n. Engels selltti usein, etta Feuerbac h 
" huolimatta materiallstisesta perustasta, ei vieHi ole vapautunut van
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holsta idealislisista kahleisla u, etta "Feuerbachin todellinen ideallsmi 
kay i1mi heti, kun tulemme hanen uskonnonfilosofiaansa ja siveys
oppiinsa" (Karl Marx, Valitut teokset, I osa, s. s. 443, 445, saks. 
palnos) . 

Dialektiikka Johtuu kreikkalaisesta sanasta ndialego·, joka merkit
see kayda keskustelua, kayda vaittelya. Dialektiikalla ymmarrettiin 
van :1 alla ajalla taitoa paasta totuuteen paljastamalla fi stiriidat vast us
tajan ajatuksenJuoksussa ja voiltamalla nama ristiriidat. Vanhalla ajalla 
olivat muutamal filosofit sita mieltii , elta ristiriitojen paljast-aminen 
ajattel ussa ja vastakkaisten mielipiteiden yhteentormays on parhaln 
kein o totuud en selville saamiseksi. Tama jalkeenpain luonnonilmi{}i
hin uloteltu dialektinen ajattelutapa muultui luonnon tietoamisen dia
Ic ldiseksi metodiksi, joka . piti luonnonilmioiUl. ikuisesti Iiikkuvina 
ja muuttuvina ja luonnon kehitysta luonnossa olevien ristirlitojen 
kehityksen tuloksena, luonnossa olevien vastakkaisten voimien vuoro
vaikutuksen tuloksena. 

Dialeklii kka on pe rustaJtaan metafysiikan suoranainen vastakohta . 
1) Marxilaista dia lektista metodia luonnehtivat seuraavat perus

plirteet : 
a) Painv3stoln kuin metafysiikka ei dialektiikka pida luontoa loi

sistaan irrallaa n olevien, toisistaan eristettyjen ja toisi staan riippumaf
tomien esineiden ja i1miOiden satunnaisena kokoutumana, vaan yhteen
kuuluvana, ylltenaisena kokonaisu ulena, jossa esineet ja ilmiat ovat 
elimellisesti toistensa yhteydessa, ovat loisislaan ri ippuvaisia ja tols
tensa eh toina. 

Dialektinen metodi katsoo sell vuoksi, etta ainoatakaan luonnon
fl miola ei voida ymmartaa, jOs se otetaan eristetyssa muodossa, 
ymparoivien iImWiden yhteyden ulkopuolella, silla mika ilmW tahan
:sa voidaan milla luonnon alalia tahansa muuttaa mielettomyydeksi, 
JOs sita tarkastellaan erlliaan ymparoivisla ehdolsta, niista irrallaan, 
J:1 painvastoin , mika ilmia tahansa voidaan ym martaa ja pemstella , 
JOs sita larkastellaan sen eroittamattomassa yhteydessa ympliroiviin 
i1mioihin, riippuvalsena · sllii ymparoivista i1mioistii. 

b) Painvastoin kuin metafysiikka ei dialektiikka tarkastele luon
toa levon ja liikkumaltomuuden, pysahdyksen ja muuttumattomuude n 
tilana, vaan katkeamalloman liikkeen Ja muuttumisen, katkeamattomall 
uudistumlsen ja Icehittymisen tilana , jossa jotakin aina syntyy ja 
kehittyy, ' jotakin on tuhoutumassa ja elamastii eroamassa. 

Senvuoksi dialektinen metodi vaatii, ettel ilmioitli tarkasteltaisi 
vain . niiden keskinaisen yhteyden ja riippuvaisuuden nakokannalta, 

vaan myos niiden liikkeen, niiden muuttumisen, niiden kehltyksel1 
niikOkannalta, niiden syntymi sen ja kuoleentumisen nakokannalta. 

Dialektisen metodin mukaan on ennen kaikkea tarkeaa ei se, mikii 
nayttli a kullakin hetkellli I ujalta, m utta alkaa jo kuole~ntua; vaan se, 
mikii syntyy ja kehittyy, vaikkapa se ei silla hetkeilli naytaklian lu
Jalla, silla dialektinen metodi pitaa voitlamattomana vain sita , mika 
syn Iyy ja kehittyy. 

• Koko luonlo", sanaa Engels, n pienimmasta suurimpaan, 
hiekkajyvasista aurinkoihin asti, protisteista (alkueliot- Toim.) 
ihmisiin asti on ikuisesti syn tymlissii ja tuhoutumassa, kes
keytymlittomassa virta uksessa, herkeamatlomassa liikkeessii ja 
muutoksessa" (Friedrich Engels, Anli-Diihring, Luonnon 
di alektiikka). 

Senvuoksi, sanaa Engels, dialektiiklM n ottaa oliot ja niiden kasit
teelliset kuvat oleell isesti niiden keskinaisessa yhteydessa, toisiinsa 
putloutu neina, niiden liikkeessa, niiden syntymisessa Ja tuhoutuml. 
sessa " (Sama). 

c) Painvasloin ku in metafysiikka ei dialektiikka tarkastele kehi
tysprosessia yksinkertaisena kasvamisen prosessina, jossa mliiiralJiset 
muutokset eivli! johda laadul1isiin muutoksii n, vaan sellaisena kehi
tyksena, joka sii rtyy viihiiisista ja piilevis!ii miiliralJisistii m uutoksis
ta avoimiin muutoksiitl , perusteelli siln mu utoksiin , laadullisiin muu
toksiin, joss a laadulliset muulokset eivat tapahd u vahite llen, vaan nope
asti , akkia, hyppiiyksellisena siirtymisenii yhdestii tilasta toiseen, eiviit 

tapahdu satunnaisesti, vaan lainmukaisesti, huorn aamattomien ja 
asteettaisten miiariillisten muutosten kasaulumiscn tuloksena. 

Senvuoksi dia lektinen metoui katsoo, elUi. kehitysprosessia el ole 
kasitettiiva ympyriissa tapahluvaksi Iiikkeeksi, ei pelkiiksl kU ljctun 
matkan toistamiseksi, vaan eteneviiksi liikkeeksi, liikkeeksi nousevassa 
IinJassa, siirtymiseksl vanhasta laadullisesta tIIasta uuteen laadulliseen 
tilaan, kehittymiseksi yksinkertai'sesta m utkalliseen, alemmasta ylempliiin. 

nLu(lnto" , sanoo Engels, "on dialektiikan koetln, ja mel
dan tliylyy sanoa nykyiseH luonnontieteen eduksi , etta se on 
hankkinut talle kokeeJle liarimmaisen rikkaan , Joka paiva kasaan
tuvan ainehiston ja todi stanut silla, ellii lu on nossa tapah tuu 
kaikki viime kadessa dial ektisl'sti eika metafyysillisesti, etta luon
to el Ii iku alinomaa tolslu van ympyriin ikuisessa yksitoikkol . 

suudessa, vaan kay liipi todellisen historian. Tassi! on mainit
tava ennen kaikkea Darwin, joka on antanut metafyysilliselle 
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luonnonkiisllykselle al1karimman iskun todistamalIa, etta koko 
nykyin en orgaaninen luonto, kasvit ja eHlimet, ja niiden mukana 
myoskin ihminen, on miljoonia vuosia jatkuneen kehltysproses
sin tuote" (Friedrich Engels, Anti-D Uhring). 

Luonnehtien dialektisen kei1 ityksen siirtymiseksi mlliirallisis ta 
muutoksista laadullisiin muutoksiin Engels sanaa: 

nFysiikassa . .. on jokainen mu utos m1iaran muuttumista 
laaduksi, kappaleessa itsessllan olevan lai silhen liitetyn jon
kinmuotoisen IIikepalJouden maariill iscn muultumisen seuraus. 
Slten esimcrkiksi on ensi aluksi samantekevaa, mikll on veden 
Itlmpoaste sen tippuvan nestemti isen titan suh teen; mutta sWen 
nestemtiisen veden ilimpomaaran lisiHintyessa tahi vahetessa 
saapuu kohta, jossa veden kiinnevoimatila vaihtuu ja vesi 
muuttuu yhdessa tapauksessa hoyryksi ja toisessa tapa uksessa 
jaaksi ... Niinpa tarvitaan mtiaralty vahin virranvahvuLts sahko
iamplln platinalangan hehkumaan saattamiseksi; siten on Jokaisella 
metalJilla hehkumis- Ja slilamisHimponsa, siten on Jokaisella nes
teella tunnclun paineen vallilessa kiintea jaatyma- ja kiehuma
pisteens'j - mikaJi v1i1inccmme tckeviH meille mahdolliseksi vas
taavan l~ill1mOn aikaansaamisen; siten, 10Pliksi, on myos jokai
sella kaasulla kriisipistecnsJ, jossa paine ja Jaahdytys tekevlH 
!I n lippuvan nestemaiseksi. .. Nitn sanotut fysiikan konstan
it (yhdesta tilasta toiseen muuttumlsen pisteet - Toim.) 

eiviit suurimmaksi osaksi o!e ll,uuta kuin ni mityksiii solmll
pisteille, joissa maarlillinen (mu utos) Iiikkeen lisliaminen 
tahi vahentiiminen saa aikaan laadullisen muutoksen ·vastaa
van kappaleen ti'assa, jossa siis mitara mllLtttllu laaduksi" 
(Sama). 

Siirtyen edellccn kemiaan Engels jatkaa: 

n Kemiaa voidaan nimiWiii tieteeksi kappaleiden muuttuneen 
mllaralJisen kokoonpanon johdosta tapahtuneista Iaadullisista 
muutol·;sista. Taman tiesi jo Hegelkin .• • Esimerkiksi happi: 
jOs kolme atomia ylldistyy molekyyliksi tavanomaisen kahden 
asemesta, niin saarnme otsonin, aineen, joka on hajultaan ja 
vaikutukselta?n hyvin selvastl eriJainen kuin tavallinen happi. 
Ja enta sitten ne erilaiset suhteet, joissa happi yhdistyy typ
peen tahi rikkiin j1 joista jokainen muodostaa kaikista toisista 
Jaad ullisesti erllaisen kappaleen!" l Sarna). 

Lopuksi, arvostellessaan Duhringili, joka soiniaa hurjasti J-tegell ll. 
ja samalla ottaa salavihkaa tlUtll sen tunnetun vaiWiman, eWl. siirty
minen aistimattoman maail man valtakunnasta aistimuksen valta
kuntaan, epaorgaan isen maailman valtak uQnasta orgaanisen el amll.n 
valtakuntaan on hyppays uuteen tilaan, Engels sanoo: 

n Tamahan on kokonaan hegeliHiinen mittasuhleiden solm u. 
lin ja, jossa pelkka mallrall inen lisays tahi viihennys aiheuttaa 
maarattyjen soImupisteiden kohdalla laadullisen hyppayksen, 
esimerkiksi yetta lammitettaessll. ja jaahdytettaessll, jo~loln kie hu
mapiste ja FHitymapiste ovat solmuja, joissa tapahtuu - nor
maalipaineen valJitessa - hyppays ·uuteen aineen olotilaan, Jos
sa siis maa ra mu uttull Iaaduksi" (Sama). 

d) Painvastoin kuin metafysiikka dialektiikka liihtee silta, ettll. 
IuonnonesineiIJe, luonnonilmioil le ovat ominaisIa sisaiset rlstiriidat, 
siJlii kaikilla nlllla on kielteinen ja myonteinen puolensa, mennei. 
syytensa ja tulevaisuutensa, elamastll. eroavat ja kehittyvll.t aineksen
sa, etta naiden vastakohtien taistelu, taistelu vanhan Ja uuden v1l.lil
Hi, kuoleentllvan ja syntyvan vlllill1i, eliimastll. eroavan ja kehitty· 
viin vaJiIlii, muodostaa kehitysprosessin slsllisen olemu~sen, mliaraI
listen mu utosten Iaad ullisiksi muuttumisen sls1l.isen olemuksen. 

Senvlloksi dialektinen metodi katsoo, eWl. kehitysprosessl alem
masta yJemp1Hin ei tapahdu ilmioiden sopusointuisena kehitykse nll., 
vaan esineiIJe, ilmioille ominaisten risti riitojen i1menemisenli, naiden 
ristiriitojen poh jalla vaikuttavien vastakkals ten pyrkimysten "taiste
lunOl". 

nDialektiikka varsinaisessa mielessa·, sanDo Lenin, "on 
rlstiriidan tutkimista esineiden omassa olemuksessa" (Lenin , 
.Filosofiset vihkot", sivu 263).· 

Ja edeIJeen: 

n K~hitys on vastakohtlen n talstel ua II (Lenin, XIII oSlt , 
slvu 301). 

SeIJaiset ovat lyhyesti marxilalsen dialektisen metodin perus
pilrteet. 

Ei ole vaikeaa ymmartlili, mite n suunn2ton merkitys on dialektj· 
sen metodin vaittlimien ulottamisella yhteiskuntaelaman tutkil11iseen, 
yhteiskuntahistorian tutkimiseen, millainen sUlinnaton merkitys on 
Il;iiden vaittamien soveltamisella yhteiskuntahistoriaan, proletariaatin 
puolueen kayHtnnOJliseen tolmintaan. 
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Jos maailmassa ei ole eristettyjll. ilmiOita. Jos kalkki UmiOt Ovat 
yhteydessli keskenaan ja toinen toisensa ehtoina, niin on selv1!.1!., 
eUll Jokaine n yhteiskuntajllrJestelm1!. ja jokainen yhteiskunnallinen 
liike historiassa on arvioitava ei .ikuisen oikeuden" tahl jonkun 
muun ennakolta hyvaksytyn aatteen mukaisesti , kuten historioitsijat 
usein tekevat, vaan niiden ehtojen n1!.kokannalta , jotka ovat synnyt
taneet tllman Jiirjestelmlln Ja tllman yhtelsku nnaIlisen liikkeen ja 
Jo rden kanssa ne ovat yh teydessa. 

OrjanomistusjllrJestelmll on nykyisten ehtojen kannalta katsoen 
mielettomyys. luonnonvastainen tyhmyys. OrjanomistuSjllrjestelmli on 
hajoavan alkuperiiisen yhteisoj1!.rjestelmlln oIoissa taysin ymmllrret
tllva Ja la in mukainen ilmW, koska se merkitsee askelta eteenpllin 
alkuperiiiseen yhteisojllrjestelmaiin verraten. 

Porvarillis-demokraattisen tasaval1an vaatimus 011 tsarismin 1a 
porvarillisen yh teiskunnan oIosuhteiden vallitessa, san~kaamme vuon
na 1905 VeniiJlilla, taysin ymmllrrettllva, oikea Ja vallankumoukselli 
nen vaatimus, sillil. porvarillinen tasavalta merkitsi silloin askelta 
eteenpain. Porvarillis·demokraattisen tasavallan vaatimus nykyisten 
ehtoJemme vallitessa Neuvostolii tossa on mieleton Ja vastavalIan
kumouksellin~n vaatimus. silla porvarillinen t.asavalta on Neuvosto
tasavaltaan verraten askel taaksepain. 

Kaikki riipp uu ehdoista, palkasta ja ajasta. 
On ymmarreWivaa, ettii i1man sellaista historiallista suhtau tu

mista yhteiskunnalllsiin f1mJoihi n historiatieteen olemassaolo ja kehi
tys on mahdotonta, silla vain sellainen suhtautuminen vapauttaa 
historiatieteen sen muuttumisesta satunmisuuksien kaaokseksi ja 
mita mielettomimpien virheiden roykkiOksi. 

Edelleen. Jos maai lma on katkeamattomassa Iiikkeessll ja kehi
tyksessii, jOs vanhan kuoleen tu minen ja uuden kasvaminen on luon
non laki, niln on selvaii, ettei ole enail. olemassa "Jarkkymattomia" 
yhteiskuntaoloja, yksltyisomis tu ksen Ja riiston "ikuisia periaatteita", 
talonpoikien tilanherrojen valtaan alistamisen , tyolaisten kapitalistien 
valtaan alistamisen "ikuisia aatteita u. 

Kapitalistl nen JarJestelma voidaan sUs korvata sosialistisella Jllrjes
telmiillll , samoinkuin kapita listinen Jarjestelma korvasi aikoinaan 
feodaalisen J11rJestelman. 

Ei ole siis suunta uduttava nii hin yh teiskuntakerroksiin, Jotka eivat 
enali kehity, vaikka ne muodos tavatkln nykyhetkellll valJitsevan voi
man, vaan niih in kerroksiin, jotka kehittyvat, JoiJIa on tulevaisuutta, 
vaikka ne eivat muodostakaan nykyhetkelJlI vallitsevaa voimaa. 

VUme vuosisadan 80-luvulla, marxilaisten narodnikkeJa vas~ 
taan kayman taistelun kaudelIa, proleta riaa tti oli VenlljlllJa mitattij
m11nll vllhemmistonll verraten vllesWn valtavan enemmiston muodos
taneeseen yksilotalonpeikaistoo n. Mutta proletariaatti kehittyi luok
kana, kun taas talonpolkaisto jakaantui luokkana. Ja juur! siksl, 
etta proletariaatti kehitty! luokkana. marxllaiset suuntautuivat prole
tariaattiin. Eiva tka he erehtynee!, sillll, kuten tunnettua, proletariaatti 
kasvoi sittemmin merkityksettomasta voimasta enslluokkaiseksi his
torialliseksi Ja poliittiseksi voimaksi. 

Ollakseen siis erehtymattii politiikassa on katsottava eteenpain 
eika taaksepaln . . 

Edelleen. Jos hitalden mllaralllsten muutosten vaihtuminen no
pe iksi Ja likil iisiksl laadullls iksi muutoksiksi on kehltyksen laid, nlin 
on selv1i.a, etta sorrettuJen luokkien suorHtamat vallankumoukselli
set mullistukset muodostavat taysin luon noll isen Ja kiertamattomlln 
i1mlOn. 

Sii rtYll~l sta kapitaJismista sosialismiin ja tyovllenluokan vapautfa
mista kapitalistisesta sorrosta ei voida siis toteuttaa hitailla muutok
sJlla, ei reformeilla , vaan ainoastaan kapitaIistisen JarJestelman laa- . 
dullisella muutokselIa, vallankumo uksella. 

OlJakseen siis erehtymaWi poli tilkassa on oltava vallankumouk
.ellinen eikli reformist!. 

Edelleen . Jos kehitys tapahtuu sisa isten ri stiri itoJen i1menemi
sena, vastakkalsten voimien yhteentormayksena naiden ristiriitojen 
pohjaUa, naiden rlstiriitojen voittamiseksi, niln on selvlla, etta pro
letariaatin luokkataistelu on taysi n luonnollinen ja kiertamaton 
i1mio. 

Ei ole siis hamattiivii kysymysta kapitalisUsen JarJestelman 
ristiriidoista, vaan paljastettava ne ja tuotava ne julki, ei tukah
dutettava luokkataistel ua, vaan k1!ytava sitit loppltun asH. 

Ollakseen siis erehtymatta politiikassa on noudatetlava leppyma
tonla proletaarista Iuo kkapolitiikkaa ei ka reformistisla proletariaaiin 
Ja porvariston etujen sopusoinnun politiikkaa ' eika myoskaan kapi
talismin sosialismiksi ~ kasvamlsen" lu okkasovittel upolitiikkaa. 

Sellainen on marxilai.nen dialektinen metodl, jOs sita sovelletaan 
yhteiskun taeliimiUin. yhteiskuntahistori aan . 

MitA tulee marxilaiseen filosofiseen materialismiin, niln se on 
perustaltaan suoranaisesti vastakkainen fil osofiselle idealismiIle. 

2) Marxi/aista filoso/ isla mater.ialismia luonnehtivat seuraavllt 
peruspiirteet: 

U1 
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a) Palnvastoln kuin Idealis mi, joka piHHi maai lmaa ~absolttut

Usen aatteen·, • maailmanhengen" , • taj un na nU ruu miill ist umana, 
Marxin filosofinen materialismi l1ihtee sii U!, etta maailma on luon
teeltaan materiaalinen (aineellinen), eWi mo ninaiset ilmiot maailmas
sa ovat Iilkkuvan materian eri muotoja, eWi ilmioiden keskinainen 
yhteys ja keskinainen riippuvaisuus, minkii. dialektlnen metodi toteaa, 
ovat liikkuvan materian kehityksen lainm ukaisuuksia, etta maail ma 
kehittyy materi an Iiikunnan lakien mukann eika kaipaa minkaanlaista 
~ maailmanhenkea Il-; 

.Materialistinen maailmankatsom us" , sanoo Engels, • mer
kitsee yksinkertaisesti lu on non YI11 Il1 1irtamista sellaisena kuin 
se esiintyy, i1man minkUiinlaisia vieraita .1isayksia" (Friedrich 
Engels, Kasikirjoitus teokseen .Ludvig Feuerbach ja saksalai
sen klassillisen filosofian loppu "). 

Kosketellen an tii kin filosofi n . Herakleitoksen materialistlsta kat
santokantaa , Jonka mukaan .maailma, kaikkiyhteys, ei ole minkaan 
jumalan eika ihmisen luoma, vaan on ollut, on ja tulee ole maan 
ikuisesti elava tuli, joka maaran *) mukaan syttyy la maiiran mukaan 
sammuu", Lenin huomauttaa: nErittain hyva dialektisen materialis
min alkeiden esitys· (Lenin, .Fi!osofiset vihkot ", sivu 318). 

b) Painvastoin kuin idealismi, joka vaHtaa, etta todellisesti on 
olemassa vain meidan tajuntamme, etta aineell nen maailma, olevai
nen, luonto on olemassa vain meidan tietoisuudessamme, aistimuk
sissamme, mielteissamme, kasitteissamme, marxilainen filo sofinen mate
rialismi lah tee siWi, etta materi a, Iuonlo, olevainen on oblektlivista 
tode lisuutta, mika on olemassa tietoisuuden ulkop uolella ja siita 
rilppumatta, etta materia on ensisiJainen, koska se on aistimusten, 
mielteiden, tietoistLuden Jahteena, ja tajunta on toissiJainen, s. o. 
johdannainen, koska se on materian hei jastusta, olevaisen heiJastusta, 
etta ajattelu on kehityksessaan korkean taydellisyysasteen saavutta
neen materian tuote, nimittain aivoJen tuote, ja aivot ova! ajatte
lun elin, etta sen vuoksi ei saa erottaa ajattelua materiasta, los ei 
mlell joutua karkeaan virheeseen . 

"J<".oko filosofian suurin kysymys", sanoo Engels, . on kysy
mys ajattelun suhteesta olemiseen, hengert suhteesta luon
tOOI1. • • • Filosofit jakaantuivat kahteen suureen leiriin sen 
mukaisesti, miten vastasivat tahan kysymykseen. Ne, jotka vait

-) Se merkitsee; Qman mallransa mukaan, laklml!.1!rllisestl. - SUOffl. 

tivat hengen olleen olemassa en nen Iuontoa .. , m uouostivat �
idealismin Ieirin. Toiset, jotka pitiviit luontoa alkuperaisena, �
kuuluivat matcrialismin eri koulukuntiill" (K. Marx, Valitut �
teokset, I osa, sivut 434-435, saks. painos). �

J a edell een: 
.Aineellinen, aistein havaittava maailma, johon me itse kuu

e
lum , on ainoa todellinen ... Tietoisuutemme la ajattelumm ,me 
nUn yliaistilliselta kuin se nayWi.neekin, on aineellisen, ruumW
lisen eli men, aivojen tuotetta ... Materia ei ole hengen tuote, vaan 
henki on itse vain materian korkein tuote" (Sarna, sivu 439). 

Kosketellen kysymysta materiasta ja ajattelusta Marx sanoo: 

nAjatusta ei voida eroitaa materiasta, jo'w ajattelee . Ma
teria on kaikkien muutosten subjekti" (Sarna, sivu 450). 

Luonnehtiessaan marxilaista filoso iista materialismia Lenin sanoo: 

• Materialismi tunn llstaa yleensa objcktii visesl! todellisen 
olevaisen (materian), joka on riippumaton tletoisuudesta, 
aistimuksesta, kokemuksesta ... Tietoisutls ... on ainoastaan 
olevaisen hei jastusta, parhaimmassa tapau!,sessa sen likipWi.en 
oikeaa (adekvaattista, ihanteetlisen tarkkaa) heiJastusta" (Lenin, 

XlII osa, sivut 266-267). 

Ja edelleen : 
a) .Materiaa on se, mika vaikuttaessann me!dan aistiell

mlim me synnyttiia aistimuksen; matcria on meille aistimuksessa 
annettu objektiivinen todell is uus .. , Maleria, I uonto, olevalnen, 
fyysillinen on ensisijainen, ja llcnki, tieloisuus, aistimus, psyy
killinen on toissiJainen" (Sarna, sivut 119-120). 

b) .Maailmankuva on kuva siita, miten materia liikkuu ' ja 

miten .materia ajattelee" lSama, sivu 288). 
c) • Alvot ovat ajattel un elin" (Sama, sivu 125). 

c) Painvastoin ktlin idealism!, joka kieltiia maailman ja sen lain
mukaisuuksien tietoamisen mahdollisuuden, ei usko tietojemme toden
per1iisyyteen eika tllnnllsta objekti ivista totuutta, vaan lonka mu
kaan maailma on ' taynna .0liOitll sinansa«, loila tiede ei voi tiedota 
koskaan, _ marxilainen fiIosofinen materialismi sila vastoin lahtee 
siita, etta maailma 1 sen lainmukaisuudet ovat taysin tiedottavissa, a 
.etta kokemuksen ja kaytannon tarkistamat tietomme luonno

n 
laeista 

ovat todenperaisHi tietoJa, loilla on obJektiivisten totuuksien merki
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tys, etta maailmassa ei ole olioita , jOiden tietoam inen on mahdo
ton ta, vaan on ainoastaan olioita, joila ei viela ole tiedottu ja Jotka 
tullaan loytamaan ja tietoamaan tieteen ja kayUinnon voimiIla. 

Arvostellessaan Kantin ja m uiden idealistien" vaittamaa maailman 
tietoamisen mahdottomu udesta Ja .olioista sinansa ", joita on mah
dotonta tiedota, ja puolustaessaan materialis min tunnettua viiiWimaa 
tietoJemme todenperalsyydeslii Engels kirJoittaa: 

• Niima, kuten ka ikki muutkin fiJosofiset paiihitnpistot, ku
moaa parhaiten kiiytanto, nimittiii n kokeilu Ja teollisuus. Jos 
me voimme todistaa oikeaksi kasityksemme jostakin luonnon
ilmios ta silla, efta itse leem me sen, valmlstamme se n omista 
edeIJytyksis taitn Ja pane mm e sen kaiken lisaksi palvelemaan 
meidan tarkoituksiarn me, niin Kanlin tavoi ttama.ton n olio sinan
sa" on mennytta. Kasveissa ja eliiinten ru umiissa syntyvat 
kemialliset aineet pysyiviit sellaisina nolioina siniinsit " siihen 
asti, kunnes orgaanin en kemia al koi valmistaa niita yhden toi
sensa Jiilkeen; siten hIli no liosta sinansa" olio meitii varten, 
kuten esimerkiksi varimataran viiriaine, alitsariini, jola em me 
ola enaii peIJolla kasvatetun varimataran juurisla, vaan valm is. 
tamme sitii pal jon halvemmaIJa ja yksinkertaisemmin kivihii li. 

. tervasta. Kopernikllksen allrinkokunlaJiirjestelma oli kolmensadan 
vuoden alkana hypoll!csi, j~sta voiUin lyodii veloa sata, tuhan
nen, kymmenenlullatta yhla vastaan, mutta kuitenkin vasta hy. 
poteesi; mutta kun Leverrier laman jarjestelman tarjoamien todis
teiden nojalla ei ainoastaan laskenut eraan tuntemattoman 
kiertotahden olemassaolon vaIWimiiltomyy!!ll, vaan vielapa pal. 
kankin, missii taman kiertotilhden taivaaJla pitaisi siJaita, ja kun 
Galle sHten todellakin lo),si Himan kiertt)lahden , nfin Koperni. 
kuksen Jarjestelmii oli todistettu" (K. Marx, Valitut teokset , 
J osa, slvut 436-437, saks. painos). 

Syyttiiessaan BogdanGvia, B~zarovja, Jusbkevftshia j<1 muita 
Machin kannattaJia fideismistii ttaanlumuksellinen teoria, joka asettaa 
uskon tieteen edelle) ja puolustaessaan silii materiallsmin tunneftua 
~iiittiimaa, etta tieteelliset tietomme luonnossa esiintyvistti lainmukai
suuksista ova! todenperiiisiii, ella fieteen lait ovat objektiivista to
tuutta, Lenin sanoo: 

• Nykyaikainen fideismi ei lainkaan hylkiHi tiedetta; se hyl
kiia vain tieteen nkohtlluttomat vaatimukset u , nimenomaan vaati. 
muksen tulIa tunnustetuksi obJektiivlseksi totuudeksl. Jos on 

l~ 

olemassa objektiivinen totuus (kuten materialislit ajattelevat), 
JOs JO luonnontiede yksinaan heijastaessaan ulkomaailmaa ihmi· 
sen. kokem uksessa" pystyy anlamaan meille objektiivisen totuu
den, nUn kaikenlainen fide lsmi tulee ehdottomasti hylJatyksi" 
(Lenin, XIII osa, sivu 102). 

Sellaiset ovat lyhyesti esitettyinii marxilaise n filosofisen materia
lismi n luonteenomaiset piirteet. 

On helpro ymmhtaii, mlten valtava merkitys on filosofisen rna· 
terialismin perusaj atusten ulottamisell a yhteiskun taeliimll n tutklmiseenj 
yhte iskunlahistor.ian tutkimiseen, miten valtava merkitys on naiden 
perusajatusten soveltamisella yhteiskunn an historiaan, proletariaatin 
puol ueen kaytiinnoll iseen toimintaan. 

Jos luonnonilmioiden yhteys ja niiden keskiniiinen riippuvaisuus 
ovat luonnon kehityksen lain mukaisuu ksia, niin sii tii johtuu, etta yh. 
teiskuntaelaman i1miOiden yhteys Ja keskinainen riippuvaisuus eivat 
myOskllan ole satun nainen seikka, vaan yhteiskunnan kehitykse n lain· 
mukaisuutta. 

Yhteiskuntaeliil]1a, yhte iskunnan hisloria lakkaa siis olemasta nsat
tumien" kasautuma, silla y hteiskunnan !listoriasta tulee yhtciskunnan 
lainmukalnen ke hitys, ja yhteiskunnan historian lutkiminen muultuu 
tieteeksl. 

Proletariaatin plLOlueen kllytiin nollisen toi mi nnan ei sii s 
pida perustua .etevien henkiloiden U hyviin toi vomuksiin eika 
njlirjen U , nyleisen moraalin u j.m.s. vaatimuksiin, vaan yhteis
kuntakehityksen l~ il1m ll kai s ultk s ii n, naiden lainmukaisuuksien tut
kimiseen. 

Edelleen. jus maailma on tiedottavissa ja tietomme luonnon ke. 
hltyslaeista ova! todenper1l.isia tieloja, joilla on objektiivlsen lotuuden 
merkitys, niin s iitii seuraa, ett1l. yhteiskuntaelama, yhteiskunnan ke
hitys on myoskin tiedottavissa, ja tieteen esiWi miit tiedot yhteiskun
nan kehityslaeista ovat todenperaisia tietoja, joilla on objektiivisten 
totuuksien merkitys. 

Tiede yhteisku nnan historiasta voi siis, huolimatta yhteiskunta
elamll n ilmiOiden kaikesta monimutkaisuudesta , tulia samanlaiseksi 
tlismiilllseksi tieteeksi kuin, sanokaamme, biologia, se voi tulIa ky
keneviiksi kiiyttiimiiii n yhteiskunnan keh ityslakeja kllytan ni.illista so
veltamisla varten. 

Proletariaa tin f,uo lueet eivat siis saa kii-ylan nOIlisessii toiminnas
saan pitiiii ohjeenaa n minkaiinlaisi a sa tunnaisia vaikutteita, vaan yh
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telskunnan kehityslakeja, nai~t11 lacis ta tehtyJii kiiyUinnOllisili Johto
paaWksiii. 

Sosia lismi muuttu u siis ill miskunnan paremman tulevaisuuden 
unelmasta tieteeksi. 

Tlcteen Ja kaytannollisen toil11innan yhteydcn, teorian ja kay ta n
non yhteyden, niiden yhtena isyyden Uiytyy siis tuIla proletariaati n 
puolueen johtotahdeksi. 

Edelleen . Jos Iuonto, olevainen, aincelli ncn maallma on ensi
sijainen, ja tietoisu us, ajattelu toissi jainen, johllannainen, jOs aineel
lin en ma aill11a on illm isten tietoisuuuesh riippUl11:1tta olemassaolevaa 
objeldiivista tode llisllutt:J ja tie toisllus on WlI1 ;in obJektiivisen todel
li suuden lleijastusta, niin siiUi seuraa, etta myoskin yhteiskunnan ai
neell inen clama, sen oleminen, on ensisijainen ja sen henkinen elama 
toissijainen, s. o. johdannainen, ettii yhteiskunnan aineelJinen eHima 
on ih misten tahdosla riippumatta olemassaolevaa obJektiivista to del
Iisu ulta ja yh teiskunnan henkinen eHima on taman objektiivisen to
delli su uden kuvastustll, olevaisen kuvastusta. 

Yh teiskunnan henldsen elam/in muodostumisen HihdeWi, yhteis
kunnallisten aatteiden, yhteiskuntateorioiden, roliittisten katsomusten 
ja poliittisten laitostcn syntymisen lahdeWi ei siis ole etsit!/ivii itse 
aatteista, leorioista, katSOl11uksisla ja poliittisista laitoksista, vaan yh
teiskunnan aineellisen eHiman chdoista, yhteiskunnan olemisesta, jonka 
kuvastusia nama aatteet, teoriat, katsomukset y.m.s. ova!. 

Jos siis yhteiskuntnhis torian eri kausJlla havai taan erllaisia yhtels
kunnallisia aatteita , teorioita, katsom uksia ja poliittisia laitoksia, jOs 
orjanomis tusjarjestel man vallitessa tapaamme yksi1i yhteiskunnallisia 
aatteita, teorioita, katsomuksia Ja poliittisia laitoksia, feodalismin val
Iitessa toisia Ja ka :' italismin vallitessa kolmansia, niin tata ei se· 
Iita itse aatteiden, teorioiden, katsomusten ja poliittlsten laitosten 
;,I uonto" eika .ominaisllus", vaan yhtei~kunnan aineellisen elaman 
eri laiset ehdot yhtei'Skuntakehit}ksen eri kallsilla. 

Sellainen kui n on yhteiskunnan oleminen, se l lai~ia kuin ovat yh
teiskunnan aineellisen elarnan ehdot, sellaisia ovat sen aattcet, teo. 
riat, foliittise t katsomukset ja poliittiset laitokset. 

Ta man yhieydessa Marx sanoo: 

.Ei ihmisten tajunta maliraa heidan olemistaan, vaan pain
vastoin heidan yhteiskunnall inen olemisensa maaraa heidan 
ta juntansa" (I(. Marx, Valitut teokset, 1 osa! §iVll 359, saks. 
painos). 
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Ollakseen siis erehtymaWi politiikassa ja joutumatta tyhjiinpaivals
ten haaveilij:Jiden asemaan proletariaatin puolueen ei ole lahdettiiva �
toim lnnassaa n abstraktisista .ihmisjarjen periaatteista", vaan yhteis-. �
kunnan ai neell isen eHiman konkreettisisla ehdoista, jotka ova! yhteis�
kl' ntakchityksen ratkaiseva voi ma, ei . sllurmiesten" hyvista toivo· �

. m uksista, vaan yhteiskunnan aineellisen elaman keh ityksen todellisista �
ta rpeis!a. 

Utopistien, he idan joukossaan narodnikklen, anarkis tien ja eserrien 
kaat llmisen selittiia muun muassa se, etta he eivat tunnustaneet yh
teisku nn an aineellisen elaman ehtojen ensiarvoista osaa yhteiskunnan 
ke hityks essa ja langeten idealismiin eivat rakenta neet kaytannoilist li 

toimintaansa yhteiskunnan aineellisen elaman kehityksen tarpeiden 
perustalle, vaan niista riippumatta ja vastoin niita , todelllsesta yh. 
teiskuntaelamasta irrallaan olevien ni hannesuun nitelmien" la "kaikki
l<asiWivien luonnosten" perustalle. 

Marxismin-Ieninismin voi ma ja eJi nkykyisyys on siina , etta se 
nojaa kaytiinnolIisessa toi minnassaan juuri yh teiskunnan aineell isen 
elaman kehityksen tarpeisiin irroittautumatla koskaan yh teiskunnan 
todellisesta elamastli. 

Marxin s ltloista ei kuite nkaan seuraa, etta yhteiskunn111is il1a 
aatleilla, teorioilla, poIilttisilla katsomuksill a 1a poli ittisilla laitoksi lla 
ei ole merkitysta yhteiskunna n elamassa, etta ne eivat va ikuta takai
si n yhtei ~ kLlnnan olemiseen, yhteiskun nan aineellisten elamanehtojen 
kr hitykseen. Me olemme puhuneti tassa toistaiseksi yh~eiskunnallisten 
aatteiuen, teor ioillen , katsom ll sten ja poliittisten la itosten alkllpertlstd, 
niilll' 1I sYfllzystii, siiUl, ettll yhle isku nnan henkinCll eIamLI on yhteis
kunnan aineellis 'en eIiimanehtojen heijasi:usta. Milii lulre yhteiskun
nallisten aatteiden, teclrioiden, katsom usten ja poliittisten laitoste n 
merlzitykseen, mita tulee niiden osaan hi storiassa , niin historia ll inen 
materialismi ei suinkaan kie lla, vaan rlii nvastoin korostaa niiden 
suurta osaa ja merkitysta yhleiskuntaelamass/i , yhtei skuntahistoriassa. 

Yhteiskunnallisia aatteita ja teorioita on erilaisia. On vanhoja aat· . 
teita ja teorioita, jotka ovat elaneet aikans a ja palvelevat elamasta 
eroavien yhteiskuntavoimien etuja. Niiden merkitys on siina, etta ne 
1arruttavat yhteiskunnan kehitysta, sen liiketla eteenpain. O n uusia, 
edistyksellisia aatteita ja teorioita , jotka palvelevat yh teiskunna ll 
euistyksellisten voimien etuja . Niiden merkitys on sii na , etta ne hel
fo ttavat yhteiskllnnan kehit ysta, sen liike tta eteenpliin, ja ne saava 
sita suuremman merkityksen, mita tasmallisemmin ne heiJastavat yh 
teiskunnan aineellisen e laman kehityksen tarpeita. 

123 



Uudel yhtelskunnalliset aatteet Ja teoriat syntyvat vasta sel1 
Jalkeen. kiln yhte lskun na n aineellisen elalllan kehity s on as 'c ttanut 

. yh teiskunnalle uusia tehtavia. Mutta sen Jalkeen, kun ne ovat syn~ 
tyneet, ne muuttuvat mitii tehokkalmmaksi vOimaksi, Jo ka helpottaa 
yhtei sku nnan aineellisen ('Uimlin kehityksen asettamien uusien tehta
vien ratkaisua, helpottaa yhtelskunnan liikelta eteenpaln . Tassa Juuri 
nakyykin uusien aattelden, uusien teorioiden, uusien poJiittis ten kat
somuslen Ja uusien poliitt isten laitosten mita su urin organisolva. 
mobilisoiva ja uudistava merkitys. Uudet yhteiskunnalliset aa tteet ja 
teoriat syntyvatkln oi keastaan siksi, ett ii ne ovat viilWimattl)mlit yhteis
kunnalle, etta ilman niiden organisolvaa, mobilisoivaa ja uUdistavaa 
tyMa on yh telskunnan ain eell isen elaman kehityksen ratkalstaviksi 
kypsy nei den lehlavien toteutta minen mahdotonta. Synnyttyaan yhteis
kunnan aineellisen elalllan kehityksen asettalllien uusien tehtavien per us_ 
talla uudet yhteiskllnnalli set aatteet ja teoriat raiva avat itselleen tien, 
tu leva t kansan joukko j en om ais u udeksi, mobilisoivat nfHa, fcirjestava t 
ne elallliistii eroavia yhteiskunnan voilllia vastaan ja hel pottavat silla 
tava!la ylJteis~unnan aineeIllsen elalllan kehitysta jarruttavien, elamas
ta eroavien yhteiskuntavoimien kukistamista. 

Siten yhteiskunnaJiiset aatteet, teoriat ja poJiittiset laftokset, syn
nyttyaiiR yhteiskunnan aineellisen elaman kehityksen, yhteiskunnal_ 
li sen olemisen kchitykscn ratkaistaviksi kyp lyneiden tehtaviell perus. 
ta lla, valkullavat sHien itse yhteiskunnalliseen olemiseen, yhfeiskun
nan alneelIlseen eJamaan, luoden valtlamaWlmat ehdot yhteiskun
nan ai neellisen. elaman ratkai staviksi kypsyneiden tehtavien toteutta
miselle loppuun asti ja yhteisk un nan vastaisen kehitykse n mahdolli
seksl tekemiselle. 

Taman yhteydessa Marx sanoo : 

"Teorlasta tulee aineell in en vol ma sWoin, ku n se valtaa 
joukot " (K. Marx ja F. Engels, Kootut teokset, I osa, sivu 
614, saks. painos) . 

Saadakseen sUs mahdollisuuden vaikut!aa yhteiskunnan aineelli
sen eHiman ehtoihin ja jou duttaa niiden kehitysta, jouduttaa 
lIilden paranemis ta, pro ~etariaati n puolueen tllytyy nojata sellaiseen 
yh teiskuntateoriaa n. selJaiseen yhteiskunta-aatteeseen, joka heijas
taa oikein yh teisk un nan alneell isen elamlln kehityksen tarpeita ja 
on .sen vuoksi kyke neva saamaan li'ikkeelJe laajat kansanjoukot, ky
keneva mobiJisoimaan ne Ja perustamaan niista proletaarisen puolueen 
suuren armeijan, joka on valmis Iyomaan hajaIle taantumukselIiset 

vol mat Ja raivaamaan tien yhteisk unnan edistyneimmille voimille . 
"Ekonomistien U ja menshevikkien kaatumlsen sellttaa muun 

muassa se, etta he elvat tunnustaneet edistyneim m1l n teorian , edis
tynei mm1ln aatteen mobilisoivaa. organisoivaa ja uudistavaa osuutta , 
vaan !angeten vulgaariin materialismiin suplstivat taman osuuden 
melkein nollan arvoiseksi, tuomitsivat siis puolueen passiivisuuteen, 
kitu maan. 

Marxismin-Ieninismin voima ja elinkykyisyys on slln1l, eWi se 
nOjaa edistyneimpaan t~jaan, heijastaa oikein yhtei skunnan ainee!
lisen e!1lman kehityksen tarpeita, kohottaa teorian sille kuuluvaan 
arvoon ja pitaa velvollisuutenaan kayttaa loppuun astl hyvakseen 
sen mobilisoivaa, organisoivaa la uudi stavaa voimaa. 

Siten ratkaisee historialli nen materialismi kysymyksen yhtelsk un
nallisen olemisen ja yh teiskunnall isen tajunnan valisesta suhteesta, 
yhteiskunnan aineellisen e!aman kehityksen ehtojen ja henkisen eHi
man kehityksen valisestli suhteesta. 

3) Historiallinen materialismi. 
Jaa selvitetfavllksi kysymys: mitll tarkoitetaan hlstorialJisen mate

rialismin nakokannaita .. yhteiskunnan aineellisen e!iiman ehdoilla", 
jotka maaraavat 10ppuklldessa yhteiskunnan piirteet, sen aatteet, kat
somukset, poliittiset laitokset J. n.e. 

Todellakin, mWi ovat na ma .yhteiskunnan aineellisen el amii n 
ehdot-. millaiset ovat niiden luon teeno maiset piirteet? 

On epailemaWnHi, etta" yhteiskunnan aineellisen eHimlln ehtojen " 
kasitteeseen kuuluu ennen kai kkea yhtelskuntaa ymparoivii luo!lto, �

. maanlieteellinen ymplirisW, Joka on yksi yhteiskunnan aineellisen �
elii man valttamattom!:i ja vafdtuisia ehtoja ja vaikuttaa tietenkin �
yhteiskunnan kehitykseen. Millainen on maantleleellisen ymptiriston �
osuus yhteiskunnan keh ityksessa? Eiko maanlieteeJl in en ymparisto �
ole se paavoima, joka maaraa yhteiskunnan piirteet, ih misten yhteis. �
kunnallisen jarjestelman luonteen , siirtymise n jll rJestelmasta loiseen? �

Historiallinen materialismi vas laa tahan kysymykseen kielta vastl . 
. Maantieteelllnen ymparislo on kiistattomasti yks i yhte iskun nan 

kehityksen vakituisia Ja valttamaHomi1l. ehtoJa ja se vaikuttaa tieten
kin yhteiskunnan kehitykseen , se Joud utfaa tahi hidastuttaa yhlei!
kunnan kehityksen kulkua . Mutta sen vaikutus ei ole mtitirtitivtJ., 
koska yhteiskunnan muutokset ja kehitys tapahtuvat verratfomasti 
nopeammin kuin maantieteellisen ympariston muutokset ja kehitys . 
Kolmen tuhannen vuoden kuluessa Euroopassa on ennattanyt poistua 
nllyttllmolta kolme erilaista yhleiskunlaJarJestelmaa: alkuperainen 
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yhtris6jarjestetma, orjanomistusjarjestelm~, feodaali nen jarjestelmll, 
ja Euroopan Wiosassa, Neuvostoliitossa, on poistunut nay ttamuita 
neljakin yhteiskuntajarjestelmaa. Saman ajan kuluessa eiv1i.t maantie
teelIiset ehdot kuitenkaan ole muuttuneet joko lainkaan tahi ovat 
muuttuneet niin vahaisessa maarassa, etta maantiede kicltaytyy Pll
humastakin siilll. Se onkin ymmarrettavll.ll . Edes jonkunkaan verran 
huomattaviin maantieteellisen ympariston tnu utoksiin tarvitaan mil
joonia vuosia, kun taas ihmisten yhteiskunnall isen jll.rjestelmlin mita 
su urimpii n muutoksiin ri ittaa mu utama sata tahi pari tuhatta vuotta. 

Mutta tasta seuraa, etta maantielccllincn ympllrisW el voi olla 
yhteisku nnan kehityksen pa :isyyn1i, mitiiriitiv lillll syyna, silla se, mikll 
IlI.lI. melkein muuttumattoma ksi kymmenien tuhansien vuosien kulues
sa, ei voi ol1a kehityksen piHisyyna sille, mink1i perinpohjaisiin 
muutoksiin tarvitaan satoja vU0sia. 

On edelleen epll.ilematonta, etta myoskin vaesWn Iisaantyminen, 
joku maaratty vaestoti heys, si saItyy . yhteiskun nan ai neellisen eJa
man ehtojen" Idisitteeseen, sillll ihmiset muodostavat yhteiskun
nan ainee11isen eUlm1i.n ehtoJen valttamattoman aineksen, Ja ilman 
maar1i.tyn ihmisten v1i.himmaismaaran olemassaoloa ei vol ol1a 
minkllanlalsta yhteiskunnan aineellista elLtmiHi. Ei ko vaeston Iis:liin
tyminen ole se p'iavoirna, joka m1H1riill ihmisten yhteiskunnallisen 
Jarjeitelman luontcen? 

Historiall inen materialismi vastaa tahankln kysymykseen Idelta
vastl. 

Vaeston Iisaantymlsella on tie ten kin vaikutusta yhtelskunn:t 11 
kehitykseen, se helpottaa tahi hidastuttaa yhteiskunnan kehitysta, 
mutta se el voi ol1 a yhteiskunnan kehityksen pa'ivoirna, ja ~en vai
kutus yhteiskuilllan kehitykseen ei voi olla m/J.lritiivti, koska viies
ton Ilsaantyminen slnansa ei anna avain ta sen seikan selittamiseksl, 
miksi jonklln yl1teiskuntajarjestelman tilalle tulee juuri joku mlUiratly 
uusi jarje:-telma elka mikiian mu u, miksi alkuperaisen yhteifoj3. rjes
tel man tilalle tul ee j uuri orJanomi 3t usjarjestelma, orjanomistusjarjes
telman tilalle feodaali nen, feodaalisen tilalle porvarillinen eika mi
kaan muu Jarjestelma. 

J os vaest5n Iisaantyminen olis i yhteiskunnan kehityksen mliaraavlt 
voima, nUn suuremman vaestotlheyde n taytyisi pakostakin synnyttlia 
vastaavasti korkeammantyyppinen yhteiskuntajiirjestelma. Toslasiassa 
tata ei kuitenkaan ole havaittavissa. Kilnassa on vaestotiheys ne lja 
kertaa suurempi ku in Pohjols.Amerikan Yhdysvalloissa, mutta Yhdys· 
vallat on yhteiskunnallisen kehityksen kannalta katsoen korkeammalla 

kui n Kiina, sillli Kli nassa vallt tsee yha vieiaki n puolifeodaalinen 
j1lrjestelma , kun taas Yhdysvallat on jo ai kaa sitten saavuttanut 
kapitalismi n korl(eim man kehitysasteen. Belgiassa on vaestutiheys 
19 kertaa suurempi kuin Yhdysvalloissa ja 26 kertaa sllure mpi kuin 
Neuvostoliitossa, ja kuitenkin on Yhdysvallat kor keammalla kuin 
Belgia yhteiskunnallisen kehityksen kan nalta katsoen, ja Neuvostolii
tosta on Bel¥ia jaanyt jiiljelle kokonaisen historiallisen aikakauden , 
silla Belgiassa vallitsee kapitalistinen jtlfjestel ma , kun taas Neuvosto
Iiitto 0 11 jo teh nyt lopun kapitalismista ja pystyttanyt sosialistisen 
jarjestelman . 

Mutta tasta seuraa, etta vaesWn liSilia ntyminen ei ole eika voi 
olla yhteiskunnan ke hityksen paavoima, joka mtWrtiii yh teiskunta
jarJestelman luonteen, yhteiskunnan pii rtee!. 

a) Mik1i. niin ollen on sitten yhteiskunnan aineellisen elllman ehto
jen systeemissa se p1ftl.voima, joka maania yhteiskun nan piirteet, 
yh teiskuntajarJestelman luonteen, yhteiskulillan kehityksen jarjestel
mljsta toiseen? 

. Historlall inen materialisml pitaa sellaisena voimana ihmisten 
ole massaololle valttamiittomien elliman ylliipitov/:llinclden hankkimis
tapaa, aineellistell hyodykkeiden - yhteiskun nan elarnalle ja kehit
tymiselle valtulmattomien ravinnon, vaatteiden, jalkineiden, asun
tOjen, polttoaineen, tuotantovalineiden j . ITI. s. - tllotantotapaa. 

Eliimiseksi tarvitaan ravmtoa, vaatteita, Jalkineita, asunto, poltto
ainetta j. m. s. Naiden aineellisten hyodykkeiden saamiseksi on tuo
teHava ne, mutta jotta niiUi. voitaisiin tuottaa, taytyy olla tyoviili· 
neWt, joiden avulla ihmiset tuottavat ravintoa, vaatteita, jalkineita, 
asuntoJa, poitlo.1inetta j. m. s., taytyy osata luottaa nama viillneet, 
on osattava kliyttlia hyvakseen nma vtlllneWi . 

Tyovalineet, joiden avulla aineelliset hyodykkeet tuotetaan, ihmi
set, jotka panevat tyovalineet kayntiin ja suorittavat aineellis ten 
hy5dykkeiden tuotannon, kun heilla on m:iiiriHty tllotallnol!iltefl koke
mus ja tyotottllmus - kaikki nama ainekset muodostavat yhdessa 
yhteiskunnan tuotantovoimat.· 

Mutta tuotantovoimat muodostavat vain tuotannon yhden puolen, �
tuotanlotavan yhden puo!en, joka i1maisee Ihmisten suhteen aineel�
listen hyodykkeiden tuottamiseen kaylettyihin esi neisiin ja luonnon_ �
v~imiin. Toisen p..uolen tuotannosta, toisen puoJen tuotantotavasta �
muodostavat ihmisten suhteet toisiinsa tuotantoprosessissa, ih misten �
t llotantosuhteet. Ihmiset eiviit kay taistelua luontoa vastaan Ja kliylli �
luontoa hyvakseen aineellisten hyodykkeiden tuottamiseksi eristettyi· �
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n11 toislstaan, eivllt toisistaan irrallaan olevina yksi1(}ina, vaan yh
dessa, ryhmiltain, yhfeiskun nittain. Senvuoksi tuotanto on aina Ja 
kaikkien ehtojen vallitessa y hteiskul1nallista tuotantoa.. Toteuttaes
saan ain eellisten hyodykkeiden tuotantoa ihmiset ryhtyvllt keskenaan 
maarattyih in suhteisiin tuo tannos~a, maariittyihin tuotantosuhteisiin. 
Nama su htee t voiva! olla rii stosta vapaiden ihmisten yhteistyon ja 
keskinaisen avun suhteita, ne voivat olla huruus- ja alamaisuussuh
it ita, ne voivat lop uksi olla tuotan tosuhteide n yhdestll muodosta 
toiseen muotoon sii rtymis en suhteita. Mutta olkoonpa tuotantosuh
teilla mika .luonne tahansa, ne ovat - aina ja kaikkien Jarjestelmien 
'vallitessa - samanlainen val ttllmatOn tuotanno;] aines kuin yhteisku n
nan tuotantovoi matkin . 

•Tuotannossa- , sanaa Marx, . eiva t ihmiset vaikuta yksln
omaa n luontoon, vaan my(}skin tois ilnsa. He tuottavat vain 
toi llii malla maaratyll!l tavalla yhdessa Ja vaihtamalla keskenalln 
tol mintoJaa n. Tuottaakseen he ryhtyvat miiar1iltyihin yhteyks iin 
ja suh teisiin keskenaii n, Ja vain naiden yhteiskunnallisten yh
teyksie n Ja suhteiden puilteissa tapah tuu heid an vaikutuksensa 
luon toon, tapahtu u tu?tanto " (K. Marx, Valiht t teokset, I osa, 
siVl1 261, saks. painos) . 

Tuotanto, tuotantotapa kasiWi11 siis nlin yhteiskunnan tuotanto
vvl mat kuin ihmisten tuotantosuh teetkin, oll en siten niiden yhte
naisyyden ruumii llistum a ai neell isten hyOdykkelden tuotantoproses
sissa. 

b) Tuotannon ensimmttillen erikoisuus on se, etta se ei koskaan Jilii 
pitkiiksi aikaa samaan pisteeseen, vaan on aina mu ulos- Ja kehitystiJassa; 
muutokset tuota ntotavassa taas aiheuttavat kiertllmattOmasti koko 
yh teiskun taJarjestelman, yhlelskllnnallisten aatteiden, poliittistel1 kat
som usten Ja poliittisten laitosten mlIutokse n, aiheuttavat koko ' yhteis
kunta- Ja valtiomuodon uudellee nJarJesteIyn. Kehityksen eri asteiJl a 
ihmiset kayttavlit eril aisia tuotantotapoJa eli , yksinkertaisemmln sa
noen, vietillvat erilaista ellimlia. AlkuperlUsessli yhteisossii on ole
massa yksi tuota ntotapa , orj uudeo vall itessa toinen tuotantotapa, feo
dali smin vallitessa kolmas tuotantotapa J. n. e. Tilman mukaisesti 
ih misten yhteis lllntaJarJestelm'i kin, heidan henkinen elamansa, hel
dan katsomuksensa Ja poIi ittise t Iaitoksensa ovat erilais la. 

Sellai nen kuin on yhtei skunnan tuotantotapa, sellainen on itse 
yhteiskuntakin peruspiirteiltaan, sel la iset ovat sen aatteet Ja teoriat, 
polii ttiset katsom ukset. Ja laitokse t. 
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"I'ahl yksinkertaisemm in sanoen: sellainen kui n on ihm is ten ela
mantapa, sellainen on heidan ajatustapansakin. 

Tama merkitsee, etta yhteiskunnan kehityksen historia on ennen 
kai kkea tuot1} nnon kehityksen hi storiaa, vuosisatoJen kuluessa toinen 
toi sensa tilalle tu lleiden tuotantotapojen historiaa, tuotantovoimien 
la ihm isten tuotan tosuhteiden kehityksen historian. 

Yhteisk unnan kehityksen historia on siis samalla aineellisten 
hyOdykkeiden tuotfajien historiaa, tyotatekevien JoukkoJen historiaa, 
tuotantoprosessin perusvoimina olevien, yhteiskunnan oJemassaoloIle 
valttamattomien aineell islen hyOdykkeiden tuotanloa harJoittavien 
tyotatekevien joukkojen historiaa. 

Historiatiede ei voi siis eniia, JOs se haluaa olla todellinen tiede, 
raJoittaa yh teiskunnallisen kehityksen his to riaa kuninkaiden Ja sola
paallikoiden tekoi hin, valtaku ntien nvalloittaJien" ja . kukistajien ci 

tekoihin , vaan sen taytyy ennen kaikkea tutkia aineelli sten hyOdyk
keiden tuottaJien historiaa, tytHatel<evien JoukkoJen historiaa , kanso
jen his toriaa. 

Yhteisk unnan lakien tl1tkimisen avainta ci ole siis etsittii vJ ihmis
ten paista, ei yhteiskunnan katsomuksis ta . Ja aatteista, vaan yhteis
kunnan kullakin historian kaudella harJoittamasta tu otan totavasta, 
yh teisku nnan taloudesta. 

Historiatieteen ka ikkein ensi mmaisena tehtiivana on siis yhteis
kunnan tuotannon lakien, tuotan tovoi mien Ja tuotantosuhteiden kehi
tyksen lakien, taloudellisen kehityksen lakien tutki minen Ja loyta
mi ne n. 

Proleta riaat!n puoIueen tiiytyy si is, JOs se haIl1 aa olla todeIlinen 
puol ue, perehtyii ennen kaikkea tuotannon kehitykse n lakeihin, yh
teiskun nan taloudellisen kehityksen lakei hin. 

Ollakseen siis erehtymatta poIitiikassa proletariaatin pllol uee n 
taytyy liihtea seka ohJelmansa Iaatimisessa eWi kiytann Oll isessa toi

~minnassaan ennen kaikkea tllotannon kehityksen laeista, yhteisku nnan 
taloudellisen kehityksen laeista . 

c) Tuotannon tolnen erikoisltus 011 se, etta sen muutokse t Ja kehi
tys alkavat aina tuotantovoimien muutoksista Ja kehityksest~, ennen 
kaikkea tyovali neiden muutoksista Ja kehityksestii. Tuotantovoi rnat 
ovat nii n muodoin tuotannon Iiikkuvin Ja vall ankumouksellisin 
aines. Aluksi ml1uttuvat ja kehittyvat yh teiskunnan tuotantoYoimat, 
ja sitten muultu vat niiistii m uutoksis ta riippuen Ja niW.i 'Vas
taa'Vasti ihmisten tuotantos uhteet, ihmisten taloudelliset sllhteet. 
Ta mii ei kuitenkaan rnerkitse, ett ii tuotantosuhteet eivat vaikuta tuo
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tafitovoimien kehitykseen Ja etta- vii memainitut eivat ole riippuvaisla 
enslnmainituista. Kehittyess1i1in tuotantovoim ien kehityksen mukana, 
tuotantosuhteet vaikuttavat vuorostaan tuotantovoimien kehitykseen 
jouduttaen tahl hidastuttaen sWi. Talloin on pantava merkille, etta 
tuotantosuhteet elvat vol jJaLia liian pitkaksl aikaa jalkeen tuotan to
voimien kasvusta ja olla niiden kanssa ristiriidassa, koska tuotanto· 
voimat voivat kehittya taydessa maiirin vain siina tapauksessa, 
jOs tuotantosuhteet vastaavat tuotantovoimien luonneUa ja tilaa ja 
antavat mahdollisuuden tuotantovoimien kehitykselle. Sen vuoksi, 
jaakootpa tuotantosuhteet kuinka kauas tahansa jiilkeen tuotantovoi
mien kehityksestli, niin niiden tiiytyy ennemmin tai myohemmin tulia 
yhdenmukaisiksl- ja ne todella tulevalkin yhdenmukaisiksl-tuotanto
voimien kehitystason kanssa, tuotantovoimien luonteen kanssa .. Pain
vastaisessa tapauksessa olis! tuloksena tuotantovoi mien Ja tuotanto
suhteiden yhteniiisyyden perinpohjainen rikkoutuminen tuotanto
systeemissii, tuotannon kokonaisuude n siirkyminen, tuotannon kriisi, 
t uotan tovoimien tuhoutuminen. 

Esimerkkina tuotantosuhteiden ja tuotantovoimien epasuhteesta, 
esimerkldna niiden valisestii ristiriidasta ovat talouspulat kapitalisti
maissa, joissa tuotantovaIinelden yksityiskapltalistinen omistus on 
huutavassa epasuhteessa tuotantoprosessin yhteis-kunnalliseen luontee
seen, tuotantovoimien luonteooeen. Taman epasuhteen seurauksena 
ovat tuotantovoimien tuhoutumiseen johtavat talouspulat, Jol1oln itse 
tam1l. epasuhde muodostaa taloudeIlisen perustan yhteiskunnaIliselle 
vallanku moukselle, jonka teh tavana on nykyisten tuotantosuhteiden 
hllvittaminen ja uusien, tuotantovolm!en luo nnetta vastaavien tuo
tan tosuhteiden luominen. 

Ja plHnvastoi n, esimerkkinl1 tuotantosuhteiden ja tuotantovoimien 
Iuonteen taydeIIisesta yhdenmukaisu udesta on sosiali stinen kansan
talous Neuvostoliitossa, jossa tuotantoval!neiden yhleiskunnallinen 
omistus vastaa taysin tuotantoprosessin yhteiskunnallista luonnetta 
ja Jossa ei sentahden ole talousp ulia eikl1 tuotantovoimien tuhoamista. 

Tuotantovoimat eiva t siis ole vain tuotannon IiIkkuvin ja vallan
kumouksellisi~ alnes. Ne ovat samalla tuotannon kehityksen 1111111
rii1iv1i aines. 

Sellaiset kuin ovat tuotantovoimat, sellaisten taytyy olla tuotallto
suhteidenkin. 

J os tuotantovoimien tila vastaa kysymykseen, mHlalsllla t)'O
vaIineilll1lhmiset tuottavat heille valttiim1ittom1it aineelliset hyOdykkeet, 
nlin tuotantosuhteiden til!;i vastaa jo toiseen kysymykseen: kenen 

hiillussa ovat tuotantovttlineet (l11aa, metsat, vedet, 1l1aan uumertIssa 
olevat Iuonno nrikkaudet, raaka-aineet, tyovalineet, tuotantorakenn uk
set, liikenne- ja yhdysvalineet j. n. e.), kenen hallussa ovat tuotan to
vlllineet, koko yhteiskunnan hallussa valko yksityisten henkilOiden, 
ryhmien Ja luokkien halJussa, jotka kl1yWivat niita muiden ihmisten, 
ryhmien ja luokkien rlist1l.miseksl. 

Tuotantovoimlen kehityksen kaavallinen kuva muinaisaJoista mei· 
dan paiviimme saakka on seuraavanlarnen. Siirtyminen karkelsta k!
visista tyO'(aluista jouseen ja nuoleen ja siirtyminen taml1n yhteydessa 
metsl1stykseen perus tuvasta elamantavas ta elliinten kesyttllmiseen ja 
alkuperliiseen karjanhoitoon; siirtyminen kivisista tyokalulsta metal
lisiin tyokaluihin (rautakirves, rautavannaksinen aura. J. m. s.) Ja 
siirtyminen sit! vastaavasti kasvicn hoitamiseen ja maanviI jelyksee n; 
aineen muokkaukseen kaytettyjen metallisten tyokaluJen edelleen pa
rantam[nen, siirtyminen paJapalkeiden kayttoon, siirlyminen savenva
luuseen ja sita vastaavasti kasityon kehiWi11linen, kl1sityon erottami· 
nen maanvil jelyksesta, itsenaisen kasityo- ja silten manufaktuurituo
tannon kehiWlminen; siirtyminen kasity61alstyokaluista koneeseen ja 
kl1sityo-manufaktuurituotan non muultuminen koneteollisuudeksl ; silr
tyminen koneiden systeemiin ja nykyisen koneellistutetun suurteol
Iisu uden ilmestymlnen-sellainen on , vaikka ei laheskaan t1:!ydeIlinen, 
kuva yhteiskunnan tuotantovoimlen kehityksestli ihmiskunn an his to
rian kuluessa. Talloin on ymmarrett1l.viHl, eWi tyoviilineiden kehi ttll
misen ja parantamisen ovat suorittaneet ihmiset, jotka ovat olleei 
tekemisissa tuotannon kanssa, eik:! sila ole suoritettll ihmisista riip
plI matta -siis yhdessa lyOvtilineiueri ll1uultumlsen ja kehityksen kanssa 
ovat muuttuneet ja kehittyneet ihmiset t.uotantovoimien ti1rkeim .. 
pana aineksena, on muuttunut ja kehittynyt heidan tuotannollinen 
kokemtlksensa, heidan tyotottumllksensa, heidan taitonsa kaytta1i tyo
valineita hyvakseen. 

Yhteiskunnan tuotantovoimien muuttumisen ja kehltyksen mttkal
sesti ovat histQrian kuluessa mtl utt ll neet ja kehittynee t i hmisten tuo
tantosuhteet, heidan taloudelliset sull teensa. 

Historia tuntee tuotantosuhteiden viisi perustyyppia: alkuperaisen 
yhteison, orjanomistukselli sen, feodaalisen, kapitalistisen ja sosialis* 
tisen. 

Alkuper1!.isen yhteisoJarjestelman vallitessa tuotantosuhtelden pe
rustana on tuotantoviilineiden yhteiskllnnallinen omistus. Tam1\. vas" 
taa suurin piirtein tuotantovoiml~n luonnetta silla l<audella. Kiviset 
tyokalut ja sen Jalkeen i1mestyll eet Jousi ja nuoli eivat tehneet yksi
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\l)i11 e mahdolliseksi taistelua luonnollvolmia Ja petoelaimiii vastaarL 
Kootakscen hedelmia metsasta, pyytaakseen kalaa vede stll, rakentaak
seen Joukinlaisen asunnon on ih mistell pakko tyOskennella yhdessa, 
]o\leivllt halua jout ua niilkll.kuoleman, petoelainten tahi naapuri
yhteisoj l! n uhreiksi. Yhteinen tyo loh taa tuotantoviUineiden samoin 
kuin tuotannosta saatliJen tuotteidenkin yhteisomistukseen. SiJloin 
ei ole vieHi. kasitystti iuotantovalineiden yksityisomistuksesta, Jollei 
oteta lukuun eraiden ty6valineiden henkilokohtaista omistusta, jotka 
.samalla olivat puoluslusvalineina petoelaimia vastaan. Ei ole riistoa 
eik1i luokkia. 

OrjanomistusJarJestelman vallitessa on tuotantosuhtciden perustana 
rJanomistaJan omistllsoikeus tuotantovalineisiin ja myoskln tuota n

lion {yOntckijJan, orjaan, jonka orJanomlstaja voi myyda, ostaa Ja 
tappal kuten karjaa. Sellaiset tuo tantosuhteet vastaavat 5uuri n pif r
lein tuotantovoimien tilaa tallli kaudella. .Kivisten tyokalujen asemes
ta ihmisiUa oli nyt kaytettavanaan metalliset tyokal ut, karjanhoi
toa Ja maanvil jelysta tun tematto man kurJan ja alkeell isen metsastys
talouden tilalle il mestylvat karjanhoito, maanviljelys, kasityot sekll 
tyonJako naiden tuo!antoalojen valillii, IImestyi tuotteiden vaihdon 
mahdollisuus yksityisten hellkiloiden ja yhdyskuntien va1i11l1, rikkau
den kasaamisen mahdollisuus muutamlen harvojen kasiin, tuo tanto
v:Uineiden !ode\lincn kasaantuminen vtlhemmist6n haltuun, enemmis
ton alis!atllisen mahdollisuus vahemmisiOn valtaan ja enemmiston jasen
tl!n muuttaminen orjiksi. Ei ole enaa yhteiskunnan kaikkien jasenten 
yhteista ja vapaata tyota tuotantoprosessissa, vlllitsee tyoHitekemat
IOmien orJanomistajien riistam ien orjien pakkotyO. Senvuoksi ei ole 
tuotantovalineiden enempaa kui n tuotannosta saatujen tuotleidenkaan 
yhteisomistusta. Sen tilalla on yksityisomistus . Orlanomistaja on en
simmainen ja tarkein taysiarvoinen omistaja. 

Rikkaat ja koyhat, riistiiJat Ja riistetyt, taysill oikeuksla nauttivat 
ja oikeudettomat, heidan valilJ aan ankara luokkataistelu - sellainen on 
orJanomistusjarjestelman kuva. 

Feodaalisen Jarjestelman vallitessa on tuotantosuhteiden perustana 
feodaalin omlstusoikeus tuotaniovali neisiin Ja epataydellinen omistus
oikeus tuotannon tyOntekijlliin, maaorj aan, jota feodaali ei voi enaii 
tappaa, mutta Jon ka han voi myyda ja ostaa. Feodaalisen omistuk
sen rinnalla on olemassa talonpojan ja kasityoialsen yksilollinen 
omistusoikeus tyokaluihin ja omaan , henkilokohtaiseen ty()hon pea 
rustuvaan yksityistalouteensa niihden . Sellaiset t uotantosuhteet vas
taavat su urin pi irtein tuotantovoimien tilaa HilIlt kaud-ell a. Ru udan . 

IJ2 

sulatu ksen Ja -jalostuksen edelleen paraneminen; rauta-aurall ja kan
gaspuiden kayton laajeneminen ; maanvil jelyksen, puutarhanhoidon, 
viininviljelyksen , voln valmistuksen edelleen kehittyminen; man u
faktuuriyritysten il mestyminen kasi tyoverstaiden rinnalle - sellaiset 
ovat tuotantovoimien Ulan luonteenomaiset piirteet. 

Uudet tuotantovoiniat vaativat, etta tyontekijoilla otisi J o nkinlais~ 
ta alotteellisuutta tuotannossa ja tyonhalua , omien etujensa vaati
maa 'harrastusta ty5hon. Sen vuoksi feodaali hyikiiii orjan, jolla ei 
ole harrastusta ty6 hon eika minkaiinlaista aioiteellisuutb, Ja on mie
luummin tekemisissa -maaorjan \(anssa, Jolla on oma ta\outensa, o!11at 

tyl)valimlensii ja jolla on tyohon omlen etujensa vaatim aa harrastus
ta, sillii se on hanel le valWimaWn vii jellakseen maan ja maksaak· 
seen luontaisveron sadostaan feodaali lle. 

Yksityisomistus Jatkaa tiissa kehittymistaiin ede lleen. Riis to on 
meikein yhta an karaa kuin orjuudenkin vallitessa, se on vain hie
man lieventynyt. Luokkat aistelu riis tiijie!,1 ja riistettyjen valillii on 
feodaa li jiirjestel man peruspiirre. 

Kapitalistise n Jiirjestelman vallitessa on tuotantosuhteiden. perus
tana tuotantoviilineiden kapitaJistinen omistus, Jolloin puuttuu om is 
tusoike us tuotannon tyOntekijoihln, paikkatyOiaisiin , joila kapitalisti 
ei voi tappaa eika myydii, sillii he ovat vapaita henkil5kohtaisesta 
riippuvaisuudesta, mutta jotka ovat vailla tuotan tovalineitii ja joiden 
on pakko, valttaakseen kuolemaa, myyda kapitalistille tyovoimansa 
la kantaa niskassaan riiston iesta. Tuotantovalineiden kapitalis tisen 
omistuksen rinnalla on olemassa, ja ensi aikoina laajalle levinneena, 
maaorJuus-riippuvaisuudesta vapautetll n talonpojan ja kasi tyolaisen 
henkilOkohtaiseen tyohOn perustuva yksityisomisttlsoikeus tuotanto
viilineisiln. Kasityoverstaiden ja manufaktu uriyritysten tilal!e ovat 
ilmestyneet konein varustetut valtavan su uret tehtaat. Talonpoikain 
aikeell.isiila tyovalineill a muokattujen aatelistilojen siJaan ovat il mes
tyneet maan viljelysteknilkan perustalla hoide tu t ja maatalouskoneilla 
varustetut kapitalistiset suurtilat. 

Uudet tuotantovoimat vaativat , ettii tuotannon tyontekijat olisivat 
valistuneempia ja ymmartaviiisempia kuin rn urjotut ja tietamiittomat 
maaorjat, kykenisivat ymmar!amaan konetta ja kasiitelemaan sWi 
oikein . Sen vuoksi kapitalistit ovat mieiuumm in tekemisissii maa
orjuussiteista vapaiden palkkatyolalsten kanssa, jotka ovat kylliksi 
valistuneita kiisitelliikseen koneita oikein. 

Mutta kehitettyaan tuotantovoimat jiittilais maisiin mittoihin kapi
talismi on solkeutunut ristiriitoihin, joita se ei pysty ratkaisemaan. 
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Tuottamalla yha eneml1111n ja enemm1in tavarolta ja alentamalla ta
varoiden hintoja kapitalismi karjlstaa kilpaiJua, saattaa haviOon pien. 
ten Ja keskivarakkaiden yksityisomistaj ien Joukon, muuttaa hel· 
diit proletaareiksi la alentaa heidan ostokyky1Uin, minka johdosta 
tuotettuJen tavaroiden menekki kay mahdottomaksi. Mutta laaJenta
malla tuotantoa ja kokoamalla valtaviin tehtaisiin miljoonia tyoLJisia 
kapitalisml antaa tuotantoprosesslIle yhteiskunnaIlisen luonteen ja 
horjuttaa silla omaa perustaansa, koska tuotantoprosessin yhteiskun
nallinen luonne vaatii tuotantovalineiden yhtelskllnnallista omistusta; 
mutta tuotantovlllineiden omistlls Jaa kllitenkin yksityiskapitalistiseksl , 
tuotantoprosessin yh teisk un nalliseen I u on leeseen sopimattomaksi. 

Nama sovittam'lttomat ristiriidat tuotanlovoimien luonteen ja tuo
tantosuhteiden vali !l;i tuntuvat ajoittaisissa liikatuotannon pulissa, 
jolloin kapitalistien, jotIta eivi t' loydii maksukykyista kysyntaa hei
dan itsens'i aiheuttaman vaest5joukkoJen haviMnjoutumisen tahden, 
on pakko polttaa tuotteita~ tuhota valmiita tavaroita, pysayttaa ' tuo
tanto, havittJii tuotantovolmia, silloin kun miljoonaisten vaestojouk
kojen on pakko karsiii ty5ttomyytta ja nalkaa, ei sen vu oksi, etta 
puuttuu tavaroita, vaan sen vuoksi, etta tavaroita on tuotettu liian 
palJon . 

Se merkitsee, eWi kapitali stiset tuotantosuhteet ovat lakanneet 
vastaa masta yhteis kunnan tuotantovoimien tilaa ja ovat joutuneet 
nilden kanssa sovittamattomaan ristiriitaan. 

Se merkitsee, etta kapitalisml kantaa kohdussaan vallankumous
ta, jonka kutsumuksena on korvata nykyinen tuotan tovalineiden 
kapitalistinen omistus sosiaiistisell a omistuksella. 

Se merkitsee, etta mita ankarin 1uokkataistelu riistajien ja riistet
tyjen vali lla muodostaa kapita listisen jiirjestelman peruspiirteen. 

Sosialistisen jarJestel man vallitessa, joka on toteutettu toistaisek
si vain NeuvQstoliitossa, on tuotantosuhteiden perustana tuotanto. 
vallneiden yhteiskunnallinen omistus. Neuvostoliitossa ei ole enaa 
riistajia eika riistettavia. Tuote tut tuotteet Jaetaan tyon mukaan nou
dattaen periaatetta: "Ken ei tyota tee, hanen ei syomllnkaan pida." 
Ihmisten keskinaisia suhtei ta tuotantoprosessissa luonnehtivat riistos
ta vapaiden tyontekijoiden toveri llinen yhteistyo ]a sosialistinen 
keski nainen apu. Tuotantosuhteet vas taavat tllydellisesti tuotanto
voimien tilaa, sillii tuotantoprosessin yhteiskunnall isen luonteen varmis. 
taa tuotantovalineiden yhteiskunnallinen omistus. 

Senvuoksi sosialistinen tuotan to Neuvostoliitossa ei tunne ajoit
taisia Iilkatuotannon pulia eika qiihin liittyvia mielettomyYksia. 

Senvuoksl tllotall tovolmat kehlttyvat Neuvostolii t03sa nopeaa 
vauhtia, koska nii ta vastaavat tuotantosuhteet antavat niille iayden 

tilan sell aista kehitystli varten. 
Sellainen on kuva i1uuisten tuotantosuhteiden kehityksesUi Ihmis

kunnan historian kuluessa. 
Sellainen on yhteiskunnan tuotantosuhteiden kehityksen rlippu

vaisuus tuotantovoimien kehityksesta, ennen kalkkea tyovalineiden 
kehityksesta, minl<;a riippuvaisuuden Johdosta tuotantovoimien muu
tokset ]a kehltys ]ohtavat ennemmin tai myohemmin tuotantosuh 
teiden vastaaviin muutoksiin ]a kehitykseen. 

" Tyovalineiden *) kaytt5 Ja valmistus," sanaa Marx, "valk. 
kaki n se on itumuodossaan ominaista jo muutamille elain
laJeiIle, Iuonnehti erikoisesti ihmisten tyoprosessia, ja Franklin 
maarittelee sentahden i hmisen .. _ tyokal u ja valmistavaksi eHil
meksi. Yhtil tarkeaUi kuin luujaannosten rakenne on havinnei
den eliiinsukujen ruumiinrakenteen selville saamiselle ovat 
tyovalineiden ]aannokset havinneiden taloudellisten yhteiskunta
muodostumien arvioimiselle . Taloudellisia aikakausia ei erota 
tol sistaan se, mita tehdaan, vaan se, miten, millaisilla tyova
Iineillil tehdaan. Tyovalineet eivat ole vain ihmistyovoiman kehi~ 
tyksen astemittari, vaan myoskin niiden yhteiskunnallisten 
suhtei nen osoittaJa, joissa tyoskennellaa n" (K. Marx, "Pa.aoma", 
J osa, sjvut 187-188, MoskQ va -.:- Leningrad 1932, sak6. 

painos). 

Ja edelleen: 

a) "Yhteiskunnalliset suhteet ovat Iilhelsesti tuotantovoi. 
miln sidotut. Hankkiessaan uusia tuotantovoimia muuttavat 
ihmiset tuotantotapaansa, ja muuttaessaan tuotantotapaansa, 
elamansa yllapitotapaa, muuttavat he kaikki yhteiskunnaIliset 
suhteensa. Kasimylly tu o mukanaan feodaaliherrojen yhteiskun
nan, hoyrymylly teollls uuskapitalistien yhteiskunnan" (K. Marx, 
nFilosofian ku rj uus ", sivu 91, saks. palnos). 

b) .Me elamme tuotantovoimien kasvun , yhteiskunnallisten 
suhteiden havltyksen, aatteiden muodostuksen ali tuisen Iiikkeen 

• � keske1l1i; Iiikkumaton on vain Ji ikkeen abstraktio " (Sama, 

sivu 91). 

.) Tyilvllllneilll1 Marx tarkoittaa pallasialllsesti tuotannossa kay tettllvili tyil

kaluja. - Toim. 
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Ltionnehtiessaan »Kommunistisen puolueen manifestissa U esitet. 
tya historiallista materialismia .Engels sanaa: 

"Knnkin historiallisen ajanjakson taloudellinen tuota nto ja 
sii tii valWimatto masti johtuva yhteisk untarake nne muodostaa 
perustan taman ajanjaksan poliittiselle ja alylliselle historial. 
Ie. " Tiiman m ukaisesti koko historia on 011 ut, maa n al ku
peraisen yhtelsomistuksen haj oamisen ja lkeen, luokkataistelujen , 
riistettyje n ja riistavien, halli ttujen Ja hall itsevien luokkien 
viilisten taistelujen historiaa yhteiskunnan kehityksen eri asteil 
la ... Tama taistel l! on nyt saav ultanut as!een, Jossa riistetty 
ja sorreltu luokka (proletariaatti) el voi enaa vapauttaa itseaan 
riislavastii ja sortavasta Illokasia (porvaristos ta) vapau ttamatta 
samalla ainlaaksl koko yhteiskuntaa riistosta, sorrosta Ja luokka
taistelllsta ... U (Engelsin esipuhe »Manifesti n" saksalaiseen 
painokseen vuodelta 1883). 

d) Tuotannon ko[mas erilwisllUS on se, etta uusien tnotan tovolmien 
ja niita vastaavlen tuotantosu hteiden syntyminen ei tapahdu irrallaan 
va nhasta jarjestelmastii, ei van han jarJestelman haviamisen jalkeen, 
'laan vanhan jarjestelman uumenissa, ei tapahdu ihmisten ennakolta 
harkitun, tietoisen toiminnan tuloksena, vaan vaistovaraisesti, tiedot
tomasti , ihmisten taIJdosta riipPlll11atta. Se tapahtuu vaistovaraisesti 
ja il lln isten lahdosta riippumaUa kahdesta syysta. 

Ensiksikin sentahden , etta ihmiset eiva t voi vapaasti valita jota. 
kin miiaratfya tuotantotapaa, silla jokainen uusi suk upolvi tapaa 
elamaan tu llessaan jo valmiit tuotantovoimat ja tuotantosuhteet men. 
ne iden sukupolvien tyOn tuloksena, minka tahden sen tay tyy ensi 
aikana otlaa vas taan kaikki se, mi nka se tapaa valmiina tuotannon 
alatJa ja mukautua sii hen saadakseen mahdollisuuden tuotlaa aineel
!isia hyudykkeitii. 

Toiseksi sentiihden, etta parantaessaan jotakin tyovali nettii , tuotan
tovoimicn jolakin aines ta, ihmiset eivat tajua, eival ymmarra eivatka 
aJattele sita, mlhin yhteiskunnallisiil1 seurauksiin naiden parannus. 
ten taytyy johtaa, vaa n ajattelevatainoastaan arkietujaan, sita, miten 
voisiva t helpottaa Iyotaan ja saada itselleen jotakin valitonta, tun
tLlvaa hyotya. 

Kun alkuperaisen yhteisk unn atl jotkut Jasenet siirtyivat vlihitel
len ja hapuillen kivisista tyokaluista rautaisiin tyokaluihin, niin he 
eivat tietenkaan tietaneet eivatka ajatelleet sita, millaisiin yhteis
kunnallisiin seurauksii n tama lIutuus johtaa, he eivat ymmartaneet 

elvlitkli tajunneet sltll, etta slirtyminen metallisiln tyokaluihin mer
kitsee mullistusta tuotannossa, ettli se johtaa loppuJen Iopuksi orjan
omistusjarjestelmlilln - he halusivat yksinkertaisestl helpottaa tyl}
talin ja saada valiWnta, tuntuvaa hyo tyll., heida n tietoinen toi mintansa 
rajoittui tiimiin arkipalvaisen henkilokohtaisen hyodyn ahtaisiin puit. 
teisHn. ... 

Kun Euroopan nuori porvaristo al koi feodaalisen JlIrjestelman kau
della rakentaa pienten ammatti kuntaverstaiden rinnalle suuria man.u
faktu uriyrityksia ja vei siten eteenpain yhteiskunnan tuotan tovoimia, 
niin se ei luonn011isestikaan tieta nyt .eika ajatellut sita, millaisii n 
yhteiskunnallisiilt seurauksiin tama uutuus joh taa, se ei tajunnut 
eika ymmartanyt, etta tama »pieni" UltiU US johtaa sellai seen yhteis
ku nnallisten voi mien uudelleenryhmittymiseen, jonka taytyy paattya 
vallankumoukseen seka kuningasvaltaa vastaan, lonka armonosol
tuksia tama porvaristo piti niin suuressa arvossa, etta aatelisia vastaan, 
joiden riveihin paasemisesta haaveilivat usein porvariston parhaim
mat edustajat, - se halusi yksinkertaisesti vain tehda halvemmaksi 
lavaroiden tuotanhon, heitlaa enemman tavaroita Aasian ja juuri 
loydetyn Ameri kan markkinoi ll e ja saada enemman voittoa - se n 
tietoine n toiminta rajoitt ui tam an ark ipaivaisen kaytan non ahtaisiin 
pui tteisiin. 

Kun venalli iset kapitalisUt yhdessli ulkom aisten kapitali stien kan ssa 
l ~vittivat voimaperaisesti Venajalle nykyaikaista koneellistu tettua 
suurteollisuutta kajoamatta tsaarinvaltaan ja jatlaen talonpojat tilan
herrojen nyljettavi ksi, niin he eivat luonnollisestikaan tietaneet 
eivlitkli ajatelleet sitli, millaisiin yhteiskunnallisiill seurauksiin johtaa 
ta ma tuotantovoimien huomattava kasvu, he eivat ta junneet eivlitkli 
ymmartlineet, etta tlimli vakava hyppliys yhteiskunnan tuotantovol
mien alalla Johtaa sellaiseen yhteiskLlnnallisten voimien uudell een
ryhmittymiseen, joka antaa proletariaatille mahdollisuuden yhdistaa 
kanssaan talonpoikaiston ja suorittaa voitokkaan sosialistisen vallan
kumouksen, - he) alusivat yksi nkertaisesti vai n laajentaa liarimmilleen 
teollisuustuotantoa, vallata alirettomat sisliiset markkinat, tulIa morio
polisteiksi ja kiskoa kansantaloudesta mahdollisimman pal jon voit
toa - heidan tietoinen toimintansa ei mennyt heidan ahtaasti kay tan· 
nollisia arkietujaan pitem malle. 

Marx sanaa tata vastaavas ti: 

»Ellimansa yht e.iskunnal lisessa tuotannossa (se on ihmisten 
eiamaile valttamatto-mien aineell isten hyodykkei den tuotan 
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nossa - Tolm.) Ihmiset asiuvat m1Hirattyihin, � vaItt~ mattu

tuotanto
Valitut teokset. 

mlin, heidan tahdostaan riippumattomiin "') suhteisiln, tuotanto�
suhteisiln, jolka vastaavat heidan aineellisten �
volmiensa maarllttya kehitysastetta" (K. Marx, �
I osa, siyu 359, saks. painos). �

Tlima ei kuitenkaan merkitse, etta tuotantosuhteiden muutokset 
la siirtymlnen vanhoista tuotantosuh telsta lI11slin sujuu tasaisesti, 
rlst'!riidoitta, jarkytyksittii. Painvastoin, selJalnen slirtYll1inen tapaht uu 
tayallisesti vanhoJen tuotantosuhteiden vallan kllmouksellisen kukis
tamlsen Ja ull sien pystyttamlsen kautta. MiHlrattyyn aikaan asti tuo· 
tantovoimien kehitys ja muutokset tuotan tosuhteiden alalia SllJuyat 
luonnonYoimaisestt, ihmisten tahdosta riippumatta. Mutta ntiin tapah
tuu vain m1!arattyyn hetkeen saakka, sllhen hetkeen saakka, jolloin 
syntyneet ja kehlttyneet tuotantovoimat ovat ennatt1!neet tarpeeksi 
kypsya. Sen jalkeen, ku n uudet tuolantovoimat ovat kypsyneet, 
olemassa-olevat tuotantosuh teet ja niiden ed ustajat, hall itsevat luokat 
muuttuvat slks l ~ voittamattomaksi" esteeksl, joka voldaan poistaa 
ti elt1! vain uu~ien luokkien tietoisen toiminnan avulla, naiden luok· 
kian vakivaltaisten tekoJen avuUa, vallankumouksen avulla. Tass1! 
esiintyy erikoisen selvastl uusien yhteiskunnallisten aaiteiden, uusien 
pollitt/sten laitosten, u uden valtiovallan, joidcn kutsum uksena on 
vanhoJen tuotantostthteiden vakiyaltainen lakkauttaminen, valtavan 
Sllllri vaiklltus. Uusicn tuotantovoimiw ja vanhojen tuotantosuhteiden 
valisen ristiriidan perustalla, yhteiskunnan uusien taloudellisten tarpei
den perustalla syntyvat uude t yhteiskun nalliset aatteet, uudet aatteet 
jarjestavat ja mobiIisoivat joukkoJa , joukot yhtyvat uudeksi poliit· 
tiseksi armeijaksi , luovat uuden vallankumoukseIlisen vallan ja kayt. 
tavat sita tuotantosuhteiden alalIa vallitsevan vanhan jarjestyksen 
lakkauttamiseksi vlikivalloin ja uuden jarjestyksen pystyttiimiseksi. 
Kehityksen luonnonvoimainen prosessi vaistyy ihmisten tietoisen 
!oiminnan tieltli, rauhall inen keh itys vakivaltaisen mullistuksen tielta, 
evolutio (verkkainen kehitys) revolution (vallankumouksen) tielta. 

"Proletariaatti" , sanaa Marx, "yhdistyy taistelussa porvaris
toa vastaan valttamatt5masti luokaksi . .. muuttaa vall an
kumouksen kautta itsensii hallitsevaksi luokaksi ja hallitsevana 
luokkana lakkattttaa vakivaltaisesti vanhat tuotantosuhteet" 
(" Kommunistisen puolueen manifesti "). 

*) Tolmltuksen ~arventam~1 

las 
• 

a. � edelteen : 

a) "Proletarlaattl kayUlill polllttlsta herruuttaan ottaakseen 
vlihitellen pqis porvaristolta kalken paaoman, kesl<ittaakseen 
kaikki tuotantovlilineet valtion, se on hallitsevaksi luokaksi 
Jarjestyneen proletariaatin haltitun ja lIsatakseen tuotanto
voimien mliarali mahdollisimman nopeasfiK (Sarna) . 

b) _Vtikivalta on klitil6na jokalselle vanhatle yhteiskun
nalte, joka kantaa uutta kohdussaan" (Marx, "Paaoma Cl 

, I osa, 
:;Ivu 791, Moskova-Lenlngrad 1932, saks. palnos). 

Historiatlisen materialismin ydlnajatuksen Marx esit ti vuonna 
1859 historiallisessa _Esipuheessaan" kuululsaan kirjaansa "Poliilti
sen taloustieteen kritiikkia" seuraavin nerokkain sanoin: 

"Elamtinsa yhteiskunnallisessa tuotannossa ihmiset astuvat 
maarattyihin, vlilttamattomiin, heidan tahdostaan riippumatto
miln suhteisiin, tuotantosuhteisiin, jotka vastaavat heidan aineel
listen tuotantovoimiensa mlUirattya kehitysastetta. Niiiden tue
tantosuhteiden kokonaisuus muodostaa yhteiskunnan taloudell isen 
rakenteen realisen perustan, JoUe juridinen Ja poliittinen paaUys
rakenn us kohoa a ja jola vastaavat yhteiskunnallisen tietoisuuden 
maaratyt muodot. Aineellisen elamlin tuotantotapa on yh teiskun
naUisen, poliittisen' ja yleensli henkisen ellimanprosessin edelly
tys. Ei ihmisten tajunta maaraa heidan olemistaan, vaan painvas
toin heidan yhteiskunnallinen olemiscnsa miHirlia heidan taJun
tansa. Kehityksensa maarlitylla asteella joutuvat yhteiskunn an 
aineelliset tuotantovoimat ristiriitaan olemassaolevien tuotanto
suhteiden kanssa tahi, mika on vai n saman asian juridinen 
i1maisu, omistussuhteiden kanssa, joiden puitteissa ne olivat ta
han asti Iiikkuneet. Tuotantovoimien kahiWimism uodoista muut· 
tuvat nlima suhteet niiden kahleiksi. Silloin al kaa yhteiskun
nallisen vallankumouksen aikakausi. Taloudellisen perustan 
muuttumIsen mukana mUlllstuu hitaammin tahi nopeammi n 
koko suunnaton pliallysrakenntts. Sellaisia mullistuksia tarkas
teltaessa taytyy aina erottaa aineetlinen, luonnontieteellisen tar
kasti todettavissa oleva, taloudetlisissa tuotantoehdoissa tapah· 
tuva mullistus juridisista, poliittIsista, uskonnollisista, taib~el1i
sista tahi filosofisista, Iyhyesti sanoen, ideologisista muodoista, 
joissa ihmiset tajuavat taman rlstiriidan ja ratkaisevat sen tais
tellen. Yht1i vlihan kuin yksiltl3. arvioidaan sen mukaan, mita 
han itse aJattel ee itsestaan, )'hta vahan voidaan sellaista mu\1is
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tus kautta arvloida sen oman tietolsuuden mukaa n, vaa n pi kem
minkin taytyy taman tietoisuuden saada selityksensa aineellisen 
el aman ristiriidoista, yhteiskunnallislen tuotantovoimien ja tuotan
tosuhteiden valisesta ristiriidasta. Mik1illn yhteiskuntamuodos
tuma ei tuhoudu koskaan, ennenkuin ovat kehittynee! kaikki 
tuotantovoimat, joiJIe siina on kyIliksi tiIaa, j~ uudet, korkeam
mat tuotantosuhteet eivat koskaan astu tUalle, ennenkuin niiden 
aineelliset olemassaoloehdo t ova! kypsyn eet itse vanhan yhteis
kunnan helmassa. Sen vuoksl ihmisku nta asettaa itselleen aina 
vain sellaisia tehtliviii, jotka se voi ratkaista. silHi lahemmin 
larkastettaessa osottalll llll aina, eWi itse tehtava syntyy vasta 
silloi n, kun sen ratkaisemisen aineell iset ehdot ovat jo olemassa 
ta hl ovat jo ainakin tulemisensa prosessissa" (K. M arx, Valitu t 
teokset, I osa, sivut 359-a60, saks. painos). 

Sellaista on marxilainen materialismi yhteiskunnalllseen eliimaan 
sovell utettuna, yhteiskuntahistoriaan sovellutettuna. 

Sellaise t ovat dialektisen ja hi storiallisen materiali smin perus
pii rteet. 

Tiista .na kyy, mill aisen teoreettisen rikkauden Lenin sai suoJatuksi 
puolueeJIe revisionistien ja turmeltuneiden ainesten tuhoyrityksilta 
ja ku in ka tarkea merkitys oli puol !l eemme kehltykselle Lenini n klr
ja n "Materialism i ja emririokritisismi" ilmestymisella. 

3. � Bolshevikit ja menshevi kit stolypinilaisen taantumuksen 
vuosina. B olsh~vikkien taistelu likvidaattoreita ja otzQvisteja 
vastaan. 

Taantum usvuosi na oli monin kerroin vaikeampaa tyoskennella 
puoluejarjestOissa ku in sWI. edeltlineella vallankumo uksen nousukau
della. Puolueen jasenluku vaheni jyrkasti. Puolueen monet pikkupor· 
varilliset mukanakulkijat, varsinkin intelligentit, jattivat pllolueen 
rivit reliiten tsaarin hallituksen vainoJa. 

Lenin osoitti, eWi sellaisi na hetki nti. vallankumouksellisten pua
I ueiden taytyy oppia Iisaa. Vallankumouksen nousun kaudella ne 
olivat oppineet hyOkkaamaan , taantumuksen kaudella niiden tay
tyi oppia, miten oli peraannyttavii oikein , miten siirryWi.va m3analai· 
suuteen , miten oli sailyteWiva iIIegaalinen puol ue ja lujitettava sita, 
mite n kaytettava legaal isia mahdollisuuksia, kaikenlaisia legaalisia 
jlirjestoja, erikoises ti joukkoJarjesWja yhteyks ien 1 ujittamiseksi jouk
koihin. 

Menshevikit per1Hin tyi vat pakoka uhun vallassa , us komaUa uuden 
valiankulJ10uksellisen nousun mahdollisuuteen, he luopuivat hlipelil
Iisesti puolueen ohjel man vallan ku mouksellisista vaatimuksista 1a 

vallankumouksellisista tunn uksista, hal usivat likvidoida, havit@i 
proletariaatin vallankumouksellisen ilIegaalisen puolueen. Sen vuoksi 
sellaisia menshevikkeJa alettiin nlmittaa Ukvidaattoreiksi. 

Bolshevikeilla oli painvastoin kuin menshevikeilUl se vakaumus, 
etta lahimpina vuosina tulee vallankumoukseJlinen nOUSll Ja etta 
puol ue on velvollinen valrnentamaan jo ukkoj a tahan uuteen nousuun. 
Vall ankumouksen perustehHlviii ei oltu ratkaistu. Talonpoikaisto ei 
ollut saanut tilanherroJen maata, tyijHl.iset eivat olleet saaneet 8·tuntista 
tyopiiivaa, ei olt u kukislettu kansan vihaamaa tsaarin itsevaltiutta, 
joka tukahdutti taas ne pienet pOliittiset vapaudet, jofka kansa oli 
valloittanut silt1i vuonna 1905. Siten olivat Fianeet voimaan ne syyt, 
jotka olivat synnyttaneet vuode n 1905 vallankumouksen. Sen vuoksi . 
bolshevikit olivat varmoja vallankumousliikkeen uudesta . noususta, 
valmistautuivat siihen, kokosivat ty6vaenl uokan voimia. 

Bolshevikit ammensivat luottamusta vallankumouksen uuteen 
kiertlimattomaan nousu un viela siita tosiasiasta, etta vuoden 1905 
vallankumous oli opettan ut tyovaenluokan valloittamaan oikeuksiaan 
vallankumouksell isella joukkotaistelulla. Taantumusvuosina, paaoman 
hyokkiiyksen vuosina, tyolaiset eivat voineet unohtaa nalta vuoden 
1905 opetuksia. Lenin viittasi tyOlaisten kirjeisiin , Joissa he, kertoen 
tehtailijoiden harjoittamista uudistuneista sortotoimenpiteisUl ja pil kasta, 
sanoivat: nOdottalwallll ll, 'llll osi 1905 t illee Iludestaan" . 

Bolshevikiden poliilllncn llcruspaamaara pysyi samaria kuin vuonna 
1905, nimittain tsarismin kukistaminen, porvarillis-demokraattisen �
vall ankumouksen loppuun asti vieminen, sosialistiseen vallankumouk�
seen siir tyminen. Bolshevikit eivat hetkeksikiHl n unohtaneet tWi �
paamaaraa, he esittivat joukoille edelleenkin vallankumouksellisia �

. perustunnuksia: demokraattinen tasavalta, tilanhcrrojen maan pakko�
luovutus, 8·tuntinen tyopaivii. 

Mutta puolueen tftktukka ei voin ut jaiida samaksi, mika se oil 
vuoden 1905 vallankumouksen nousun kaudella . Ei yoitu es imerkiksi 
kutsua liihimpina aikoina joukkoja poliittiseen suurlakkoon tahi aseel
IIseen kapinaan sen tahden, etta vallanku mousllikkeen lasku, tyOvaen
luokan suunnaton vasymys , taantumuksellisten luokkien huomaHava 
voimistuminen oli i1meista. Puolue ei Yoinut olla ottamatta huomioon 
uutta tilannetta. HyOkkaystaktiikka oli korvattaV'a puolustustaktiikalla, 
yoi mien kokoamisen taktiikalla, kaaderiell maanalaisuuteen viemisen 
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ja pttotueen maanalaisen tyOn taktiika lla, iilegaatisen tyon yhdlstanHsen 
taktilkalla Jegaalisissa tyovaenJarjestoissl!. suoritettavan tyon kanssa. 

Ja bolshevikit kykenlvat tayttam1i.1i.n t1l.man tehtavan. 

"Me osaslmme tyoskennelll!. monta pitkaa vuotta ennen 
vallankumousta. Meita eI suotta sanottu kallionlu jlksl. Sosiali
demokraatit muodostivat proletaarisen puolueen, joka el meneta 
rohkeuttaan ensimmaisen soti laalllsen hyOkkilyksen ep1\onnisfu
misesta, eI meneta malttlaan, ei viehlity seikkailu!hin", kirJoitti 
Lenin (Lenin, XII osa, sivu 126). 

Boishevikit talstelivat lIJegaalisten puoluejiirjesWjen saiIyWimisen 
ja IUjittamisen ·puolesta. Mutta samaan aikaan bolshevikit pitiviit 
vii ltfamattomana kaikk!en legaalisten mahdollis uuksien, jokaisen le
gaalisen kiinnekohdan kayttamlsta, minka avulla voitiin pitaa ylla ja 
sailyttaa yhteyksil!. joukkoih.in Ja volmistaa sllJa puoluetta. 

"Se oli aikaa, jolloln puo!ueemme tekl tsarlsmla vastaan 
kiiydysta avoi mesta vallankumoustaistel usta kaannett1i. klertolii
ke taktiikkaan, -kaikkien Ja kaikenlaisten legaal!sten mahdollisuuk
sien kayttiimlseen -vakuutuskassoista duuman puhujalavaan 
"asH. Se oli per1iantymisen aikakautta sen j:ilkeen, kun meidat 
oli Iyoty hajalle vuodcn 1905 va lIankumollksess:l. Tiima kaanne 
vantil meilta uuslen ta!stelutapojen omaksumista, jotta voital
siln voimien kokoamisen Jalkeen siirtya uudelleen avoimeen 
val' ankumoukselliseen taisteluun tsarismia vastaan" (Stalin, 
Puolueen XV ed ustaJakokouksen plkakirjoitusselostus, sivut 
366-367, v. 1935). 

Sailyneet legaaliset jarjestot olivat ikaankuin suoJana puolueen 
maanalaisille jarjestoille ja yhteyskeinona joukkoihin. Sallyttiiakseen 
yhteyden joukkoihin bolshevikit kayttivat ammattililttojaja muita legaa
lisia yhteiskun nallisia jarjestoja: sal rausvakuutuskassoja, tyovaen 
osuuskauppoja, klubeja ja kulttuurlseuroja, kansantaloja. Bolshevikit 
kiiyttivat Valtakunnandu uman puh ujalavaa tsaarin hallituksen politli
kan paJjastamiseksl , kadettien pa'ljastamiseksi, talonpoikien saamiseksi 
proletariaatin puolelle. IIIegaalisen puoluejarjeston sailyttiiminen 
ja poliittisen tyon kaikklen mulden muotojen johtaminen taman 
jiirjeston valItyksella takasi puol ueen oikean Iinjan noudatfamisen, 
voirn'ien valmistamisen uutta vallankumouksellista nousua varten. 

Bolshevikit toteuttivat vallankumouksellista linj lansa taistellen 
kahdella rintamalla, kahd'!ulaista o)portunismia vastaan puol ueessa: 

lik vidaatioreita, ' puolueen suoranaisia vih oi lisia vastaan ja nun sa· 
nottu ja otzo'Oisteja, puolueen salaisia vihollisia vastaan. 

Lenin, bolshevikit kavivat leppymat6ntll taistelua likvidaattorlutta 
vastaan aivan tiiman opportunistisen virtauksen muodostumlsen alusta 
asti. Lenin osoitti, etta likvidaattorius on liberaalisen porvariston 
asioimisto puolueessa. 

Vuoden 1908 joulukuussa oli Pariislssa Venajan Sosialidemo
kraattisen TyOvaenpuolueen viides (yleisvenalainen) konferenssi. 
Leninin ehdotuksesta tama konferenssi tuomitsi likvidaattoriuden, s. o. 
puoluein telligenssin erlHin osan (menshevikkien) yritykset n likvidoida 
(hiivittaa) Venajan Sosialldemokraattisen Tyovaenp uolueen olemassa· 
oleva jarjesto ja korvata se muotoa vailla olevall a yh tymisella legaa
lisuuden puitteissa , maksoi mitl1 maksoi, vaikkapa tama legaali suus 
olisikin ostettava limeisen luopumisen hinnalla puolueen ohJelmasta, 
taktiikasta Ja perinteista" (NKP (b) pa1iWslauselmissa, I osa, sivu 128). 

Konferenssi kutsui kaikkia puolueJarjestojii paattiiv1iiseen taisie
lllun likvidaattorien yrityksHi vastaan. 

Mutta menshevikit eivat ali stuneet Uihan konferenssin paaHikseen, 
vaan luisuivat yhl!. enemman likvidaattoriuden , vallankumoukscn ka
valtamisen ja kadetteihin lahenemisen Helle. Menshevikit luopuivat 
yha avo'memmin proletaarisen puolueen vallankumoukselIisesta oh
jelmasta, demokraattisen tasavalIan, 8-tuntisen tyOpalvan ja tilanherro
jen maan pakkoluovutuksen vaatimuksesta. Menshevikit halusivat 
saada puolueen ohjelmasta ja taktiikasta luopumisen hinnalla tsaarin 
hall itukselta Illvan julkisen, legaalisen, muka "tyovaen"·puolueen ole· 
massaoloon . Mensheviki! ollvat valmiita tekemlHln sovinnon Stolypi
ui n valtakomennon kans8a, mukautumaan siihen. Sen vuoksl IikvIdaat
toreita nimitettiin myoski n nStolypinin tyovllenpuolueeksi". 

Taistellessaan vallankumouksen avoimia vastustaJIa, likvidaattorei· 
fa vastaan, joiden johdossa olivat Dan, Axelrod, Potresov - .Martovin, 
Trotskin ja muiden menshevikkien hei til auttaessa - bolshevikit 
kiivi vat samaan aikaan leppymaWntll taistelua my5skin salaisia lik· 
vidaattoreita vastaan, otzovisteJa vastaan, jotka naamioivat opportunis
minsa n vasem mistoJai sella" fraasilla. Otzovisteil,si alettiin nimittaa 
osaa entisiii bOlshevikkeja, Jotka vaativat Valtakunnanduumassa olIei
den tyo vaenedustajien pOiskutsumista ja yleensll kaiken tyon lopet
tamis ta legaalisissa jiirjestoissa. ' 

Vuonna 1908 osa bolshevikkeja vaatl sosialidemokraattIsten 
edustaj ien poiskutsumista (venajiiksl - otzyv) Valtakunnanduumasta. 
Siit1i Joht uu nimItys "otzovistit- (pois{{utsuJat). Otzovistit muodostivat 
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olll art ryhmlll1sll (Bogdanov, Lunatsharskl, Alekslnski, Pokrovski. 
Bubnov Ja muut), Joka alotti taistelun Leniniii Ja Leninin linJaa 
vastaan . Otzovistit kieWiytyivat Jyrkasti tyoskentelemastii tyov1!en 
arn mattiliiloissa Ja muissa legaalisissa yhdistyksissa. Hila he tekivat 
SLlllrla vahinkoa tyovaen asialle. Otzovistit vetivat puoluetta Irli 
tyOvaenluokasta, katkoivat sen yh teyksHi puolueeseen kuulumattom iin 
Joukkoihin, hal usivat koteloitlla maanalaiseen jarjestMn ja samalla 
asettivat sen alttiiksi iskuilIe tekemaJl ii mahdottomaksi legaalisen 
suojan kiiyttamisen. Otzovlstit eiviit yrnmHrUl.neet, etta bolshevikit 
volvat Valtakunnandu umassa ja sen kalltta vaikuttaa talonpoikaistoon, 
voivat paljastaa tsaarin llall ltuksen politiikan, kadettien poJitiikan, 
jotka koettivat petoksella saada talonpoikaiston mukaansa. Otzovistit 
hJirilsivllt voimien kokoamista uutta vallankumouksellista nousua 
varlen. Sen vuoksi otzovistit olivat "nurinpain kaannettyJa Jikvi
daattoreita" - he koettivat Iikvidoida leg!1alisten Jiirjestojen kaytUimisen 
mahdollisuuden ja tosiasiassa kieWiytyivat laajojen puolueeseen 
kuulumattomien joukkoJen proletaarisesta johtamisesta, kieltaytyivat 
vallankumouksellisesta tyosUi . 

Bolshevistisen "Proletaari" -Iehden laajennetun toimituksen 
neuvottelukokous, joka kutsuttiin koolle vuonn a 1909 kasiltelem1!an 
utzovisti en menettelyii , tllomitsi olzovistit. Bolshevikit selittiv1!t, 
Hei heilH! ole mitiiiin yhteistii otzovistien kanssa ja erottivat nama 

bolshevistisesta jiirjestosla. 
Seka likvidaattorit etta otzovistit olivat kaiken kalkklaan vain 

proletariaatin ja sen puolueen pikkuporvarirlisia mukanakulkijoita. 
Proletariaatille vaikeana hetkena likvidaattorit Ja otzovistit nayttivat 
erikolsen havain nollises ti todelliset kasvonsa. 

4. � Bolshevikkien taisteht tro tskilaisuutta vastaan. Puoluevastainen 
Elokuun blokki . 

Samaan aikaan, kun bolshevik!t kavivlH leppymiilontii taistelua 
kahdella rintamalla -likvidaattoreita ja otzovisteja vastaan - prole
taarisen puolueen vankan Iinjan puolesta, Trotskl kannatti likvi
.uaattorl-menshevlkkeja. Juurl nai nii vuosina Lenin sanoi hanta "Juudas 
Trotskiksi". Trotski Jarjest! Wienissa (Itavallassa) kirJalIisen ryhman 
ja alkoi julkaista "fraktioid en ulkopuolell a olevaa u, tosiasiaJlisesti 
menshevistista sanomalehtea . Lenin kirjoitti silloin Trotskista: "Trotski 
kayttaytyi kuten katali n kiipe ilija Ja ryhmiipukari ... Lavertelee puo
lueesta, mutta ktiytt'iytyy kaikkia muita ryhmap ukareita huonommin u. 

MyOhemmin, vuonna 1912, Trotski oli Elokuun blokln, s. o. 
ka!kkien bolshevisminvastaisten ryhmien ja vi rtausten liittoutuman 
jarjesta jana Leninia vastaan, bolshevikkipuoluetta vastaan. Tahan 
bolshevismille vihamieliseen li ittoutumaan yhtyivat seka Iikvidaattorlt 
.etta otzovistit , todistaen talla sukulaisuutensa. TrotskiUa ja lrotskl· 
laisiIla oli kaikissa peruskysymyksissa likvidaattorinen asenne . Mutta 
Trotski naamioi Iikvidaattoriutensa keskustalaisuudella, s. o. sopuil ulla, 
vliitt1!en, etta han on sekli bolshevikkien etta menshevikkien ulko
puoiella ja pyrkii muka naiden sovintoon. Lenin sanoi taman joh
dosta, ett1! Trot ski on katalampi ja vahingollisempi avoimia likvl
daatto reita sen tlihden, eWi han petkuttaa tyolaisii'i, ollen muka 
olevinaan afraktioiden ulkopuolella", mutta it se asiassa tukee taydel
Iisesti menshevikki-li kvidaattoreita . Trotskilaisu us oli paaasiallisin 
keskustalaisuutta levittlivli ry hmli. 

»Keskustalalsuus" , klrjoittaa to veri Stalin, non poliittinen 
klisite. Sen ideologla on mukautumisen ideologiaa, proletaaristen 
etuje n alistamisen ideologiaa pikkuporvariston etuihin yhden 
yhteisen puolueen sisiillti . Tlimli ideologia on vierasta ja 
vastakkaista leninismi lle" (Stalin, Leninismin kysymyksia, 
sivu 379, 9 painos). 

Tuolla kaudella Kamenev, Zinovjev ja Ry kov olivat tosl
asiallisesti Trotski n salaisla agen tteja, siWi. he antoivat hanelle usein 
apua Leninia vastaan. Zinovjevin, Kamenevin, Rykovin ]-a muiden 

, TrotsKin salaisten Iiittolaisten avulla kutsuttiin vastoill Leninin tahtoa 
tammikuussa vuonna 1910 koolle Keskuskomitean taysistunto. Keskus
kOlllitean kokoonpano oli ttihan aikaan muuttunut useiden bolshe
vikklen vangitsemisen johdosta, ja horjuvat ainekset saivat mahdol
IIsuuden tehda leninilliisvastaisia paatoksia. Niinpa tiissa tiiysistun
nossa paatettiin lakkauttaa bols-hevistinen "Proletaari" -lehU ]a antaa 
rahaIlista apua Trotskin "Pravda " -Iehde\l e, jota han jul kaisi 
Wlenissa. Kamenev liittyi Trotskin lehden toimitukseen ja pyrki 
yhdessa Zinov~vin kanssa mu uttalllaan Trotskin lehden Keskus
komitean aanenkannattajaksi. Vain Lenirtin vaatimuksesta Keskus
komitean tammikuun taysistunto hyvaksyi pliliWksen Jikvlda,Htoriu
den ja otzovismin tuomitsemisesta, mutta tall~ inkin Zi novjev ja 
Kamenev pitlV"lit kfinni trotskilaisesta ehdotuksesta, eltei li kvidaatto
re ita nimltettliisi naiden todellisella nimelIa. 

Kavi siten, kuin Lenin oli enna kolta nlihnyt ja varoittanut: vain 
bolshevikit alistuivat Keskuskomitean t1!ysistunnon paaWksiin , lak
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kauttJvat al1nenkannattajansa "Proletaarin", Illutta menshevikit j uI
kalsivat edelleen fraktio- Ja Iikvidaattorilehteansl!. "Golos sotslal
demokrata II (~Sosialidemokraatin aani "). 

Toveri Stalin oli taydeIlisesti Leninin kan nalla, julkalsten ~SotsiaJ 

demokratin" 11 numerossa erikoisen kirJoituksen. nssa kirjoituksessa 
tuomlttiln tJ otskiiaisuuden auttaJien menettely, sanottiin, ettli on 
vlllttamatonta lopettaa se epanormaali tilanne, joka oli muodostunut 
bolshevisti se~~a ryhmassa Kamenevin, Zinovjevin ja Rykovin petol
lisen kayttaytym isen johdosta. 1,i rjoituksessa esitettiin my~hemmin 
Pragin puoluekonferenssin toteuttamat piiiva jiirjestyksessll olevat 
tehtavat: yleisen puoluekonferenssin kokoonkutsuminen , legaalisen 
puol uelehden julkaisem inen ja illcgaalisen kiiytannoillsen· keskuksen 
muodostaminen VeniljiiIJe. Toveri Stalinin klrjoitus perustui kokonal
suudessaan Leninia kannattaneen Bakun komitean paatokslin. 

Vastapainoksi Trotskin pUl) luevastaiselle Elokuu n blokille (li ittou
tumalle), johon kuul ui yksinomaan puoIuevastaisia aineksla Iikvidaat
toreista ja trotskilaisista alk aen otzovistei hin ja ju malanrakentajiin 
asti , muodostettiin illegaaJisen proIetaarisen p uol~een saHyttamisen 
ja lujittamisen kannattaj ien blokki, puol uekannan bIokki. Tahan 
blokkiin kuuIuivat bolshevikit Leninin lohdolla ja pieni maara puo
lueen kannalla olevia menshevikkeja Plehanovin johdolJa. Plehanov 
ja hiinen puoluetta kannattavien mens hevikkien ryhmansa, vaikka 
he jii iviitkin useissa kysymyksissa menshevistiselle kannalle, sanou
tuivat piiattiiviiisesti Irti Elokuun blokista ja IIkvidaattoreista ja alkoi
vat pyrkia sopimukseen bolshevikkien kanssa . Lenin hyvaksyi Ple
hanovin ehdotuksen ja ryh lyl valiaikaiseen blokkiin Plehanovin ka nssa 
puoluevastaisia aine ksia vastaan liih tien siita ajatuksesta, etta sel
lainen blokkl on , ed ul linen puol ueelI t: ja tuhoisa Iikvidaattoreille. 

Tover! Stalin kannatti taydellises ti ma blokkia. Hiin oli tahan 
aika.tn karkoitukselLa. KarkoituspaikaJta Leninille lii heWimassaan kir
jeessa toyer! Stalin kirJoltti: 

"MinLl n mielestiin i blokin (Lenin - Plehanov) Iinja on ainoa 
olkea: 1) se, ja vain se, vastaa Venajallli suoritettavan tyon 
todellisia etuja, jotka vaativat todelIisten puol ueainesten yhdisty
mistii; 2) se, ja vain se, jouduttaa legaalisten jarjest()jen 
vapauttamisen prollessia likvidaattorien ikeesta, kalvaen kullun 
menshevististen ty51aisten ja Il kvidaattorien viilille, hajoittaell 
ja tuhoten vllmemainitut" (Kokoel ma . Lenin ja Stalin-. Iosa 
slvut 529-530). 

raiiavasti yhdistamall ii maanalaisen tyon legaaliseen tyohOn bolshe
vlkkiell onnistui tulia huomattavaksi voimaksi julkisissa ty~vaenJarjes
tl\ is&ii. Tiima nakyi muun ohella siita suuresta vaikutuksesta, mika 
bolshevikeilIiol oli tana kautena pidetyn neljan legaalisen edusta
jll kokouksen - kansanyliopistoJen, naisten, tehdaslaikarien 1a rait
Ii usvaen edustajakokousten - tyolaisryhmiin. Boishevikkien esiintyml-

II Iii naissa legaalisissa edustajakokollksissa 01 i suuri poliittlnen 
merkitys, ne herattivat vastakalkua koko maassa. Esilntyessiian esi
merkiksi kansanyliopistojen edustajakokouksessa bolshevistinen tyo
I1lisedustaJisto paIjasti kaikkea kulttuurltyota tukahduttavan tsarismlD 
poIiti ikan ja todisti , etta ilman tsarlsmln kukistamista on mahdoton
fa � ajatella todell ista kulttuuri tyOn nousua maassa. Esilntyessaan 
lehdaslaakarien edustajakokouksessa tyOlaisedustajisto kerloi kau
heista epaterveelIisistii oloista, joissa ty51iiisten on tYOsken neltava Ja 
elettllva, ja yeti johtopaaWksen, etta ilman tsaarin JarjesteIman kukis
tamista el tehtaissa voida saada todenteolla terv~ydenholtoa larjes
letyksi. 

Boishevikit tunkivat viihitellen Iikvidaattorit pois erilaisista sally
neista legaalisista jarjestOista. Omalaatuinen yhtei-srintamapolUlikka 
puoluekanna lla olevan Plehanovln ryh man kan ssa tekl bolshevikeille 
mahdol1iseksi valloittaa useita menshevistisiii ty51iiisjiirJeshiJii (Viipur!n 
kaupunginosa, Jekaterlnoslav y. m.). 

Tiilla vaikealla kaudella bolshevikit antoivat tylHlaiin esimerkil
lisen naytteen siita, kuinka Jegaalinen iya on yhdlstettavii l!Iegaaliseen. 

5. �Pragin puoluekonferenssi v. t 912. Boishevikkien muodostu
minen itsenaiseksi marxilaiseksi puolueeksi. 

Taistelu Iikvidaattoreita ja otzovisteJa vastaan samoin kui n taisteI u 
trotskllaisiakin vastaan asetti bolshevikeille oleell isen teht1l.van
IlIft1l.a yhteen kalkki bolshevildt ja muodos taa heista itseniiinen bol
shevikkipuolue. Tiima oli pakottllvan valttamatonta ei alnoaslaan 
tyoviienluokkaa hajoittavien opportunististen ViI tausten lopettamiseks i 
puolueesta. Se oli tehtava myoskin sita varten, etta saatetaan tyO
vaenluokan vol mien kokoaminen piititokseen Ja valmistetaan ty()v1l.en
luokkaa uuteen vallankumoukselliseen nous u un. 

Mutta tiiman tehtavtln tayttamiseksi oli valWimatOnta pUhdistaa • 
nnen kaikkea puolue opportunisteista, menshevikeist1l.. 

Nyl ei enaa kukaan bolshevikeista epaillyt sita, etta bolshevik
klen jaamistii edelleen samaan puolueeseen menshevikklen kanssa 
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011 mahdotonta ajatella. Menshevikkien petollinen menettely stoly. 
pinilaiselia taantumuskaudella , heidll n yrityksensa proletaarlsen puo· 
lueen havlttamiseksi ja uuden reformistisen puolueen jarjestamiseksi 
teklvat klertamattomliksi valien rlkkomisen heidan kanssaan. Ollen 
samassa puolueessa menshevikkien kanssa bolshevi kit tavalla tai 
toisella ottivat itse lleen moraallsen vastuun menshevikkien menet
telysta. Mutta moraalisen vastuun ottaminen menshevikkien avol· 
mesta kavalluksesta ei enaa ollut aJateltavissakaan, elleivat bolshevikit 
tahtoneet itsekin tulia puolueen ja tyovaenluokan pettureiksi. Yhte· 
naisyys menshevlkkien kanssa saman puolueen puitteissa muuttui 
slten tyovl1enluokan ja sen puolueen peWimlseklii. Sen vuoksl oli 
viilttiimiitontii suorlttaa loppuun asti toslasiallinen valienrikkominen 
m('nshevlkkien 1<anssa, menna muodolliseen, organisatooriseen vallen
rlkkomiseen asti heidan kanssaan ja karkoittaa menshevikit puo
lueesra. 

Vain tlltii tieta voitil n luoda uudelleen proletariaatin vallan
kumouksellinen puolue, jolla oli yhtenainen ohjelma, yhtenainen tak· 
tlikka, yhtenainen luokkaJarJesto. 

Vain tata tieta voltiin rakentaa menshevikkien rikkoma todellinen 
(eika vain muodollinen) puolueyhtenaisyys. 

Tamil. tehHiva ali bolshevikkien valmisteleman VI yleisen puolue
konferenssin Hlytettavii. 

Mutta tama tehtlivli ali vain asian yksi puoH . Muodollinen valien 
rikkominen menshevikkien kanssa ja bolshevi kkien m uodostuminen 
erilliseksi puolueeksi oli tietenkin hyvin tiirkea poliittinen tell
tava. Mutta bolshevikkien edessa oli vielli toi nen , tlirkelimpi tehtlivli. 
Tehtavana ei o1l ut vain katkaista valit menshevikkien kanssa ja 
muodostua erilliseksi puolueeks i, va an ennen kaikkea luoda menshe
vlketsta eroamise n jalkeen uusi pllol ue, luoda uudenlyyppinen puo· 
lue, Joka on ecilainen kuin tavalliset Lannen sosialidemokraaltiset 
puolueet, vapaa opportunistisista aineksista , kykeneva johtamaan 
proletariaattia valtataistel u un . 

Taistellessaan bolshevikkeja vastaan kaikki menshevikit vivahdus
erotuksiin katsomatta Axelrodista ja Martynovi sta Martoviin ja 
Trotskiin as ti kayttelivat herkeamatta lansieurooppalaisten sosiali · 
demokraattien asevarastosta ottamaansa asetta. He tahtoivat, etta Vena· 
jlll1a olisi samanla inen puolue kuin, sa nokaa mme, Saksan tahi Rans
kan sosialidemokraatti nen puol ue. Sen vuoksi he juuri taisteli vatk! n 
bolshevikkeja vastaan, etta vainuslvat niissa jotakin uutta, eplitaval
lista, Lannen sosialidemokratiasta eroavaa. Mutta mita olivat silloin 

148 

Lannen sosialidemokraattiset puolueet? Niissa oli 'sikin sokin marxi. 
laisia ja opportunistisia aineksia, vallan kumouksen ystavia Ja vas tus
tajia, puoIuekannan puolustajia ja vastustajia, jolloin ensinm ainitut 
tulivat vahitellen aatteelliseen sovintoon vii memainittujen kanssa ja 
ensinmainitut tosiasiallisesti alistuivat vahitellen vlimemainittujen val
taan. Minkatahden olisi tehtava sovinto opportunistien kanssa, vall an
ku mouksen peWijien kanssa, kysyivat bolshevikit la nsleurooppalal. 
sil ta sosialide mokraateilta. n Puoluerauhan" tahden, nyhtenaisyyden " 
tahden - vastattiin bolshevikeille. Yhtenaisyyden, mutta kenen kanssa. 
opportunistienko kanssa ? Niin, vastasivat he, opportunistien kanssa. 
Oli selvaa, etta sellaiset puolueet eiva! voi olla vallankumouksellisia 
puolueita. 

Bolshevikit eivat v9ineet olla nakematta, etta Engelsin kuole man 
Jalkee ii al koivat Hinsieurooppalaiset sosialidemokraattiset puolueet 
tu rmeltua, muuttua yhteiskunnallisen vallallkumouksen puolueista 
~yhteiskunnaI1is ten reformien- puolueiksi , ja jokainen naista puolueis. 
ta oli JlirJest6na jO muuttunut johtavasta vo!masta oman parlamentti
ry h mansa lisakkeeksi. 

Boishevikit eivat voineet olla tietamatta , etta proletariaatille ei 
seuraa mltiian hyvaa sellaisesta puolueesta, etta sellainen puolue ei 
kykene lohtamaan ty6vaenluokkaa vallanku moukseen. 

Bolsheviklt eivat voineet olla tietamatta, ettii proletariaattl el 
tarvitse sellaista puol uetta , vaan toisenlaisen , uuden, tode llisen mara 
xilaisen puolueen, joka olisi leppyml1ton opportunistei hin nahden j.1 
vallankumouksellinen porvaristoon nahden, joka olisi lujasti yhteen
li ittynyt ja ehyt, joka 01l 5i yhteiskun nallisen va ll ankumouksen puo· 
Iue, proletariaatin diktatuurin puolue. 

Bolshevikit tahtoivat, etta heiJlil olis! Juur! sellalnen uusl puolue. 
Ja bolshevikit rakensivat, valmistelivat sellaista puoluetta. Koko 
ta istel un historia ~ ekonomiste ja", mens hevikkeja, trotsk ilaisia, otzovis
teJa, kaikenvarisia idealisteja vasta an aina empiriokriitikkoihin saakka 
011 juuri sellaisen puolueen valmistamisen historiaa. Bolshevikit tah· 
toivat luoda uuden, bolshevistiserz puolueen, joka kelpaisi esikuvaksi 
kaikille, jotka halusivat saada todellisen vallankumouksellisen marxl· 
laisen puolueen. Bolshevikit oliva t valmistelleet sellaista puoluetta 
Jo vanhan "Iskran" ajoilta asti . He olivat valmistelleet ' sita sitke1l.sti, 
jarkahtamatt6masti, kaikista esteista h uolimatta. Tarkein Ja ratkaiseva 
osa oli tassa valmistelutyossa Leninin sellaisilla teoksilla kuin n MUll 
on tehtava ?-, nKaksi taktiikkaa" j. n . e. Leninin kirJa .Mitll on 
tehtavli? K oli sellaisen puolueen ideologista valmistelua. Leninln 

149 



klrja "Askel eteenpain, kaksi as kelt a taaksepliin" oli sellaisen pno
lueen organisatoorista valmistelua. Leninin kirja "Sosialidemokratlan 
kakSi taktilkkaa demokraattisessa vallankumouksessa" 011 sellalsen 
puo)ueen poliiitista valmistelua. Lopuksi Lenlnin kirja "Materialis m! 

ja empiriokritisismi" oli sellaisen puolueen teoreeitista valmistelua. 
Voidaan varmuudella sanoa, ettei vieHi koskaan historiassa miklian 

poliittinen ryhma ole ollut n~in 'perusteellisesti valmentunut muodos
tuakseen puolueeksi kuin bolshevistinen ryhmli. 

Sellalsten ehtojen vallitessa bolshevikkien muodostuminen puo
lueeksi 011 taysln valmis ja kypsynyt asia. 

VI puoluekonferenssin tehtllvlina oli kruunata jo valmls asia 
mtnshevikkien karkoittamisella ja uuden puolueen, bolshevikkien 
puolueen mnodostamisella. 

VI YleisvenaHiinen puol uekonferenssi pidettiin Pragissa vuoden 
1912 tammikuussa. Yli 20 puoluejarjestoli oli edustettuna tlissa ko n
fere.nssissa. Sil1l1 011 sen vuoksi muodollIsesti puolueen edustaja

Kokouksen merkltys. 
Konferensslsta julkaistussa tiedotuksessa, jossa ilmoitettiin, eWi 

puolueen hajonnut keskuskoneisto 011 pantu j1illeen kuntoon ja ettli 
olf muodosteHu puolueen Keskuskomitea, san.ottiln, ettll taantumus
vuodet ovat puolueelle kaikkein raskainta aikaa aina siWi asti, kun 
Veniijan sosialidemokratia oli muodostunut miiaratyksi jarjestoksi. 
Huollmatta kaikesta vainosta, ulkoap1iin tulleista raskaista iskuista, 
puolueen sisallli ollelden opportunistien petoksesta ja horjunnasta, 
proletariaatln puolue on sliilyttiinyt lIppunsa ja j1irjestons1i. 

nSlillynyt on ei ainoastaan Venajlln sosialidemokratian liPP?, sen 
ohjelma, sen vallankumoukselliset perin teet, on sliilynyt sen jlirjestO, 
Jota voltiin vahingoittaa Ja heikenHiii, mutta jota mlnk1ilinlaiset 
vainot eiv1it voineet kokonaan hlivitt1ia·, sanottiin konferenssin 

tledotuksessa . " 
Konferenssi totesi ty~vaenJiikkeen uuden nousun ensimmaiset 

merkit Venaj1illli ja puoluety~n vllkastumisen. 
Paikallisten ed ustaJien selostusten johdosta konferenssl totesi, 

etta .kalkilla paikoilla suoritetaan sosialidemokraatUsten ty~lalsten 
keskuudessa tarmokasta ty~tll palka \listen iIlegaalisten sosialidemokraat
tlsten jarjestojen ja ryhmien IUjittamiseksi". 

Konferenssi totesi, etta joka puolella maata on tunnustettu bol
shevistisen taktiikan t1l.rkeln slilint~ perli1l.ntymisen kaudel la - illega a 
1fsen ty~n yhdistaminen legaaliseen erilaisissa legaallsissa tyovll.en
yhdistyksiss1l. ja -liitoissa. 
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Pragin konferenssi valitsl puolueen bolshevistisen Keskuskomitean. 
T1l.h1l.n Keskuskomiteaan tulivat Lenin, Stalin, Ordzhonikidze, Sverd
loy, Srandarjan, Goloshtshekin ja muut. Toverit Stalin ja Sverdlov 
valittiin Keskuskomiteaan poissaolevina, silla he olivat karkoituksella. 
Valittujen Keskuskomitean varaJ1isenten joukossa oli toveri Kalinin. 

Vall ankumouksellisen tyOn Johtamiseksi Venajallli muodostettiin 
kllyHinnollinen keskus (Keskuskomitean Ven:iJan byroo) to veri 
Stalinin johdolIa. Keskuskomitean Venajan byrorseen tulivat toverl 
Stalinin lisaksi toverit J. Sverdlov, S. Spandarjan, S. Ordzhonik Idze, 
M. Kalinin, Goloshtshekin. 

Pragin ko nferenssi teki yhteenvedon bolshevlkkien koko alkal
semmasta taistelusta opportunismia vastaan ja paatti karkoittaa men
shevlkit puol ueesta. 

Karkoitettuaan menshev ikit puolueesta Pragin konferenssi antol 
m uodon bolshevikkipuoI ueen itsenaiselle olemassaololle. 

Nujerrettuaan menshevikit aaUeellisesti ja organisatoorisestl, 
karkoitettuaan heidat puolueesta, bolshevikit sailyttlvi!t itselleen 
puolueen, Venlijlin Sosialidemokraattisen Tyuv1l.enpuolueen vanhan 
lipun. Sen vuoksi bolshevikkien puoluetta nimitettiln edelleenkin 
vuoteen 1918 asH Venaji!n Sosialidemokraattiseksi TyOvaenpuo
lueeksi, lisaamliIl1l. sulkumerkkeihin "bolshevikit". 

Lenin kirJoitti Gorjkille Pragin konferenssin tulokslsta vuoden 
1912 alussa: 

"LopuJtaldn onnistui, Iikvidaattoril urjusten uhalla, synnyt-
Hili uude lJeell puolue ja sen Keskuskomitea. Toivon, etta Te 

iIoitsette !astii yhdessa meidan kanssamme" (Lellin, XXIX osa, 
~ 
slvu 19). 

Antaessaan arvion Pragin konferenssin merkityksestil toverl 
Stalin sanoo: 

•Tiillli konferenssilla oli mit1i suurin merkitys puolueemme 
historiassa, siIJa se asettl rajapyykin boIshevikkien ja menshe
vikkien valille ja yhdisti bolshevistiset jiirJestot koko maassa 
yhtenaiseksi bolshevikkipuolueeksl" (NKP(b):n XV edustaJI
kokouksen pikaklrJoitusselostus, sivut 361-362). 

Menshevikkien karkoittamisen ja bolshevikklen itsenalseksl puo
I ueeksl muodostumisen jalkeen bolshevikkien puolue tull lujemmaksl 
Ja volmakkaam maksi. Puolue lujittuu puhdistautumalla opportunlsti
slsta aineksista - Himli on yksi bolshevlkldpuolueen tunnuk.la. 
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uudentyyppisen puo}ueen, joka on periaatteellisesti erilainen kui n 
II Inte rnationalen sosialidemokraattiset puolueet. Nimittae n itseaa n 
sanoissa marxilaisiksi II Internationalen puolueet kaytannossa sietivat 
keskuudessaan marxilaisuuden vastustajia, avoimia opportunisteja ja 
antoivat naiden rappeuttaa, vieda turm loon II lnternationalen . 
Bolshevikit painvastoin kavivat Jeppymatonta taistelua opportunisteja 
vastaan, pU hdistivat proJetaarisen puol ueen opportunismin saastasta ja 
saivat luod uksi uudentyyppisen puolueen, leniniliiisen puolueen. 
joka sittemmin taistellen saavutti proletariaalin diktatuurin. 

Jos proletaarisen puolueen rive ihin olisivat Fiilneet opportunistit, 
niln bolshevikkipuoluc ei olisi voinut paii stii oikealle Helle eika 
vieda mukanaan proletariaattia, ei olisi voinut ottaa valtaa eika jarjes
tlia proletariaatin diktatuuria, ei olisi voinut seIviytya kansalais
sodasta voittajana, ei olisl voinut saada rakennetuksi sosialismia. 

Pragin konferenssi esitti paatoksissaan puolueen pliivajarjestyk
sessa oleviksi poliittisiksi paatunn uksiksi seuniavan minimiohjelman: 
dem okraattinen tasavalta, 8-tuntinen tyopaiva, tilanherrojen kaiken 
maan pakkoluovutus. 

Naill a vallankumo uksell isill a tunnuksilla bolshevikit kavivlit vaali
kamppailun IV Valtakunnanduuman vaaleissa. 

Nailla tun nuksilla tapahtui tyovaenjoukkojen vallankumouksel
lisen liikkeen nousu vuosina 1912-1914. 

LY H Y T Y H T E ENV ET O 

Vuodet 1908-1912 olivat mita vaikein ta aikaa vallankumouk
sellisessa tyossa. Vallankumouksen tappion jalkeen , vall ankumous
llikkeen laskun ja Joukkojen vasymyksen oloissa bolshevikit muut
tivat taktiikkaansa ja siirtyivat suoranaisesta taistelusta tsarlsmla 
vastaan klertoliiketaktiikkaan. Stolypinilaisen taantum uksen vaikeissa 
oloissa bolshevikit kayttiviit hyvakseen pienimpiakin legaalisia mahdol 
IIsuuksia yhteyden sailyttamiseksi joukkolhin (vakuutuskassoista ja 
ammatllIisista JarJestoista duuman puhujalavaan asU). Bolshevikit ko
kosivat vasymattomastl voimia vallankumousliikkeen uutta nousua 
varten. 

Vallankumouksen tappion vaikeassa tfianteessa, Jolloln oppositio. 
virtaukset menlv1it hajalle, jollo;n puolueesta eronneet intelligentit 
(Bogdanov, Bazarov y. m.) menettiviit uskonsl vallankumoukseen 
ja IIsaslvat revisionistisia hyOkkailyjaan puolueen teoreettisia perusteita 
vastaan, bolshevikit osoittautuivat puolueessa ainoaksi voimaksi, joka 

ei kiiiirinyt kokoon puolueJi pp ua, vaan pysyi uskollisena puolueen 
ohjelmal\e ja torjui marxilais en teorian .arvosteliJain u hy6kkiiykset 
(Leninin kirja "Materialismf ja empiriokritisismi·). Aatteellinen 
marxila!s-Ieninilainen karaistuneisu us Ja valla nkumouksen naktlaiojen 
ymmartaminen auttoiva t Leninin ymparille Iiittynytta bolshevikkien 
varsinaista ydinjoukkoa puolustamaan menestyksella puoluetta Ja sen 
vallankumouksell isia periaatteita. "Meita ei ole suotta sanottu kalli on
lUJiksi", sanoi Lenin bolshevikeista. 

Menshevikit loittonevat ta na kautena yha enemman vallankumouk
ses ta. Heista tulee Ii kvidaattoreita, he vaati va t proletarfaatin IIle
gaalise n, vallankumouksellisen puolueen Iikvidoimlsta, hiivittiimistii, 
sanoutuvat yhii avoimemmin irti puolueen ohJelmasta, puolueen 
vallankumouksellisista tehtavls ta Ja tunnuksista, yrlttiivat Jiirjestaii oman 
re formistisen puolueensa, Jonka tyoliiiset ristivat "Stolypinin tytlvaen
puol ueeksi". Trotski kannattaa Iikvidaattoreita "puoJueen yhteniii. 
syyden" fa risealaisen tunnuksen varJoll a, Joka tun nus tosiasiassa mer
kitsi yhtenii il,yytta likvidaattorien kanssa. 

Toiselta puolen osa bOlshevikkeJa, ymmiirtamiitta, etta talstelussa 
tsarismia vasta an on valttamatoll kaanne uuteen taktiikk.,aan, kierto. 
Iiiketaktiikkaan, vaatii Iuopllmista legaalisten mahdollfsullksien kiiytta
mfsesta, vaatii tyoliiisedustaji ell poiskutsumista Valtakunnanduumasta. 
Otzovistit (aJavat puoluetta joukoista irroittautumiseen, hiiiritsevat 
voimlen kokoamista uutta vall ankumouksellista nousua varten. 
Katkeytyen "vasemmistolaisten" fraasien -: arjoon otzovistit samoin 
ku in Iikvidaattoritkin kieltaytyvat tosiasiallisesti vallankumouksellisesta 
taistelusta. 

Likvidaattorit Ja otzovlstit yhtyvat Lenlnia vastaan yhteiseksf 
liitoksi, Trotskin JiirJestamliksi Elokuun blokiksi. 

Bolshevikit saavat yliotteen taistelussa likv!daattoreita ja otzo
visteja vastaan, taistelussa Elokuun blokk!a vastaan Ja puolustavat 
menestyksellisesti iIIegaalista proletaarista puol uetta. 

Tuon aikakauden mita tarkein tapahtuma on VenaJan Sosiall· 
Jemokraattlsen Tytlviienpuolueen Pragin konferenssi (vuoden 1912 
ammikuussa). Tassa konferenssissa karkoitetliin menshevikit puolueesta, 

lopetettiin ainiaaksi bolshevikkien ja menshevikkien muodollinen 
yhtenaisyys samassa puolueessa. Bolshevikit muodostuvat poliit
t!sesta ryhmasta itsenaiseksi Venajan Sosialidemokraattiseksi Ty(). 
vaenpuolueeksi (bolshevikit). Pragin konferenssi laski perustan 
uudentyyppiselle puolueelle, leninismin puolueelle, bolshevikkl
puolueeUe. 
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Pragin konferenssin toteutlamalla proletaarisen puolueen puhdis
tamisella opportunisteista, menshevlkeista, oli tarkea ratkaiseva mer
kitys puolueen ja vallankumouksen edelleenkehittymiselle. Jos bolshe
vikit eivat oJisi karkoittaneet puolueesta tyOvaen asian pettajia, luok... 
kasovinnon kannalla olevia menshevikkeja, niin proletaarinen puolue 
el olisi voinut vuonna 1917 nostaa joukkoja proletariaatin dlktatuurin 
v/!-lIoittamiseen. 

V LUKU 

BOLSHEVIKKIEN PUOLUE TYQVAENLIIKKEEN �
NOUSUN VUOSINA ENSIMMAISEN �
IMPERIALISTISEN SODAN EDELL\ �

(J9/2-/9/4) 

1. Vallankumousliikkeen nousu vuosina 1912 -·1914. 

Stolypilaisen taantumuksen voitOl1riemu ei kesHinyt kaua n. Hal
t itus , joka ei halunnut antaa kansalle mitaan, paitsi ruoskaa ja hirsi
pulta, ei voinut olla ll1ja. Vainotoimenpiteet tulivat niin tavallisik
si, etta ne lakkasivat pelastyttamasta kansaa. TyaHiisten uupumus, 
jonka vallankurriouksen tappion ensimmaiset vuodet olivat aihel.lttaneet, 
alkol haihtua. Tyataiset alkoivat jalleen nousta taisteluun. Bolshevik
kien ennakkonakemys uuden vallankumouksellisen nousun valttamat
tomyydestl1 osottautui oi keaksi. Jo vuonna 1911 lakkolaisten luku 
ylltti 100 tuhatta, kun se edellisina vuosina oli 011 ut vain 50 - 60 
tuhatta henkea. Jo P ragin puoluekonfe renssi tammikuussa vuonna 
1912 huomioi tyovaenliikkeessa alkaneen elpymisen. Mutta todeJlinen 
vallankumousliikkeen nousu alkaa vuoden' 1912 huhti - toukokuussa, 
lolloin leimahtivat polilttiset joukkolakot Lenassa tapahtuneen tyo

l1ilsten ampumisen johdosta. 
Huhtikuun 4 pnli 1912 Siperiassa lakon aikana surmattiin ja 

haavoltettiin Lenan kuitakaivoksilla tsaarin santarmiupseerin. kaskys
tlt yJi 500 tyolaista. Hallinnon kanssa keskustelemaan rauhallisesti 
matkalla olleiden Lenan kaivostylHiiisten aseettoman joukon ampu
minen kuohutti koko maata. Tiiml1 tsaarin itsevaltiuden u usi verityO 
suoritettiin Lenan kultakaivoslen iSiintien, engiantilaisten kapitalistien, 
mieliksi, kaivostyOliiisten taloudellisen lakon murtamiseksi. EnglanU
laiset kapitalistit Ja heldiin veniiliiiset yhti5kumppaninsa saivat Lenan 
kaivoksista hurjia voittoja - joka vuosi yll 7 mi ljoonaa ruplaa- mitii 
havytt5mimmiillii tyoliiisten riistiimisell1i. He maksoivat tyoliiisille 
mitiitontli palkkaa, ruokkivat niiitii kelvottomiIIa, pilaan tuneilla elln
tarvlkkeilla. Jaksamatta kestaa sortoa ja pilkantekoa 6 tubatta Lenin 

kaivosten tyo\aistii teki lakon. 
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Lenan kaivoksilla tapah tuneeseen ampumiseen proletariaatti vas
tasi Joukkolakoilla, mielenosoituksiJIa ja joukkokokouksilla Pietarissa, 
Moskovassa, kaikissa teolJisuus keskuksissa Ja kaikil la teollisuus
aluei lla. 

"Olimme nlin tyrmistyneiUi Ja jiirkkyneitii, ettemme heti loytaneet 
sopivia sanoja. Olisim mepa esiWineet minkalaisen vastalauseen 
tahansa, se olisi ollut vai n heikko varJo siitti sielulli sesta kuohun
nasta, jota jokainen meista koki. Ei mikaan auta meita: eivat kyyne
Jeet eivatka vastalauseet, vaan ainoastaan prjestetty jou kkotaiste lu ", 
siten kirjoittivat eraan tuotantolaitosryhman tyolii iset paatoslauselmas
saan. 

Tyolai sten myrskyinen suuttUI11US lisaantyi viela enemman, kun 
tsaarin ministeri Makarov vastaukseksi sosialidemokraattisen· ryhman 
Valtakunnanduumassa tekemaan kyselyyn Len an kaivoksilJa tapahtu
neen ampumisen johdosta julisti royh keasti : ~Niin on oHut ja niin 
tulee olemaan!" Len an tyolaisten verisen nUJertamisen johdosta 
Jarjestettyjen poliittisten vastalauselakkojen osanottajain lukumaarll 
nousi 300 luhanteen henkeen. 

Lenan paivat syoksahtivat hirm umyrskyn tavoin siihen "rauhoit
tumisen U i1mapiiriin, Jonka stolypinilai nen valtakomento oli luonut. 

Toveri Stalin kirJoitti sen johdosta Pietarissa ilmestyneeseen 
bolshevistiseen _Zvezda" ("Tiihti")-lehteen vuonna 1912 : 

"Lenan laukaukset murtivat vaikenemisen jaan, jakansanliik
keen virta lahti liikkeeIle. Lahti Ii i kkeelle ! Ka ikki se, mi ka 
nykyisessa valtakomen nossa oli pahaa ja turmioJlista, kaikki se, 
mista paljonkars inyt Ve naja ol i sairaana, - kaikki se kasaantui 
yhteen tosiasiaan, Lenan tapahtumiin . Senpa vuoksi juuri Lenan 
laukaukset olivat merkkina lakkoihin ja mielenosoituksiin". 

Suotta olivat Iikvidaattorit ja trotskilaiset jUlistaneet vallankumouk
sen haudatuksi. Lenan tapaukset osoittivat, etta vallankumouksel
Iiset volma! olivat elossa, etta tyovaenluokassa oli kasaantunut suun
naton maara vallankumouksellista energiaa. Toukokuun 1 paivan lako! 
vuonna 1912 kasittivat noin 400 tuhatta tyolaista. Nailla lakoiIJa oli 
selva poliittinen luonne, ne tapahtuivat bolshevistisin vallankumauk
selJisin tunn uksin: demokraattinen tasavalta, 8-tuntinen tyopaiva, 
ti lanherrojen kaiken maan pakkoluovutus . Nama perustunnukset 
oliva! !arkoitetut yhdistamaan ei ainoastaan laajoja tyolaisjoukkoJa, 
vaan myoskin talonpoikia ja sotilaita vallankumoukseIliseen hyokkiiyk
seen itsevalti utta vastaan. 

.. Koko VenaJan proletariaatin suuren moinen toukokuu n lakko 
Ja siihen yhdistyneet katu mielenosoitukset, valla n kumoukseJli
set julistukse t ja tyolaisjoukoil le pidetyt vallan kumoukselliset 
puheet osoittivat selvasti, etta Venaja on astunut vallan
kumouks ellisen nousun ajanjaksoon·, ki rjoitti LE' nin artikkelissa 
_Vallankumou ksellinen nousu" (Lenin, XV osa, sivu 533). 

Tyolaisten vallankumou kselJ isu ude n levottomiksl saattamina 
esii ntyivat likvidaattorit lakkotaistelua vastaan, nimittaen sita nlakko
uhkapeliksi". Likvidaattorit j!l heidan liittolaisensa Trotski hal usi
vat korvata proletariaatin vall anku l110 ukselli sen tais telun "anom uskamp
pail ulla". Tyolaisia kehoitettiin all ekirjoHtamaan paperi, _anomus" , 
jossa pyydettii n noikeuksia" (yhdistys - ja lakkorajoitusten pois ta 
mista j . m. s.), jotta tama paperi voitaisiin sitten lahettaii Valtakun
nand uumaan . Likvidaattorten on nistui kerata vain 1. 300 allekirjoi
t usta, kun samaan aikaan bolshevikkien esittiimien tlln nusten y.mpa
rille liittyivii t sadat tuhan net tyolaiset. 

Tyovaenluokka kulki bols·hevikkien osoittamaa tieta. 
TaloudeHinen ti lanne maassa oli tana kauten a seuraavanlainen. 
Teoll is uuden pysahdys vaihtui jo vuonna 1910 vilkas1umisean, 

. tuotanno n laajenemiseen teolli suu.den perusaloilla. Jos valuraudan 
tuotanto vuonna 191001i 186 miljoonaa puutaa ja vuonna 1912- 256, 
niin vuonna 1913 se oli 283 l11 ilj oonaa pu utaa. Kiv ihiilen tuotanto 
oli vuonna 1910 1.522 milJoonaa puutaa , mutta vuonna 1913 se 

Ii jo 2.214 miljoonaa puutaa. 
Rin nan kapita lis ti sen teolli sLlucie ll i<asvun kanssa tapahtui proleta

riaatin nopea kasvu. Teollisullden kehityksen erikoisuutena oli tuo
tannon jatkuva keskittyminen suuriin ja suurimpiin Iiikeyrityksiin. 
Jos vuonna 1901 suuryrityksissa, joissa tyolaisten luku oli 500 ja 
enemmall, tyoskenteli 46, 7 °10 koko tyolais ten 11Ivllsta , niin vuonna 
1910 samantyyppisissa yrityksissii tyoskenteli jo noin 54% eli 
enemman kuin puolet kai kista tyolaisis ta. Tiimii oli tavaton ta teoll isu uden 
keskitystli. SelJaisessal<in kehittyneessa teoll is uusrnaassa kui n Pohjois
Amerikassa tyoskenteli samaan aikaan s lI ury rityksissa vai n noin kol
mannes kaikista tyolaisista . 

Proletariaatin kasvu ja keskittyneisyys Sll uryrityksii n, samalla kuin 
oli olemassa selJai nen vaJlankumo ukseJlinen puolue kuin bo lshevikkien 
puolue, tekivat Venajan tyovaenl!lokasta mila sUllrimman voiman 
maan polii t tisessa elamassa. Tyolaisten riiston barbaariset m uodot 
t uotantolaitoksissa, yhdessa tsaari n pyssyh urttien sieta maUoman poliisi
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komennon kanssa, antoivat jokaiselle huomattavall e lakolle poliit
tisen luonte en. Taloudellisen ja poliittisen taistelun yhteenkietoutu
minen taasen antoi Joukkolakoi lle erikoisen vallankumouksellisen 
voim an. 

Vallankul1louksellisen tytivaenliikkeen elujoukossa ku lki Pietarin 
sankariIlinen proletariaatti, Pietaria seurasivat ltiimerenmaat, Moskova 
Ja Moskovan Iaiin i, sen J1Hkeen Volgan seuuut Ja etela-Venaja. 
Vuonna 191 3 Jiike valtaa Lantisen alueen, Puola n, Kaukaasian. 
Vuon na 1912 oli lakossa viraIlisten laskclmien mukaan kaikkiaan 
725 tuhatta, mutta muiden taydellisernpien tietojen mukaan yli miljoo
na tytilaista, vuonna 1913 viraIllsten laskelmien mukaan 861 tuhatta, 
mutta t1iydelliselllpien tietojcn m ukaan 'J. .27:2 tuhatta. Vuoden 1914 
ensi puoliskolla lakkoihin osallistui jo noin puolitoista miljoonaa 
tyOlaista. 

Siten vuosien 1912 ·-19 14 vall ankum ouksellinen nousu, lakko
Iiikkee n vauhti la hensi maata vuoden 1905 vallankumouksen al ussa 
va lli nneeseen tila nteeseen. 

Proletariaatin vallankumouksell isilla joukkolakoilla oli koko kansaa 
kasittava luonne. Ne olivat suun natut itsevaItiu tta vastaan. Lakot 
saivat osakseen tytit~tekevan vaest5n suunnattoman enemmisttin 
myotatunnon. TehtailiJat kostivat lakoista tyoliiisille tyOnsul uilla. 
Vuonna 191:3 kapitalistit heittiviH Moskovan laanissa kadulle 50 
tu hatta kutomatyoliiisW. Vuoden 1914 maaliskuussa maksettiin Pieta
rissa yhtena paiviinii lopputili 70 tU han nelie tytiliiiselle. Muiden 
teollisuusyritysten ja -aloJen tyti liiiset auttoivat lakkolaisia Ja sulkuun 
joutuneita tovereitaan rahan joukko kertiyksillii, toisinaan kannatus
lakoillakin. 

Tyovaenliikkeen nousu ja joukkolakot herattivat ja vetiviit taiste
luun mytiskin talonpoikaisjoukot. Talonpojat nousivat uudelleen 
tais teluun tilanherroja vastaan, tuhosivat tilanherrojen kartanoita ja 
kulakkien taloja. Vuosina 1910-1914 tapahtui yli 13 tuhatta talon
poikien esiintymista. 

Vallankumoukselliset esiintymiset alkoivat sotajoukoissakin. Vuon
na 1912 tapahtui aseellinen esii ntyminen sotajoukkojf'n keskuudessa 
Turkestanissa. Itiimeren laivastossa ja SevastopoJissa kypsyi kapi
nan uhlm. 

Boishevikkipuolueen johtamat vallankumoukselliset Iakkollikkeet 
ja rnlelenosoitukset osoittivat, etta tytivaenluokka ei kay taistelua 
osittaisvaatimuksista, ei nreformeista" , vaan kan9an vapauttamiseksi 
tsarismlsta. Maa klllki uutta valla nkumousta kohden. 

]51( 

lIn kseen liihempiina Vena jaa Lenin matk ust i kesalla vuonna 
191;l Pariisista Galitsiaan (entiseen Itavaltaan). Siella oli haner.· 
puheenjohdollaan Keskuskomitean jasenten ja vastuunalaisten ty5n
fekijtliden kaksi neuvottel ua: toinen Krakovassa vuoden 191 ~ luplllla 
Ja toinen Poroni~on kauppalassa Krakovan lahella vuoden 1913 syk
.yllli. Naissit neuvotteluissa tehtiin paaWkset ty6vaenliikkeen tarkeim
mista kysymyksista: vallankumouksellisesta noususta, lakolsta ja 
puolueen tehtavista, illegaalisten j1irJesWjen IUjittamisesta, duuman 
sosialidemokraattisesta ryhmasta, puoluelehdistosta sekii vakuutus. 
I(amppailusta. 

2. � BoIshevistinen "Pravda -·Ie hti. Boishevikki ryhma IV Valta�
kunnanduumassa. �

Mahtavana aseena bolshevikkipuolueen kasissii sen jarjest51en 
JuJitta mi seksi ja joukkovalkutuksen valloittamiseksi oli jokapiiivainen 
Pietarissa julkaistu sanomalehtl "Pravda" (nTotuus"). Se oli peeus. 
tettu Leninin ohjeiden mukaisesti Stallnin, Olminskin ja Poletajevin 
alotteesta. Tybvaen joukkolehti "Pravda" syntyi yhdessa vallan
kumousliikkeen uuden nousun kanssa. Huhtiku un 22 pna (ioukok. 
5 pna uutta lukua) vuonn a 1912 ilmestyi sen ensimmainen numero. 
Se oli todellinen juhla tytiliiisille. "Pravdan" i1mesty misen kunniaksi 
paatettiin vieWia toukokuun 5 paiviia tybviien sanomalehdi~Wn 
juhlana. 

Jo ennen nPravdaa" oli Jlme:,tynyt bolshevistinen viikkolehti 
"Zvezda", joka a li tarkoitettu vaiveutuneimmille tytll1iisille .• Zvezda" 
slIoritti suurta osaa Lenan paivinii. Siind julkaistiln joukko tyov.:len
luokkaa taisteluun mobilisoivia Leninin ja Stalinin poliittisia tals
teluklrjoituksia. Mutta vallankumouksellisen nousun oloissa viikkolehti 
oli jo riittamattin bolshevikkien plIolueelle. Tarvittiin mitii laaJimmille 
t;ri)vaenkerroksille tarkoitettua jokapaiviiista poliittista joukkolehteii. 
"Pravda" olikln sellainen lehti. 

Siihen aikaan "Pravdan" vaikutus oli poikkeuksellisen suun. 
.. Pravda" valloitti bolshevismin puolelle tytivaenl uokan laaJat Jonkot. 
Tilanteessa, Jolloin oli yhta mittaa paivajarjestyksessa poliis!en 
harJoittama vaino, lehden sakoHaminen ja takavarikkoon ottaminen 
~ensuurille epamieluisten kirJoitusten. ja kirjeiden julkaisemisesta, 
"Pravda" saattoi pysya pystyssa vain kym menien tuhanslen eturivin 
Iyl\liiisten aktiivisella kannat uksella.• Pravda" saattoi maksaa suuo
lIattomat rahasakot vain tyoHiisten keskuudessa suoritettujen laaJojen 

159 



rahankeraysten avulla. Usein joutui kuitenkin huomattava osa 
"Pravdan" takavarikoitujenkin numeroiden painosta lukijoille, silla 
aktiivlsimmat tyolaiset saapuivat jo yolHi painoon ja veivat mukanaan 
lehtipakkoja . 

Tsaarin hallitus lakkauttl " Pravdan" kah den ja puolen vuoden 
kuluessa ~ahdeksan kertaa, mutta tytlHii sten kannattamana lehti alkoi 
aina ilmestya jalleen uudella, samantapaisella nimella, esimerkiksi
.Za pravd u" ("Pravdan puolesta"), "Plltj pravdy" ("Pravdan tie"), 
"Trudovaja pravda" ("Tyon pravda"). 

Samanaikaisesti, kun "Pravdaa" levisl keski maari n 40 tuhatta 
kappaletta paiviissa, jokapaiviiisen menshevistisen "Lutsh" ("Siide")
lehden painos ei noussut yJi 15-16 tllhalta. 

Tyoliiiset pitiviit "Pravdaa " omana ty(jvaenlehteniiiin, suhtautuivat 
siihen suurella luottamuksella ja kuunteli va t tarkoi n sen aiinta. 
"Pravdan" jokainen kappale siirtyi kym men ien lukijoiden kiidesta 
kateen, muovasi hei diin luokkatietoi suuttaan, ka svatti, Jarjesti Ja 
kuts ui taistel u un. 

Mista "Pravda" kirjoi tti? 
"Pravdan· joka isessa n umeross a j ulkaistiin kymmeniii tyolaisten 

kirJeita, Joissa kuvattiin tyovae n elamaa, julmaa riistoa, lTlonenlaista 
tyolaisten sortoa Ja pilkkaa kapitalistien, isiinnoitsijtiiden ja mestareitten 
taholta. Ne olivat kapitalististen oloJen teraviii, nasevia paljastuksia. 
Usein "Pravdan" kirjoituksissa kerrottii n itsem urhista, joita olivat 
tehneet nalkiianakeviil, tyon saannin toivon menettiineet tyottomiit. 

"Pravda" .kirjoitti eri teh laiden ja teollisu usalojen tyolaisten 
tarpeista ja . vaatimuksista, kirJoitti, miten tyoliiiset taisteleval vaati
mustensa puolesta . Melkei n jokaisessa nu merossa ki rj oi tettiin lakoista 
eri tyopaikoilla. Kun tapahtui suuria, pitkiiaikaisia lakkoja, nlin lehli 
Jiirjesti muiden tyopaikkoJen Ja teollisuusaloJen tyolaisia auttamaan 
kerayksilJaan lakkolai~ia. Toisinaan lakkorahastoihin kokoontui kym
menia tuhansia ruplia - valtavia summia niihin aikoihin, kun ottaa 
huomioon , etta useimmat tyolliiset saivat ainoastaan 70-80 kopeek
kaa paivaltii. Tama kasY!ltti ly olii isiii prol etaarisen soJidaarisuuden 
Ja kaikkien tyolaisten etujen yhteniiisyyden tajuamisen hengessa. 

TyOiaiset vastasivat jokaiseen poli ittis een tapaukseen, jokaiseen 
voittoon tahl tappioon liiheWimalla "Pravdaan" kirJeita, tervehdyksiii, 
vastalauseita j. n. e. "Pravda" valaisi kirjoi tuksissaa n tyovaenliikkeen 
tehtiivla johdonmukaiselta bolshevistiselta nakokannalta. Legaa!inen 
leh ti ei volnut kutsua suoraan tsarlsmin kukistamiseen. Oli kirjoi
tettava vihJauksi n, jotka tie loiset tyolaiset ymmiirsivat hyvln ja selit

t ivat joukoille. Run "Pravdassa" esimerkiksi kirjoitetliin "vuoden 
1905 tiiydellisistil. ja typislamatlOmista vaatim uksista", niin tyolaiset 
ymmllrsivat, etta kysymys on bolshevikkien vallankumouksellisista 
t unnuksista, tsarismin kukistamisen , demokraattisen tasavalla n, 
tiJanherrojen maan pakkoluovutuksen, 8-tuntisen tyopaivan tun_ 
!1uksista. 

"Pravda" jarjesti eturivin tyo lai sia IV dUl1man vaalien edellii. Se 
palJasti Iiberaalisen porvaristoll kanssa sopimukseen pyrkivien, "stoly
pinilaisen tyovaenpuolueen " kannattaJien, menshevikkien kavallusasen
teen. "Pravd a" kehoitti tyoHiisia iiiinestamaan "vuoden 1905 typista
mattomie n vaati musten" kannattajia , s.o . bolshevikkcja. Vaalit olivat 
moniasteiset. Ensiksi tyolaisten kokouksissa valittiin valtuu tetut, 
si tten valtuutetut valitsivat valltsijamiehet, ja vasta val itsij amiehet 
{)sallistuivat tyovaen edustajien valitsemiseen du umaan. Vaalipaivll.na 
,Pravda" julkaisi bolshevistis ten vali tsijamiesten !istan, Jonka puolesta 

kehoitti tyoliiisi11 iianestil.miiiin. Tiitii listaa ei voitu julkaista aikaisem
min, jotteivat ehdokkaat joutuisi vangitsemisvaaraan. 

"Pravda" auttoi proletariaatin esiintymisten J1irjesmmista. Suuren 
tyonsul un aikana Pietarissa vuodcn 1914 kevaalJa, ku n ei 011ut 
arkoit uksenmu kaista julistaa joukkolakkoa , "Pravda" kutsui tyolaisiil. 

muihin taistelumuotoihin, joukkoko kouksiin tehtai ssa, mielenosoituk
sHn kaduilla. Tasta ei voitu kirjoittaa lehdessa suoraan. Mutta taman 
kehoituksen ym miirsivat tietoiset tyolaiset , jotka I ukivat vaatimatto
'min otsakkein julkaistun Leninin kirjoituksen "Tyovaenliikkeen muo
doista", jossa sanottiin, etta lakko on talla he tkella korvattava 
tyoviienlii kkeen korkeaglmalla muodolla, mika rnerkitsi kehoitusta 
.oukkokokousten ja mielenosoitusten JarjesHimiseen. 

Siten toteutettiin bolshevikkien illegaalisen vallankumoustoiminnan 
yhdistaminen legaaliseen agitatioon ja tyovaenjoukkojen jarjestamiseen 
"Pravdan" avulla. 

"Pravda" ei kirjoittlnut ainoastaan tyoHiiselamastii , tyoviien lakois 
ta ja mielenosoituksista. "Pravda " valaisi jiirJestelmallisesti talon
poikienki n elamaa, talonpoi kie Ii nalanhatiia, maaorjuuttaja-tilanherroJ en 
harjoittamaa talonpoikaiston rHstiimista, talonpoikien parhaim man 
maan ryostamistii h uuttorikulal{eille Slolypinin "reformin" seurauksena. 
"Pravda" osoitti tietoisille tyola;sille, kuinka paljon oli kasautunut 
t ulenarkaa ainetta maaseudulle. "Pravda" opetti proletariaa tille, eWi 
vuoden 1905 vallankumouksen tehtavia ei oltu ratka istu, etta edessa 
en uusi vallankumous. "Pravda" opetti , ettii tassa loisessa vallan
mm ouksessa proletariaatln taytyy esiintya kansan todellisena Johtajana 
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Ja ohJaajana, etta silla tulee olemaan tassa valJ ankumo uksessa sellar
nen voimakas !iittolainen kuin vallankumouksellinen talonpoikaisto 

Menshevikit pyrkivat siihen, eWi proletariaattl heiWiisi sikseen 
a jatuks et vallankumouksesta. Menshevikit neuvoivat tyolaisia: heit
takaa pois ajatukset kansasta, talonpoikien · nalanhadasta, musta
sotnialaisten maaorj uuttaja-tilanherrojen vallasta, taistelkaa vain 
n kokoontumis "-vapauden puolesta , esittakaa siita n anom uksia" 
tsaarin hallitukselle. Bolshevikit selittiv:it tyolaisillc, etta tata menshe
vistista saarnai lua vallankumouksesta luopurnisesta, tyovaen ja talon
poikain liitosta luopumisesta , harjoitetaan porvariston eduksi , etta 
tyolaiset varmasti voittavat tsarismin, jOs lie vetiiviit talo npoikaiston 
puolelleen, liittolaisekseen, etta menshevikkien tapaiset pahat pai
menet Oll hylFittiiva vallankumouksen vihollisina . 

Mistii kirjoitti "Pravda U "Talo npoikaiseliimiia" -osastossa?· 
Ot!akaamme esimerkiksi mu utamia kirjeitii vuodelta 1913. 
Kirje, jonka otsakkeena oli "Agraariasiat" , ill110itti Samarasta. 

etta suuri osa Bugull11an ld hlakun nan Novoh asbulatin kylan 45:sta 
talonpojasta, joila syytettiin vastarinnan tekemisesta maanmittarille 
erotettaessa yh teismaata palstatilallisille, oli tuomittu pitkaaikaiseen 
vankeuteen. 

Lyhyt kirje Pihkovan liiiinista ilmoitti: nPsitsin kyHin (ZavaljelJ 
aseman liihelHi) talonpojat tekiviit poliisille aseellista vasta rintaa. 
On haavoittuneita. Yllteentormiiyksen syyna ovat maakysyrnyksestii. 
jolltuvn! vaiirinkasitykset. Psitsiin on viety pol iiseja; si nne ovat 
matkustaneet myos varakuvernoori ja prokuraatto ri" . 

Kirje Ufan Jaanista ill110i tti ta lonpoikien maaosuuksien rahaksi
muutosta, siilii, etta nalka ja laki ky layhteisoistii eroa misesta ovat 
Ii sanneet taJonpoikien maattomiksiJoutum isen .p rosessia. Katsokaapa 
esimerkiksi Borisov kan kyliia. Siinil: on 27 taloa, joiden hallussa Oil 

543 desjatii naa viljelysmaata. Nalanhadiin aikana 5 talonisantaa moi 
ainiaaksi 31 desjatiinaa sa aden 25- 33 ruplaa desJatiinalta, vaikka 
maaon noin 3-4 kertaa arvokkaampaa. TiiaWi myoskin 7 taloa on 
antanut kiinnityksen 177 des jatii naan maata saaden 18- 20 ruplaa 
desjatiinalta, kuudeksi vu odeksi 12 %: n vu otuista korkoa vastaan. 
Jos ottaa huom ioon vaeston koyhtyneisyyden ja hurjat korot, nUn voi 
sanoa varmasti, etta 177: sta desjatiinasta joutuu puole t koronkisku
rin kasUn, sill a tuskin pa puoletkaan velallisista voinevat maksaa 
6 vuoden kul uessa sellaista vaItavaa summaa. 

"Pravdassa· julkaistussa kirjoituksessaan nSuurtilanherrojen ja 
pi entalonpoikien maanomistus Venajiill ti" Lenin osoitti tyolaisille j3 

lalOlipoJille havainnollisesti, mlnkalaiset valtavat maari kkaudet ovat 
lulsl'IliJa-tiIanherrojen hallussa. Yksistiiiin 30 tuhannell a suurim
lllall<l tilanherralla oli noin 70 miljoonaa desjatiinaa maata. Yhta 
palJon maata tuIi kymmenen milj oonan talonpoikaistilan osaksi. 
Jokaista suurtilan herraa kohden tuli keskimiiarin 2.300 desjatiinaa, 
Jokaista talon poikaistilaa kohden, laskien mukaan kulakkihloudetkin, 
keskimaari n 7 desjatiinaa, ja 5 miljoonalla vahavakiselJa talonpoikais
laloudella, s.o. puolelJa koko talonpoikaistoa, ei olJut taloutla koh
den kui n yksi tahi kaks i desjatiinaa maata. Nama tosiasiat osoittivat 
havainnolJ ises ti , etta talonpoikien kurjuuden ja naUinhiidan juuret 
olivat suurtilan herro jen maanomistuksessa, mnaorjuude n jatteissa, 
jo\sta talonpoikais to voi vapa utua vain tyovaenl uokan johtaman 
vallankumouksen avulla. 

Maaseudun kanssa yh teydessa olevien tyolaisten kautla "Pravda· 
paasi maaseudulle heratlaen edistyneimpia talonpoikia vallankumouk· 
selliseen taistel uun. 

"Pravdan" perustamisen aikana olivat illegaallset sosialidemo
kraattiset jarje stot kokonaan bolshevikkien ka1>issa. Sitiivastoin le
gaalisia jiirjestom uotoja - du umaryhmiUi., sanornalehdistoii, vakuutus
kassoj a, ammattiliittoja - ei oltu vie \a taydellisesti valloitettu m en
shevikeiJta . Tarviitii n bols hevikkien paattavaa taistelua Jikvidaattorien 
karkoittamiseksi tyovaenluokan legaalisista jarjestoistll. "Pravdan" 

•ansiosta tama tais telu muodostui menestykselliseksi. 
"Pravda « oli puoluekannan puolesta, tyovaen vallankumouksel

lisen joukkopuolueen uudelleenrakentamisen puolesta kaydyn taiste
lun keskipisteena. • Pravda" yhdistil...legaaliset jarjestot tiiviisti bol
shevikkipuolueen maanalaislen tukikontien ympiirille ja ohjasi tyo
vaenlii keWi yhteen maarattyyn paamaaraan - vallankumouksen val
misteluun . 

n Pravda lla" ol i suunnaton maara tyolaiskirjeenvaih tajia. Ainoastaan 
yhden vuode n aikana sii na pai nettiin yn 11 tuhatla tyoliiiskirjettii. 
Mutta "Pravda " ei ollut yhteydessa tyolaisjoukkojen kanssa ainoastaan 
kirje iden avulla . Tyopaikoilta kavi joka paiva monia tyolaisia toimi
tuksessa . • Pravdan" toirnitukseen ali keskitetty huomattava osa puo
Jueen organisatoorista tyota. Siella jiirjestettiin kohtauksia paikallisten 
puoluesolujen edustajien kanssa, sinne saapui tietoja puoluetyosta 
tehtaissa, sielta annettiin p tlolueen Pietadn komitean ja Keskusko
mitean ohjeet. 

Kaksi Ja puoli vuotta kestaneeIHi sitkealla taisteJullaan Iikvidaat
loreita vastaan tyovaen vallankumouksellisen joukkopuoJueen uudel
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leenjiirjestiimiseksi bolshevikit saavuttivat sen, ettii vuoden 1914 
kesiiiin mennessii bolshevikkipuoluetta, "pravdalaista" taktiikkaa seu
rasi neljti viidesosaa Veniijiin aktiivisista tyoliiisista. Sita osoitti 
esimerkiksi se tosiasia, etta vuonna 1914 tyovaenlehdille rahan
kerayksiii suorittaneiden 7 tuhannen tyoliiisryhman yleisestii miiiirastii 
5.600 ryhmaa kerasi rahaa bolshevistiselle Jehdistolle ja vain 1.400 
ryhmiia mens h evistiselle . Menshevikeilla oli sen s ijaan paljon libe
raaliseen porvaristoo n ja porvaril1iseen intelligenssiin lukeu tuvia 
"rikkaita ystiivHi" , jotka antoivat enemman Imi n p uo let menshevis
tisen lehden ylliipitoon viilttlimiitWmistii varoista. 

Boishevikkeja nfmitcttiin silloin .pravdalaisiksi" . .Pravdan a 

kanssa kasvoi vallanklll11011ksellisen proletariaatin kokonainen suku
polvi, joka sitten suoritti Lokaku un sosialistisen vallankumouksen . 
.Pravdaa" puolustivat kymmenet ja sad at tuhannet ty5Jiiiset. Vallan
kumouksellisen nousun vuosina (1912-1914) laskettiin bolshevistisen 
joukkopuolueen luja perusta, jota eiv i:it voineet murskata minkaiin 
laiset tsaarinvallan vainotoimenpiteet imperialistisen sodan kaudella. 

• Vuoden 1912 "Pravda" oli perustan laskemista bolshevismin 
'iloitolle vuonna 1917" (Stalin). 

P uolu een toinen yle isvenaliiinen legaalinen elin oli bolshevistl
nen ryhma IV Valtakunnanduumassa. 

Hal1ltus maarasi vuonna 1912 IV duuman vaalit. Puolueemme 
antoi vaaleihin osallistumiselle suuren merkityksen. Sosialidemokraat
tinen duumaryhma ja nPravda"-le hti olivat tlirkeimmlit yleisvenli
lliistli mittakaavaa olevat legaaliset tu ki kohdat, joiden avulla bol
shevikkipuolue suorittl vallankumouksellista tyotliiin joukkojen keskuu
des sa. 

Bolshevlkkipuolue esiintyi d uuman vaaleissa itsen liisesti, omilla 
tunnuks illaan, antaen samanaikaisesti iskuja sekli hallituspuolueille 
ettii liberaaliselle porvaris tolle (kadeteille). Vaalikamppailua bolshe
vlkit kliviviit demokraattisen tasavall an, 8-tuntisen tyopliivlin ja tilan
herrojen maan pakkoluovutuksen tunnuksilla. 

IV duuman vaalit tolmitettiin vuoden 1912 syksyllli. P ietarissa 
tolmitettujen vaalien kulkuun tyytymatOn hallitus yritti 10kakuun 
a,lussa loukata tyolliisten vaalioikeutta useissa suurimmissa tehtaissa. 
Vastaukseks i tiihan puolueemme Pietarin komitea kehoitti toveri 
Stalinin ehdotuksesta suurimpien tuotantolaitosten tyOlliisili yhden plii
van lakkoon. Vaikeaan asemaan saatetun hallituksen oli pakko taipua, 
ja tyolliiset saivat mahdolli su uden valita kokouksessaan niWi, jolta 
hal usivat. Tyolliisten valtava enemmistO Hanesti n Evastyksen" puo

lesta, jonka toveri Stalin oli laatinut valtuutetullle ja edustaJi11e. 
Pietarin tyolaisten evastys tyolliisedustajilleen" muistutti vuoden 

1905 ratkaisemattomista tehtlivistli. 

~Meidlin klisityksemme on se", sanottiin • Evlistyksessli", 
"ettli Venaj a elali tulevien joukkoliikkeide n aattoa, kentles syvem· 
pien kui n vuonna 1905...- Nlilden Hikkeiden alkuunpanijana 
tulee olemaan, kuten vuonna 1905, ven lilli isen yhtelskunnan edfs
tynein luokka , Venajlin proletariaatti. Sen liittolai nen taas vol 
olla vain lwvia kokenut ta10npoikaisto, jonka elinedut vaativat 
Venajlin vapauttamista". 

"Evastyksessa u selitettiin, ettli kansan tulevien esiintymisten 
taytyy muodostua taisteluksi kahdella rintamalla - niin tsaarln halli
tusta vastaan kufn tsaarinvallan kanssa sopimusta .etsivlia liberaalista 

porvaristoakin vastaan. 
Leninin mielestli 011 ty~l liisia vallankumoukselliseen taisteluu n 

kuts uvalla .EvlistykselJii" suuri merkitys. Ja tyollii set vastasivat 
piili toslauselmissaan tlihiin kutsuun. 

Boishevikit voittivat vaaleissa, ja Pietarin tyoliiisten edustajana 
valittiin duumaan toveri Badajev. 

Tyolliiset suorittivat duuman vaalit erilHiiin muista vliestokerrok· 
sista (niln sanottu tyovlienkuuria). Tyovaenkuurian yhdekslistli edus
tajasta oli ku usi bolshevikkipuol ueen jasentli: Badajev, Petrovski, 
Muranov, Samoilov, Shagov ja Malinovski (joka sitten osottautui 
provokaattoriksi). Bolshevikkiedustajat tulivat valituiks i suurimmista 
t eollisuuskeskukslsta, joissa ali ainakin 4/5 tyovlienluokasta. Mutta 
joitakin likvidaattoreita tuli valituksi muiden kuin tyoliiisten lianlJlll , 
s .O. heitli ei vaJittu tyovlienkuuriasta. Sen vuoksi duumaan tuIi 
7 likvidaattoria 6 bolshevikkia vastaan. Alkujaan bolshevikit ja likvi· 
daattorit muodostivat duumassa yhteisen sosialidemokraattisen ryh
man. Sitkean tai ste! un jlilkeen bolshevikkien vallankumouksellista 
tyotli hairltsevili likvidaattoreita vastaan bolshevikkiedustajat erosivat 
vuoden 1913 lokakuussa, bolshevi kkipuolueen Keskuskomitean ohjeen 
mukaisesti, yhtyneesta sosialidemokraattisesta ryhmiista ja muodosti
vat itsenliisen bolshevikkien ryhman. 

Bolshevikkiedustajat pitivlit du umassa vallankumouksellisia puheita, 
Joissa pqljastivat itsevaltaista jlirjestelmali, tekivlit hallitukselJe kyse
lyja tyOliiisten vainoamisista, kapitalistien harjoittamasta tyOlliisten 
t' painhimillisestli riistamisestli. He esiintyivlit duumassa myoskin 

graarikysymyksestli, kutsuivat puheissaan talonpoikia taisteluun maa· 
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orjuuttaja-tilanherroja vastaan, paljastivat 
tusti tilan herrojen maan pakkol uov utusta ja 

kadettipuol uetta, joka vas Voznese nskista, Kostromasta, Jeka terinos lavista, 
I uovuttam ista.taloopojille 

Boishevikit esittivat Valtakunnan du umassa 8-tuntista tyopaivaa kos
kevan lakiehdotuksen, jota m ustasotnialainen d uuma ei tie tenkaan 
hyvaksynyt, mutta jolla oli suuri agitatoorinen vaikutus. 

Boishevistinen duumaryhma oli laheisessa yhteydessii p uolueen 
Keskuskomiteaan, Leniniin ja sai haneltii ohjeet. To veri Stali n johti 
ryh maa valittomasti Pietarissa olcskel unsa aikana. 

Rajoittumatta pelkkaan duumatyohon bOlshevikkiedustajat jarjes
tiviit laajaa toiminta1 duuman ulkopuolella. He kavivat tehtai ssa, 
matkustivat maan tyoliiiskeskllksiin pitiien selostuksia, jiirjestivat salai
sia kokollksia, joissa selittiviit puolueen plHitoksia, perustiva t u usia 
puoluejiirjesWjli. Edustajat yhdistiviit taitavast! legaalisen toiminnan 
illegaaliseen, maanalaiseen tyohon. 

3. �Bolshevikki en voitto leg aalis issa jarjestoissa. Vallankumous
Iiikkeen jatkuva kasvu. Imperi alistisen sodan aatto. 

Boishevikkien puolue joh ti tiihiin aikaan esimerkilliselHi tavalla 
proletariaatin luokkataistelun ka ikkia muotoja ja i1maisuja. Se raken
sl maanalaisia jiirjestoja. Se julkaisi illegaalisia lehtia. Se teki salais
ta vallankul110ukscllista tybfa Joukkojen keskuudessa . SamaHa se sai 
yhlt enemmlin tyovaenluokan legaalisia jarjestoja vaikutusva ltaansa. 
Puolue pyrki vaitaamaan ammatillis et jiirjestot, kansantalot, ilta -yJi
opistot, klubit, vakuutuslailokset. Nama legaaliset jiirjestot olivat van
hastaan olleet likvid aattorien turvapaikkana. Boisheviki t kavivat tar
mokasta taistelua legil.alisten yhdistysten m uuttamiseksi puolueemme 
t ukikohdiksi. Yh distaen taitavas ti iIlegaalisen tyon legaaliseen bolshevi
kit valloittivat puoleUeen molemmissa paakaupungeissa ammatt iyhdis
tysten enemmiston . Erikoisen loistavan voiton bolshevikit saavuttivat 
v uonna 1913 Pietarissa metallityolaisten liiton halli nnon vaaleissa: 
kokouksessa olleista 3 tuhannesta metallity61ai sesta tuskin 150 hen
kea aanesti likvidaattorien puol esta. 

Samaa on sa nottava sellaisesta legaalisesta jarj estosta ku in sosiali
demokraattinen ryhma IV Valtakunnanduumassa. Vai kka menshevikeillii 
oli duumassa 7 ed ustaJaa ja bolshevikeilla 6 ed ustajaa, niin menshe
vistinen 7 miehen ryh ma , joka oli tullut val it uksi paaasiallisesti muilta 
kuin tyolaisalueilta, edusti tuskin 1/5 tyovaenluokasta , ku n taas 
b olsh evistineo kuuden miehen ryhml1, Jaka oli tulltit vali tuksi maan 
tarkeimmista teollisuuskeskuksista (Pie tarista , Mosko vas ta, Ivanovo
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Harkovista), edusti 
y li 4 /5 maan tyovaenl uokasta. Tyolaiset pitivat omina edustajinaan 
kuuden miehen ryhmaa (Badajevia, Petrovskia y. m.) eivl1tka seitse

man miehen ryhmaa. 
Boishevikkien o nnistui valloittaa legaalise t jarjestot siksi, etta he, 

huo li matta tsaarinvall an hurjista vainotoi menpiteista ja likvidaattorien 
ja i rotskilaisten harJoittamasta a jojahdista , osasivat sailytlaa illegaa
lisen p uolueensa ja Jujan kurin riveissaan, puolustiva t sitkeasti 
tyovaenl uokan etuja, olivat kiinteassa yhteydessa jo ukkoih in ja kavi
"at leppymawnta taistelua tyovaen liikkeen vihollisia vas taan. 

Siten bolsheviklden voitto ja menshevikkien tappio legaalisissa 
j arjestoissa keh ittyivat pitkin koko linj aa. Niin duuman puhujalavalta 
harjoitetussa agitatiossa kui n tyovaenlehdistossaki n ja muissa legaa
lisissa jarjes toissa menshevikit tyonnettiin taka-alalle. Vallanku
moukselliseen liikkeeseen joutun ut tyovaenluokka liittyi selvasti 
bolshevikkien ymparille hylaten menshevikit. 

Kaiken kukkuraksi menshevikit o livat joutuneet vararik~oo n 

k ansall is uuskysymyksen alalia. VallankumousJi ike Venajan rajase uduilla 
vaat i selvaa ohjelmaa kansalli suuskysymyksessa. Mutta meshevikeilla 
ei ollut minkaanlaista ohjelmaa, jollei oteta lukuun Bundin "kulttu uri
a utonomiaa" , joka ei voinut tyydyttall ketaan. Vain bolshevikeilla 
oli kansall isuuskysym ykses sa marxilainen ohjeJma, Joka ali esitetty 
toveri Stalinin kirjoitu ksessa "Marxilaisuus ja kansallisu uskysymys" 
seka Leninin kirjoituksissa "Kansakuntien itsemaaraamisoike udesta " 
ja n Arvostelevia huomautuksia kansall isuuskysymyksesta ". 

Ei ole ih llle, eWi. sellaisten menshevismin tappioiden jalkeen 
E lokuun blokki alkoi natista kaikissa liitoksissaan. Kirjavista aineksista 
kokoonpant una se ei kestanyt bolshevikkien rynnistysta , vaan alko i 
h aJota kapp aleiksi. Taistelua varlen bolshevi kkeJa vastaan muodos
tettu Elakuu n blokki hajosi pian bolshevikkien iskuista. Ensiksi 
erosivat blokista vperjodilaiset (Bogdanov, Lunatsharski y.m.), sitten 

erosivat lattiIaiset ja sitten hajaantuivat \oput. 
Joudultuaan tappiolle taistelussa bolshevikkeja vastaan Iikv idaat

torit kaantyivat apua pyytaen II Internationalen puoleen. II Interna
t ionale tuli heille avuksi. Boishevikkien ja Iikvidaattorien ~savitta
misen" varjolla, npuoluerauhan" -aikaansaamisen varjolla II Internationale 
vaati bolshevikeilta Iikvidaattorien luokkasovintopolitiikan arvostelemi
sen lopettamista. Mutta bolshevikit olivat leppymattomia: he 
kieltaytyivl1t aJistumasta opportunistisen II Internationalen palltoksiin 

e ivatka tehneet min kaanlaisia myonnytyksia. 
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Bolshevikkien voitto legaalisissa JarjesHHssl1 ei oUut eika voinu 
olla sattuma. Se ei oUut sattuma, ei ainoastaan sen vuoksi, etta 
vain bolshevikeilla oil oikea marxilainen teoria, selvl1 oh}elma ja 
tai stelulssa karaistlln ut vallankumouksellinen proletaar.inen puolue·~ 

Se ei ollu t sattu ma senkaan vuoksl, ettli bolshevikkien voitt~ 

kuvasti vallankumousnousun Iisaantymisttl. 
Tyolaisten vallankumousliike plfl1si yhii suurempaan vauhtiiri 

vallaten uusia kaupunkeja ja alueita. Vuoden 1914- alkaessa tyolai g,. 
ten lakot eivat suinkaan vaimen neet, vaan al k otvat painvastoilll 
laajeta uusin voimin . Lakot tulivat yhii sitkellmmiksl, kasittivat y ha 
suuremman maaran tyol1iisiiL l'ammikuun 9 pnl1 011 lakossa 250 tu
hatta tyolaisUi, niista 140 tuhatta Pietarissa. Toukokuun 1 pnil. ol! 
lakossa yli puoli miljoonaa, niista Pietarissa yJi 250 tuhatta. Tyolai
set osoittivat lakoissa tavatonta lujuutta. Obuho¥in tehtaalla Pietarissa 
jatkui lakko yli kaksi kuu\cau tta, Lessnerin tehtaalla noin kolme 
kuukautta. Joukkomyrkytykset useissa Pietarin tuotantolaitoksiss<t 
aiheuttivat 115 tuhann en tyo\aisen lakan ja sen j il.lkeen mielenosoi
tuksia. Lli ke kasvoi edelleen. Kai kkiaa n oli vuoden 1914 ensimmai
sella puoliskolla (ottaen lu kuun heinil.kuun al un) lakossa 1.425 
tllhatta tyolaista. 

Toukokuussa alkol Bakussa naftateoltisuustyolaisten suurTakko? 
joka Idinnitti puoleensa koko VenaJan proletariaatin huomion. Lakko 
su jlli jtlrJestyneesti . Keslikuun 20 pnll Bakussa oli 20 tuhan nen; 
tyoJaisen mielenosoitus. Poliisi ryhtyi raivoislin toimenpiteisiin Bakutl 
tyolaisili vastaan. Sol idaarisullden merkiksi Bal~un tyol'alsia koh taatt 
alkoi Moskovassa vastalauselakko, joka levisi mllillekin al ueil le. 

Heinl1kulln 3 pna pi dett iin Putilovin teh taalla Pietarissa joukko
kokous Bakun lakon johdosta. Poli isi ampui tyolaisiii . Suunnatoll. 
kii htymys valtasi Pietarin proletariaatin . Heinakuun 4 pnil ryhtyi 
Pietarissa puolueen Pietarin komitean kutsusta vasta lauselakkoon 90 
tuhaHa tyolaista, 7 pna heinakuuta oli lakossa 130 tuhatla, 8 pni? 
heinakuuta 150 tu hatta ja II pna heinakuuta 200 tuhatta. 

Kaikki tehtaat olivat kuohunnan vallassa, kaikkialla pidetti in 
kokouksia Ja mielenosoituksia. Yritettiinpa rakentaa barrikaadejakin~ 

Barrikaadeja rakenneHiin myOskin Bakussa Ja Lod.zissa. Poliisi amp ul' 
tyl)lil.isia useissa paikoissa. Hallitus ryhtyi "erikois--toimenpiteis illb 
tiikkeen tu kah duttamiseksi, pallkaupunki muutetti in satilas\eiriksi . 
"Pravda lakkautettiin. 

Mutta tahan aikaan IImestyl nliyWimolIe uusl, kansainvalista 
Jaatua oleva voima- imperialisUnen sota, jonka taytyl mu uttaa 

lapahtum ien kulku . Juuri heiniikuun vallankumouksellisten tapahtu
mien aikana saapui Pietariin Ranskan presidentti Poincare neuvotte-· 
lemaa n tsaarin kanssa liihestyvan sodan alkamisesta . Muutaman 
palviin kuluttua Saksa julisti sodan VeniijaUe. Tsaarin hallitus kaytU 
sotaa hyviikseen murskatakseen bolshevistise t jiirjestot ja t ukahd ut
taakseen tyovaen liikkeen. Maailmansota, jossa tsaarin hallitus etsi, 
pelastusta va\lankumoukselta, keskeytti vallankumouksen no usu n. 

LYHYT YHTEENVETO 

Bolshevikkien puolue johtl uuden vallankumouksellisen nous un , 
vuosina (1912-1914) ty6viienliiketta ja vei slUt bolshevismin 
tunn uksin uutta vallankumousta kohden. Puolue osasi toteuttaa 
illegaalisen tyon yhdistam isen legaaliseen. Murtaen likvid aattorien 
Ja heidan ystiiviensa, trotskilaisten ja otzovisUen vastarinnan , puolue 
om aksul legaalisen lii kkeen kaikki muodot ja teki legaaliset jaijestot 
vall ankumouksellisen tyonsa tuklkohdiksi. 

Taistellen tyovaenl uokan viholIisia ja heidan ty6vaenliikkeessa 
olevia katyreitaan vastaan puolue lujitti rivejaan ja laajensi yhteykc 
slaan tyovaenluokkaan. Kayttaen laajasti duuman puhujalavaa 
vallankllmoukselliseen agitatioon ja perustaen tyovaen erinomaisen , 
joukkolehden "Pravdan· puolue kasvatti vallankumouksellisten tyo
laisten - pravdalaiste..n - uuden sukupolven. Tiima tyoliiiskerros pysy 
imperi alisti sen sodan vuosina uskollisena internationalismin ja 
proletaarisen vallankumo uksen Iipulle. Se muodosti sitten myoskin 
bolshevikkipuolueen ydinjoukon Lokakuun vallankumouksen paivin1i 

vuonna 1917. 
Imperialistisen sodan aattona puolue jOhU tyo viienluokan vallanku-· 

mouksellisia esiintymisia. Ne olivat etlljoukkotaisteluita, jotka imperia$ 
listinen sota keskeytti, mutta jotka uudistuivat sittemmin, kolmen 
vuoden kuluttlla, kukistaakseen tsaarinvallan. Bol!hevikkip uolue ; 
astui imperialistisen sodan raskaaseen vaiheeseen proletaarisen inter 
nationalismin levitetyin Iipuin. 
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VI LUK U 

BOLSHEVIKKIEN PUOLUE IMPERIALISTISEN �
SODAN KAUD.ELLA. TO IN EN VALLANKUMOUS �

VENAJALLA �

(Vuodesta 1914 'Ouoden 1917 maaliskuuhun) 

1. Imperialistisen sodan syttyminen ja sen syyt. 

Heinakuu n 14 (27) pna 1914 tsaarin hall itus julisti yleisen 
liikeka nnallepanon. Heinaku un 19 (elok. 1) pna Saksa julfstl sodan 
Venajalle. 

Venaja astui sotaan. 
Jo kauan ennen sodan alkua Lenin , bolshev iki t nakivat sen 

kiertamattomyyden. Lenin oli esiintynyt sosialistien kansainvalisissa 
kongresseissa ehdotuksineen, Jotka koskivat sosialistien vallan · 
kumouksellisen menettelylinJan maarittelemista sodan sattuessa. 

Le nin osoitti, ettii sodat ovat kapitalismin kiertamaton seuralai
ne n. Vieraiden maiden ryosto, siirtomaiden vaijoittaminen ja rosvoa
minen, uusien markkinoiden anastaminen ovat usein olleet kapita
listivaltioiden valloitussotien syyna. Sota on kapitali stimaille yhta 
luonn ollinen ja lainmukainen ti la kuin tyovaen luokan riistaminenkin. 

Sodat tulivat erikoisesti kiertamlitWmiksi, kun kapitali smi siirtyi 
XIX vuosisadan lopulla ja XX vuosisadan al ussa lopullisesti kehi 
tyksensli korkeimmalle ja viimeiselle asteelle, imperialismiin. Imperia
lismin aikana saivat kapitalistivaitioiden eUimassa ratkaisevan merki
tyksen mahtavat kapitalistiy htymat (monopoolit) ja pankit. Finanssi. 
palioma tuli isa nnaksi kapitalistivaltioissa. Finanssipaaoma vaati 
uusia markkinoita, uusien siirtomaiden, t1 usien paaoman vientipaik
kojen, uusien raaka-aineliihteiden anastamista. 

Jo XIX vuosisadan lopulla koko maapallon alue oli jaettu 
kapitalistivaltioiden kesken. Multa kapitalismin kehitys tapahtuu 
imperialismin kaudella aarimmaisen epatasaisesti ja harppauksi n: toi
set maat, jotka aikaisemmin olivat olleet ensim mli isella til alia , 
kehittavlit teollisuuttaan verraten hitaasti, toiset, Jotka olivat alkaisem
min olleet takapaJuisia , saavuttavat ja sivuuttavat ne nopein harp

lilllksin. Imperialististen valtioiden taloudellisten ja sotilaallisten 
voirnien keskinainen suhde muuttui. Ilmestyi pyrkimys maailman 
!lulcen jakoon. Taistelu maailman uudelleen jakamiseksi aiheutti 
mperialistisen sodan kiertamatfomyyden. Vuoden 1914 sota oli sotaa 

llIaailman ja vaikutuspiirien uudelleenja ka miseksi. Kaikki imperia
istiset valtiot oli vat valmistelleet sita jo kauan. Siihen oliva! syyl

lisia kaikkien maid en imperialistit. 
Tuota sotaa olivat erikoise~ti vaimistelleet yhdelta puolen Saksa 

la Itavaita, toiselta puolen Ranska, Englan!i ja niista riippuvainen 
Venaja. Vuon na 1907 syntyi Kolmi liitto eli Entente - Englannin, 
Ranskan ja Ven li jan WHo. Toisen imperialistisen liiton muodostivat 
Saksa., WivaIta-Unkari ja Italia. Mutta Italia erosi vuoden 1914 sodan 
1l ussa tasta liitosta ja liittyi si tten Ententeen. Bulgaria ja Turkki 
"kannattivat Saksaa ja Wivalta-Unkaria. 

Valmistautuessaa n imperialistisee n sotaan Saksa pyrki riistamaiin 
Englannilta ja Ranskalta siirtomaat, Venlijlilta Ukrainan, Puolan Ja 
Itameren maat. Rakentamalla Bagdadin rautatien Saksa uhkasi Eng
lannin herruutta Hi heisessa Idassa. Englanti pelkasi Saksan meri 
varustus ten kasvua. 

Tsaarin Venajli pyrki Turkin jakoon, haaveili Musta lta merelta Vali
nerelle johtavien salmien (Dardanellien) val\oittamisesta, Kon stantino

;-Jolin anastamisesta. Tsaari n hallituksen suunnitelmiin kuului myoskin 
Wivalta-Unkarii n kuuluvan Galitsian anastaminen. 

Englanti pyrki sodan avulla musertamaan vaarall ise n kil pailiJansa, 
Saksan, jonka tavarat olivat alkaneet sodan edellii yha enemman 
unkea Englannin tavaroita syrjaan maail rnanmarkkinoilla. Silapaitsi 

Englanti aikoi anastaa Turkilta Mesopotamian ja Palestiinan seka 
saada lujan jalansijan Egyptissli. 

Ranska laiset kapitalistit pyrkiviit anastamaan Saksalta hiilesta ja 
audasta rikkaan Saarin alueen Ja Elsass-Lotringin, Jonka Saksa oli 
iisUlnyt Ranskalta vuosien 1870-1871 sodassa. 

Siten erittain suuret ristiriidat imperialististen val!ioiden kahden 
yhman valilla johtivat imperialistiseen sotaan. 

Tuo ryostosota maailman uudelleenJakamiseksi koski kaikkie n 
lillperialistimaiden etuJa, j'a senvuoksi siihen joutuivat mukaanvede
yiksi myohemmin Japani, Amerikan Yhdysval\at ja Joukko muita 
altioita. 

Sodasta tuJi maai Imansota. 
Porvaristo valmisteli imperialistista sotaa syvasti salassa kan

oUtaan. Kun sota puh kesi, niin jokainen imperiali stinen hallit us 
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koetti todistaa, eWi se ei hyokannyt naapurien kimppuun, vaar:: 
etta sen itsensa kimppuun hyokattiin. Porvaristo petti kansaa salatea 
sodan todelliset paamaarat, sen imperialistisen anastusluonteen. 
Jokainen imperialistinen hal litus jUlisti, etta sotaa kaydaan oman maan 
puolustamiseksi. 

II Internationalen opportunistit a uttoivat porvaristoJ kansan pet
tamisessa. II Internationalen sosialidemokraatit pet~i vat katalas!i 
sosialismin asian, proletariaatin kansainvalisen solidaarisuuden asian . 
Ei silla hyva, etta he eiva! esiintyneet sotaa vastaan, vaan he painvas
toin auttoivat porvaristoa kiihoittamaankin sotivien valtioiden !yolaisli:i: 
ja talonpoikia to istensa kimppuun isanmaanpuolustuksen Iipun alIa. 

Ei ollut mlkaan sattuma, etta Venaja esiintyi imperialistisessa. 
sodassa Ententen, Ranskan ja Englannln puolella. On otettava huo
mioon, etta vuoden 1914 edella Venajan tarkeimmat teollisuusalat 
olivat ulkolaisen, paaasiallisesti ranskalaisen, englantilaisen ja bel-
gialaisen paaoman, s.O. Entente-maiden hallussa. Venajan tarkeim
mlit metallisulattimot olivat ranskalalsten kapitalistien kasissa. Koko 
metall urgiasta oli melke in kolme nel jannesosaa (72 prosenttia) riip
puvainen ullwlaisesta paaomasta. KivihiiliteoIIisuudessa - Donetsin 
kaivosalueella - oli nahtli viss!1 samanlainen kuva. Noin puolet naf
tatuotan nos ta oli engl an ti lais-ranskalaisen palioman hall ussa. Huomat
tava osa Veniijan teollisuuden voitoista meni u)kolaisiin , piHiasial
Iisesti englantilais·ranskalaisiin pankkeihin . Kaikki nama seikat seka. 
mi ljardllainat, jotka tsaari otti Ranskaita ja Engl annilta, kytkivar 
tsarismin englantilais-ranskalaiseen im perialismii n, m u lIttivat Venajan 
naiden maiden verovelvolliseksi, niiden puoIisii rtom aaksi. 

Venajan porvaristo toivoi alkaessaan sodan voivansa kohentaa. 
asioitaan: valloittaa ullsia markkinoita, rikast ua sotatilauksista ]a 
hankinnoista seka sam alIa tukahduttaa vaIIankumoukseIIisen Jiikkeen 
kltyWien hyviikseen sotatilannetta. 

Tsaarin Venajii astuivalmistumattomana sotaan. Venlijan teol,. 
Iisuus 011 suuresti jalJessa muista kapitalistimaista. Siina olivat 
vallitsevina vanhat teh taat Ja ru ukit kuluneine koneistoineen. MaataJous, 
jossa vaIIitsi Ruoliksi maaorJu uden aikainen maanomistus Ja Jonka 
talonpoikaisjoukot olivat kdyhtyneet, haviOonjoutuneet, el volnut olla, 
lUJana taloudellisena perustana pitkltaikaisen sodan kaynnille. 

Tsaari nojasi paaasiallisesti maaorjuuttaja-tilanherroihin. Musta. 
sotnialaiset su urtilanherrat isannoivat maassa ja Valtakunnanduumassa. 
liitossa suurkapitalistien kanssa. He kannattivat taydelli sesti tsaaril1l 
haIIituksen sisa- ja ulkopoIitiikkaa. Venajan imperialistinen porvaristc 
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pani toivonsa tsaarin itsevaltiuteen pWien sita panssari nyrkklna, joka 
voi yhtaaita turvata sille uusien markkinoiden ja uusien maiden 
anastamisen Ja toisaalta tukahduttaa tyolaisten ja talonpoikien val
la nkumousliikkeen. 

Liberaalisen porvariston puol ue - kadetit - oli olevinaan opposi
tiossa, mutta kannatti varauksttta tsaarin halIituksen ulkopolitiikkaa. 

Naamioiden itse nsa sosiaIisrnin lip ulIa, eserrien ja menshevikkien 
pikkuporvarilliset puolueet auttoivat porvaristoa aivan sodan alusta 
lahtien pettamaan kansaa, saJ aamaan sodan imperialistista ryosWluon
netta . He saarnasiva! puolust uksen valttamtitto myytta, porvariIIisen 
11 isanmaan · puol ustu ksen valttamatt6myytta • preussilaisia barbaareja" 
vas taan, kannattivat "kansalaisrauhan U politiikkaa ja auttoivat siten 
Venajan tsaarin hallitusta kaymaiin sotaa, samoinkuin saksalaiset 
sosialidemokraatit auHoivat Saksan keisarin hallitusta kaymaan sotaa 
.. venalaisia barbaareja" vastaan. 

Vain bolshevikkipuolue jlli uskolliseksi vallankumoukselllsen 
i nternationalismin suurelle lipulle , pysyen lujasti paattiivaisen taiste
lun marxilaisissa asemissa 'tsaarin itsevalti utta vastaan , tilanherroja 
1a kapitalisteJa vastaan, imperialistista sotaa vastaan. Boishevikki
puolue oli heti sodan ensi paivista alkaen si1la kannal1a, etta sotaa 
ei ole alotettu isanmaan puolustamisrtksi, vaa n ·vleraiden maiden 
anastamiseksi, vieraiden kansoJen ryosHimiseksi tilanherrojen ja kapi
talistien etujen hyvaksi, etta tata sotaa vastaan oli tyolaisten kay· 
tava paattavaista sotaa. 

Tyovaenluokka kannatti bolshevikkien puol uet ta. 
'fosi n porvarillis-patrioottinen haka, joka sodan alussa meni 

intelligenssin ja talonpoikaiston kulakkikerrosten paahan, tarttui 
tytHaistenkin eraaseen osaan. Mutta nama olivat paaasiallisesti huli
gaanimaisen "Veniijan kansan liiton" jasenill 1a osaksi eserralais- 1a 
menshevistismielisia tyolaisia. He eivat tie!enkaan kuvastaneet eivatka 
voineet kuvastaa tyovaenluokan mielialoja. Juu ri nama ainekset 
ottivatkin osaa tsaarin halliiuksen sodan ensi paivina jarjestamiin 
porvariston chauvinistisiiin mielenosoituksiin. 

2. �II Internati onalen puolueid en menD imperialis tisten hallitusten 
puolelle. II Internationalen hajoaminen erill isiin sosialichauvi
nistisiin puolueisil n. r 

Lenin oli monasti varoittanut II Internationalen opportunismista 
Ja sen johtajien horj uvaisuudesta. Han teroitti mieliin koko aJan, 
{'tta II Internationale n johtajat ovat vain sanoissa sotaa vastaan , mutta 
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sodan sattuessa he voivat muullaa kantansa Ja ka rala imperialistiselJ 
porvariston puolelIe, voivat tulIa sodan kannattajiksi. Jo sodan ensi 
paivat vahvistivat Leninin ennakkon akemyksen. 

II Internalionalen kongressissa Kopenhaminassa oli 'hyviiksytty 
vuonna 1910 paat{1s siita, etta sosialistien tiiytyy aanestiiii pari amen
teissa sotamiiiirarahoja vastaan. Balkanin sodan aikana vuonna 1912 
oli II Internationalen Kansainviilinen kongressi Baselissa julistanut, 
etta kaikkie n maiden tyolaiset pitaviit rikoksena ampua toisiaan kapi
talistien voittojen lisaiimisen tahden. Niin oli sanoissa, paiitoslausel
missa. 

Mutta kun jyrahti imperialistisen sodan IIkkone n ja olisi pitanyt 
toteuttaa nama piiiiWkset, niin II Internationalen johtajat osoittautuivat 
kavaltaJiksi, proletariaatin pettiijiksi, porvariston rengeiksi , heis tii tuJi 
sodan kan natta jia. 

Elokuun 4 pna VU On na 19 14 Saksan sosialidemokratia aan esti 
parlamentissa sotamaararahojen puolesta, imperiali stisen sodan kan nat
tamisen pllolest.a. Saman teki Ranskan, EngJannin, Belgian ja muiden 
maiden sosia listien valtava enem misto . 

II Inte rna tionale lakkasi olemasta. Se hajaantui tosiasiassa yksi
tyisiksi, toinen toistaan vastaan sotaa kiiyviksi sosiali-chauvinistisiksi 
puolueiksi. 

Pettiien proletariantin si Irtyivilt sosialististen puolueiden johtaja t 
sosiali-cha lIvinismin ja imperialistisen porvariston puolustamisen kan
nalle. He auttoivat imperialistisia hallituksia vetamaiin tyovaen luokkaa 
neniistii Ja saastuttamaan sita nats ionaJismi n myrkylla . Nama sosiali
petturit alkoiva t isanmaan puol us tuksen Ji pun alia kiihoittaa Saksan 
tyolaisiii ranskalaisten tyolaisten sekii englantilaisia Ja ranskalaisia 
tyolaisia saksalais ten tyolaisten kimppuun. Vain pieni vahemmisto 
II Internationalessa Jai kansainvlHisyyden kannaJle ja liihti kulkemaan 
vasten virtaa, ei tosin tiiysin varmasti eika aivan paiittilviiisesti , �
mutta 11Ihti kuitenkin kUlkemaan vasten virtaa. �

Vain bOlshevikkien puo]ue kohotti heti J1 ilman horJuntaa piiat. 
tiivaisen taistelun Iipun imperialistista sotal vastaan . Syksyllii v. 1914 
kirjoittamissaan sotaa koskevissa teeseissa Lenin osoitti , etta I I 
Internationalen romahdus el ole sattuma. II In ternationalen saaftoivat 
turmioon opportu nis tit, joista vallankumouksellisen proletariaatin 
parhaimmat edustaJat jo aikoJa sitten olivat varoittaneet. 

11 Internationalen puolueet olivat jo ennen sotaa oIleet opportu
nismin saastuttamat. Opportunistit olivat avoimesti saarnanneet luopu
mista va llankumoukse lJisesta taistelus ta, saarnanneet teoriaa nkapi
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talismin rauhallisesta kasvamisesta sosialis miksi ¥ . II InternationalE. 
ei halun nut taistella opportunismia vastaan, se puolusti rauhaa oppor
tunismin kanssa ja antoi sen Iujittua. Harjoittaessaan sovintopoli
tiikkaa opportunistien suhteen II InternationaIe tuJi itsekin opportu . 
11 istiseksi. 

Siirtomaista , takapajuisten maiden riistamisestii saamillaan voitoH
la im perialistinen porvaristo lahjoi jiirJestel mallisesti korkeammilla 
tyt5palkoilla ja muilla almuilla ammatti taitoisten tyOliiisfen huippuker
ros ta, niin sanottua tyovaen aristokratiaa. Tastii tyoviienkerroksesta 
lahtivat hyvin monet ammattiliittoJen ja osuusliikkeiden Johtajat. 
kunnaJlis - ja parlamenttiedustaJa t, sanomalehdiston Ja sosialidemokraat. 
listen jiirjestoJen toimitsijat. Sodan hetkellii tuJi tiistii vaestii, Joka 
pelkiisi asemansa menettamistii, vallankumouksen vastustajia, siitii tuli 
porvariston imperialististen hallitusten kaikkein kiivaimpia puolustaJia. 

Opportunisteista tuJi sosiali-chauvinisteja. 
Sosiali-chauvinistit, niiden joukossa ven11liiiset menshevikit ja 

esserrat, saarn asivat luokkarl1uhaa tyolaisten Ja porvariston viiJilla maan 
sisalla ja sotaa muita kansoja vastaan oman maan ulkopuoleHa. He 
petti vat Joukkoja sodan todellisiin syyJlisiin nahden julistaen, eWl 
heidan maansa porvari sto ei ole syyll inen sotaan. Monista sosiali
cha uvinisteista tuli maansa imperiaJi stisten hallitusten mini stC' f ~ ita . 

Salaiset sosiali-chauvinistit , ' niin sanotut keskus talaiset, eivat olleet 
viihemman vaaralli sia proletariaatin asialle. Kesk ustalaiset Kau tsky, 
Trotski , Martov ja muut puolustelivat ja suoJelivat avoimia sosiali-chau
vinisteja, pettiviit niin muodoin proletariaattia yhdessa sosiali-chauvi
nistien kanssa, peitellen petostaa n n vasemmistolaisilla ¥ , tyoviienl uokkaa 
petkuttamaan tarkoitetuilla fraaseiJla taistelusta sotaa vastaan. Tosi· 
asiassa keskustalaiset kannattivat sotaa, sillii keskustalaisten ehdo
t us ol1a aiinestamattii sotamaiirarahoJa vastaan ja ainoastaan pidattay
tya aanestiimastii sotamiiiirarahoJa merki tsi sodan kan nattamista. He 
samoin kuin sosiaIi-challvinistitkin vaativat kieltiiytym istii luokkatais
telusta sodan aikana, Jotta : ei hiiirittai si imperiaJistisen hallituksen 
sodankayntia . Keslmstalainen Trotski oli kaikissa tiirkeimmissa sodan 
Ja sosialismin kysymyksissa Leninia vastaan, bo ls~levikkipuoluetta. 
vastaan. 

Lenin alkoi heti sodan ensi paivist1!. alkaen koota voimla uuden; 
III Internationalen perustamiseksi. Jo manifestissa sotaa vastaan vuo
den 1914 marraskuussa bolshevikkipuol ueen Keskuskomitea asetti 
le htiivak,si III Inte rnational en peru stamisen, hapealJi sen romahduksen 
karsineen II Internationalen tiIalie. 
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Vuoden 1915 helmikuussa esiintYi toveri Litvinov Lontoossa 
'Entente-maid en sosialistien konferenssissa Lenini n antaman tehtavan 
mukaisesti. Litvinov vaati sosialistien (Vandervelden , Sembat'n ,Gues
den) eroamista Belgian Ja Ranskan porvarillis ista hallituksista ja 
tayWi pesaeroa imperialisteista, luopumista yhteisty6sta naiden kans
sa. Han vaati kaikilta sosialisteilta paaWi vaista taistelua omia imperia
listisia hallitu\{siaan vastaan la sotamaararahojen puolesta aanesta
rnisen tuomitsemista. Mutta Litvinovin aani kaikui Hissa konferens
'sissa yksinaisena. 

Vuoden 1915 syyskuun alussa kokoontui Zim merwaldissa in tern a
iionalistien enslmmainen konfcrenssi. Lenin nimitti tuota konferens_ 
cia .ensi askeleeksi· kansain vl1lisen sodan vastaisen liikkeen kehityk
cessa. Lenin muodosti Hissa konferenssissa Zimmerwaldin vasemmis
toryhman. Mutla tassi:i Zimmerwaldin vasemmistossa oli ainoa oi
kea, 10ppuun asH johdonmukai nen kanta sotaa vastaan vain Leninin 
johta malla bolshevikkien puolueella. Zimm erwaldin vasemmisto julkai
-si saksanldelista aikakauslehlea "Der V~rboteN ("Airut"), Jossa jul
'kaistiin Leninin ki rjoituksia. 

Vuonna 1916 onnistuttiin kutsumaan sveitsiJaiseen kyJiian Kienthaliin 
tooHe internationalistien toinen konferenssi. Sita nimitetaan toi seksi 
Zimmerwaldin konferenssiks i. Tahan aikaan m uodostui melkein kai
Idssa maissa internationalistien ryhmiil, internationalististen ainesten 
ero sosiali-chauvinisteista oli havaittavissa jyrkemmi n. Ja mika on 
'paaasia - itse joukot vasemmistuivat Hiha n aikaan sodan ja sen 
alkaansaaman hadan vaiku tuksesta. Kienthalin manifesti laadittiin 
konferenssissa taistelleiden ryhmien sopimu\{sen tuloksena. Se oli 
askel eteenpain verrattuna Zimmerwaldin manifestiin. 

Mutta Kienthalinkaan konferenssi ei hyvaksynyt bolshevikkien 
'Politiikan paakohtia: imperialistisen sodan muuttamista kansalais
.-sodaksi, omien imperiaIististen halJitusten tappiota sodassa ja 
HI Internationalen perustamista. Siita hllolimatta Kienthali n konferenssi 

l edistl internationalististen ainesten ryhmittymistl1, jolsta jiilkeenpain 
Cl uodostui Kommunistinen III Internationale. 

Lenin arvosteIi vasemmistososialidemokraattisten epajohdonmu
kais ten internationaIis tie n, sell aisten kuin Rosa Luxemb'urgin Ja Karl 
Liebknechtin virheita, mutta auttoi heita samanaikaisesti ottamaan 

Ikean ka nnan , 

Bolshevikkien puolueen teoria ja taktiik~a sodan, rauhan. ja 
vallankumouksen kysymyksissa. -

Bolsbevikit eiviit olleet pelkki1i pasifisteja (rauhan kannattaJia), 
Jotka kaihoavat rallhaa ja harjoittavat peikkiiii rauhanpropagandaa, 
kuten tekivat useimmat vasemmistososialidemokraatit. Bolsheviklt 
kannattivat rauhan puolesta Idytava1i. aktiivista vallankumouksellista 
tlis1elua aina sotaakiiyvan imperialist/sen pOTvariston vallan kukis
tamiseen asti, Bolshevikit yhdistivat rauhan asian proietaarisen 
vallankumouksen voiton asiaan, ollen sila mieltii, etta varmin keino 
sodan lopettamiseksi Ja oikeudenmukaisen rauhan aikaansaamiseksi, 
rauhan ilman valtallksia ja sotakorvallksia, on imperialistisen porva
riston vallan kukistaminen. 

Menshevikkien ja eserrien luopumista vastaan vallankumouksesta, 
petollista tllnnusta yastaan n kansalaisrauhan" sailyWimisestii sodan 
aikana bolshevikit esittiviit tun n uksen "imperilllistisen sodan muut
tamisesta kansalaissoda/~si". Tllmii tunnlls merkitsi, ettli ty6ta
tekevien, niiden jou kossa sotilasviittaan pueltuJen aseistettuJen 
tyoliiisten Ja talonpGikien taytyi kaantaa aseensa omaa porvaristoaan 
vastaan ja kukistaa sen yalta; jOs he tahtovat paasta sodasta ja " 
saavuttaa ,oikeudenmukaisen rauhan. 

Menshevistis-eserrtilaista porvari llisen isanmaan ptlolustuksen 
politiikkaa vastaan bolshevikit asettivat tunnuksen: "oman hallituk
sen tappio imperialistisessa sodassa" . Se merkitsi, etta on aanes
teWivii sotamaararahoja vastaan, muodostettava illegaalisia, vallan
kumouksellis ia jarlestoja armeiJaan, kannatettava sotilaiden veljeilya 
rintamalla ja jarjesteWiva tyolaisten la talonpoikien vallankumouksel
!isia esiintymisia sotaa vasta an mUllttaen ne kapinaksi omaa 
imperiallstista hallitusta vastaan . 

Boishevikit olivat sita mielta, etta kansalle otis i imperiaJistisessa 
sodassa tsaarin halJituksen sotilaallinen tappio I.aikkein pienin paha, silla 
se helpottaisi kansan voittoa tsarismtsia ja ty6viienluokan menestyksel
lista taistelua kapitalistisesta orjuudesta ja imperialistisista sodista 
vapautumiseksi. TiiJ16in Lenin oli sita mieltii, etta om an imperialis
tlsen hallituksen tapp ion politiikkaa ei ollut ajettava vain venal1iisten 
vallankumouksell isten, va an tyoviienluokan vallankumouksellisten 
puol ueiden kaikissa sotaakiiyvissa maissa. 

Boishevikit eivat olJeet jokaista sotaa vastaan. He olivat vain 
anastussotaa, imperialistis ta soha vastaan. Bolshevikklen kasityksen 
mukaan on olemassa kahdenJaisia sotia: 
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a) oikeutettu sota, joka ei ole anastussotaa, vaan vapaussotaa, 
jonka ta rkoitul(sena on joko Kansan puolustaminen ulkolaiseJta 
hyokkaykselHi ja sen orjuuttamisyrityksiIta tai Kansan vapauttaminen 
kapitalismin orjuudesta tahi vihdoin siirtomaiden tahi riippuvai st~ 
maiden vapauttami nen imperialistien ikeesta, ]a 

b) epiioikeutettu sota, anastussota, jonka tarkoituksena on vie
ra iden maide n valloiltam inen, vi eraiden kansojen orj uut taminen. 

Ensinmai nitun laatuista sotaa bolshevi kit kannattivat. Mila tulee. 
viimeksi mai nibn laaluiseen sotaan, niin bolsheviki t olivat sita mielta, 
etta sita vastaan nytyy kayda paiiWivaa taistelua aina vallankumouk
seen ja oman imperialistisen hallitllksen kukistamiseen saa.kka . 

Valtava merkitys ko ko maailman ty6vaenl uokalle oli sodanaikai
silla Leninin teoreettisilla teoksilla. Vuoden 1916 kevaalla Lenin 
kirJ0itti teoksen: "Imperialismi ka pitalismin korkeimpana asteen a u . 

Lenin osoitt i tassa ki rjassa, etta imperialismi on kapitalismin kor
kein aste , jolloi n kapi tal ismi on jo ehtinyt muuttua "edistyksellisestii" 
kapitalisrnista loismaiseksi kapita lismiksl, matanevaksi kapita lismiksi . 
etta imperialismi on kllol evaa kapita lismia. Tii ma ei tietenkaan mer
kinnyt , ettii kapitalismi kuoleentuu itsestaan, i1man proletariaatin 
vallankumousta, etta se kaatuu itsestiian omien juurtensa madiinty
mi sen vuo!{si. Lenin on aina opettanut, etta kapitalismin kukistami-, 
nen on mahdotonta ilman tydviienluokan vallankumollsta. Sen vuoksi 
maarite ll essaiin imperialismin kuolevaksi kapitalismiksi Lenin samalla 
osoitti tii ssa kirjassa, etta "imperialismi on proleta riaatin yhteisku n
nall ise n vallankumouksen aatto u. 

Lenin osoitti, etta imperialismin kaudella kap italist ine n sorto 
Iisiiantyy ylla enemman, etta imperialismin ol oissa proletariaatin viha 
kapitalism in perustuksia vasta :lll kasvaa, vallan ku mouksellisen p ur
kauksen ain ekset kapitalistimaiden sisiilHi karttuvat. 

Lenin osoit ti, etta imperialismin kau della kiirjistyy vallankumouk
sellinen kriisi siirtomaissa ja riippuvaisissa maissa, yltyy viha 
imperialismi a vas taan, karttuvat vapaussodan ainekset imperialismia 
vastaan. 

Lenin osoitti, ettii imperialismin oloissa ova t kapital ismill 
kehityksen epatasaisu us ja ristiriidat karjistyneet erikoisesti , ettii 
taistelu tavaroiden menekki· ja palioman vientimarkkinoista, taistelu 
siirtomaista, raaka-ainelahteistii tekee kiertiimattomiksi aika-a jottaiset 
imperialistiset sodat ma;i.ilman uud elleenjakamise ksi. 

Len in osoitti, etta juuri taman kapitalismin kehityksen epiitasai
suuden johdosta tapahtuvat imperialis tiset soda t, jotka heikentavat 

imperial ismi n voimia ja teke viit mahdolliseksi imperialismin rintaman 
I~ urtamisen siellii, missa se on kaikkein heiko in . 

l(aiken tama n perusteella Lenin tuli siihen johtopa1l.Wkseen, ett1l. 
proletariaa ti lle on taysin mahdollista imperialistisen rintama n murto 
jossakin yhdessa kohdassa tahi muutamissa kohdissa, eWi sosialism in 
voitto on mahdolLinen ensi aluksi muutamis'Sa maissa tahi vieliipa 
yhdessakin, erillisessa maassa, etta sosialismin samanaikainen voitto 
kaikissa maissa on mahdoton kapitalismin kehityksen ep1l.tasaisuuden 
vuoksi naissa maissa, efta sosialismi voittaa ensi aluksi yhdessa 
tah i muutamissa maissa, muiden maiden jaadessa joksikin aikaa 
porvarillisiksi maiksi . 

Tamiin nerokkaan johtopaatoksen Lenin esitti imperialistisen sodan 
ka udella kirjoittamassaan kahdessa eri Idrjoituksessa seuraav in sanoin: 

1) "Taloudellise n ja poliitti sen kehityksen epiitasaisllus on 
kapitalismin ehdoton laki. Siita seuraa, etta sosialismin voitto on 
mahdollinen ensi aluksi muutamissa tahi vlelapa yhdessiikin, eril
lisessa kapitalistisessa maassa. Taman maan voitokas proletariaatti 
nousisi, pakkoluovutettuaa n kapitalisti t ja jarjestettyaan omassa 
maassaan sosialistisen tllotannon, .muuta kapitalistis ta maailmaa 
vastaan ja vetaisi puolelleen muiden maiden sorretut luoka!. .. u 

(l(irJoi tuksesta n Euroopan Yhdysvaltojen tunn uksesta", joka 
oli kirjoitettu vuoden 1915 elokuussa) (L enin, XVIII osa, 
sivut 232 -233). 

2) ~ Kapitalismin kehitys tapah tu u sangen epiitasaisesti eri 
maissa. Muutenhan ei voi ollakaan tavara tu ota nnon val
litessa. Tiista seuraa eittamaton johtopaatos: sosi alismi ei voi 
voittaa samnnaikaisesti kaikissa maissa. Se voiftaa ensi 
aluksi yhdessa tah i muutam issa maissa, muut maat j1l.iivat 
joksikin ajaksi porvarillisik si talli esiporvarillisiks i. Sen taytyy 
aiheuttaa ei airroastaan ha nkauksia, vaan muiden maiden 
porvariston suoranaisen pyrkimy ksenkin sosialistisen valtion 
voitokkaan proletariaatin tuhoamiseen. Naissa tapauksissa olisi 
sota meidan puolel tamme la illi nen ja oikeu te ltu . Se ol isi sotaa 
sosialismin puolesta , muiden kansoj en vapauttami seksi porva
ri stosta U (Syksyllii vuonna 19 16 kirJoitetusta artikkelista "Pro
Jetaarisen vall anku mouksen sotilaal1inp.n ohjelma ") (Lenin, 
XIX osa, sivu 325). 

Se oli uusi vii meistelty sosialistisen vallan kumouksen teoria, 
ieoria sosialismln voilon mahdollisuudesta erillisissa maissa, 

12- 17!} 
178 



sen voiton ehdoista, sen voilon toivei sta , teoria, Jonka Lenin 
~ 

oli esiW'nyt peruspiirtein JO vuonna 1905 kirJase'ssa "Soslalidemo-
Rratian kaks! taktiikl\aa demokraattisessa vallan ku mo,Uksessa· . 

TJmii troria erosi perin juurin siita kannasta, Joka oli vallalla 
rnarxilaisicn keskuudessa kapitalismin esi-imperialistiseUa kaudella, 
jolloin lllarxilaiset olivat sWI rnieita, etta sosialismin voitto on mah
doton Jossakin yhdessii maassa, etta sosialismin voitto tapahtuu 
samanaika:sesti kaikissa siv istysmaissa. Erinomaisessa kirjassaan 
n Imperialismi kapfta\ismin korkeimpana asteena· imperialistisesta 

kapit:.llism ista esittamiensll tosiasioiden perusteella Lenin kumosi 
taman l<annan vanhentuneena Ja esitti uuden teoreattisen kannan, 
joku pitiia mahdottomana sosialismin samanaika ista voittoa kaikissa 
maissa, m utia tunnusta 'l mahdolliseksi sosialismin voiton yhdessll 
erillisessa kapitalistisessa maassa. 

Leninin sosialistisen vallankumouksen teori<tn tavattoman arvokas 
markitys ei ole vain si ina, ettii se rikastutti marxi laisu utta uudella 
trorialla ja vei marxi laisuutta eteenpain, Sen merk1tys on vlela siina, 
eWi se avaa eri maiden proletaareille vallan1<umouksellisen nakoalan, 
piiasHiti valloilleen heidan a lotekykynsa he!dan ryn niitessaan oman 
kansallis~n po[v:lristonsa kimppuun, opettaa heita kiiyttlimaiin hyvak
seen sotatilannclta sell aisen rYllnistyksen firjestiimiseksi ]a vahvistaa 
heidlin tlskonan proletaarise .l vallanhumouksen voittoon, 

St:!Ilainen oli bolshevikkien teoreettinen ]a taktillinen kanta sodan, 
rauhan ja vallankumouksen kysymyksissa. 

TalHi pOhJalIa suorittivat bolsh~ikit kaytannollistli tyotaan Vena
jlilla. 

Huoli matta julmista poliisivainoista lahtivat duumaedusta]at , bol
sbevikit Badajev, Petrovski, Muranov, Samoilov ja Shaguv sodan 
alussa kiertornatkalle useihin jarjestoihin tehden niiIle selostuksia 
bolshevikkien suhtautumisesta sotaan ja vallankumoukseen. Vuoden 
1914 marras lwlIssa Jar]estettiin Valtakunnanduuman bolshevistisen 
yhman nellvoltcl ukokollS kasittelemaan kysymysta sotaan suhtautu· 

misesta. Kolmantena paivana U!ma kokous vangittii n taydessa kokoon
panossaan. Oikeus tuomitsi kaikki edustajat oikeuksien menetyk
seen Ja karkoitllkscen pakkoaslltuk s.elle Ita-Siperiaan. Tsaarin hall itus 
syytti Valtakunnanduu man bolshevikkiedustajia "valtiopetoksesta". 

Oi keude,ssa tuli nakyvii n duu maedllstajien toimin nasta sellainen 
kuva, Joka oli kunniaksi puo\ueellemme, Bolshevi kkied ustaj at kayt
taytyivat mieh u ull isesti tsaarin oi keudessa muuttaen sen pUh uja
lavaksi tsarismi n an as tuspol iti ikan pa Ij astamis eksi. 
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'foisin kiiyttaytyit:1han juttuun haastettu Kamenev. Pelkurimc. l
sesU luopui han bolshevikkipuolueen politiikasta ensimmaisella vaaran 
hetkella. Kamenev selitti oikeudessa, etta ban pi ole yhta mieltii 
bolsheyikkien kanssa sotakysymyksestl! 1a t~man seikan vahvistuk
lieksi pyysi haastamaan todistajaksi menshevikki J ordanskin. 

Boishevikit suorittivat suuren tyon sotatarkoituksia palve\evia 
sotateollisuuskomiteoita vastaan, menshevikkien yrityksiii vastaan 
alistaa tyolaiset imperialistisen porvariston vaiklltllsvaltaan. Porvariston 
elinedut vaativat imperialist.,isen sodan selittamista kaikkialla koko 
kansan sodaksi. Porvaristo sai sodan aikana suuren v1ikutuksen 
vallion asioihin perustettuaan yleisvenlilaisen jarjestonsa - zemstvo
Jen ja kaupunkien Ii itot. SiJle oli tarpeellista alistaa Johtoonsa ja 
vaikutusvaltaansa myoskin tyo l a i ~et. Porvaristo keksi ta la vaden 
keinon - »tyolaisryhmien" m uodosta misen s;ltateollislluskomiteoiden 
yhteyteen. Mensheviki! yhtyivat tahan porvariston aikeeseen. Porva
ristolle oli edullista kiin ni ttaa nliihin sotateollisuuskomiteoihin tyO
Hiistenkin edustajia, ]otka agiteeraisivat tyovaenjoukkoJen keskuudessa 
tyon tuottavaisuuden k.ohottamisen vaUtlimlittomyyden puoJesta am
mus-, tykki-, kivaari- ja muissa tehtaissa Ja tyopajoissa , Jotka tros
kentelivat puol ust uksen hyvliksi. »Kaikkl sotaa varten, kaikki sotaan", 
oli porvariston tunn us. Tosiasiassa tama tunn us merkitsi: »rikastu tiiyt
ta paatii sotatarvikehankinnoista ja vieraiden maidcn anastukscsta R 

, 

Menshevikit ottivat loimekka.astl osaa tahan porvnriston alu) lepane
maan valhepatriootiiseen puuhaan. He auttoivat kapitalisreja agitee
raten voinlaperaisesti tyOlii.is il1 osallistumaan solateoJlisuuskomit"oi· 
den yhteyteen JarjesteWivien "tyoliii sryhmien" vaaleihln. Bofsh('\ijljt 
olivat tata hommaa vastaan, He kannattivat sotateollisuuskomiteoiden 
boikottia ja harjoittivat tata boikottia menesty!<sellu. Mutta osa tY(1

• � laisia otti kuitcnkin osaa sotateollisuuskomiteoiden toimintaan tlln
netun menshevikin Gvozdevin Ja provokaattori Abrosimovin johdolla. 
Mutta kun tyOvaen valtuutetut kokoontuiva t vuodcn 1915 .syys
kuussa sotateollis'1 uskomiteoiden »tyoliiisryh mien" lopullisiin vaalei
hin, niin osottautui, etta valtuutetlujeu enemmisto oli nHhin os allls
tumista vastaan. Tyoliiisten edustajien enemmisfO esitti jyrkan ptilitos
la uselman sotateollisu uskomiteoih in osalli stu mista vasta an j ulistaen, 
etta tyoHi iset asettavat tehtiiv:ikseen taistella rauhan puoiesta, tsaris

min � kukisiamiseksi. 
Boishevikit aloittivat sumen tyon myoskin armeiJassa ja laivas

tossa. He selit tivat soti las- ja matruusijoukoille , kuka 011 syyllinen 
ennenkuulumattomiin sodan kauhuihin ja kansan karsimykslin, he 
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selittivat, etta vallanku mous on kansalle ainoa ulospaa,sy imperial is
tisesta teurastuksesta. Boishevikit muodostivat solu]a armei] assa ja 
Iaivastossa, rintamalla seka selkapuoJen Joukko-osastoissa, JevittL 
vilt lentolehtisiii, Joissa kehoitettiin esiintymiian sotaa vastaan. 

Kronstadtissa bolshevikit muodostivat n Kronstadtin sotilas
jiirJest5n paiikollektiivin" , joka oli laheisessii yhteydessii puol ueen Pet
rogradin komiteaa n. Puolueen Petrogradin komitean yhteyteen muodos
tettiin sotilasjarjesto varuskunnan keskuudelSsa suoritettavaa tyotii 
varten. Vuoden 1916 elokuussa Petrogradin ohranan paallikk5 leki ilmi
annon, etta nKronstadlin kollektiivissa on tyo jarjestetty hyvin vaka
vasti, kon spiratiivisesti, ja osallistuJat ovat kaikki vaiteliasta ja 
varovaista viikea. TiiIlii kollektii.villa on edustaJia ran ni kollakin". 

Rintamalla puolue harJoitti agitatiota sotaakiiyvien armeijoiden 
sotilaiden velJeilyn puolesta , korostaen, etta heidan vihollisensa on ko
ko maailman porvaristo ja etta sota voidaa n lopettaa vain muuttamalla 
imperialistinen sota kansalai ssodaksi Ja suuntaamalla asee t omaa por
varistoa Ja sen hallitusta ,vas taan. Yhii useammin toistuivat tapauk
set , �jol1oin yksityiset 'Jo ukko-osastot kieltaytyivat lahtemiista hyok
kiiykseen. Sellaisia tosiasioita tapahtui jo vuonna 1915 ja varsinkin 
vuonna 1916. 

Erikoisen suuren tyon panivat bolshevikit kiiyntiin pohjoisrinta
man armeijois sa Itiimerenmaiden seuduilla. Pohjoisrintaman armeijan 
ylikomentaja kenraali Russki teki virkatieta raporti n vuoden 1917 
al ussa bolshevikkien Hilla rin tamalla sllorittamasta valtavasta vall an
kumouksellisesta ty5sta. 

Sota oli mita s llurin murros kansojen elamassa, kansainvalisen 
ty9viienluokan ~ l amassiL Se asetti yhden korlin varaan valtioiden 
kohtalot, kansojen kohtalot, sosialistisen liikkeen kohtalot. Sen
vuoksi se oli samalla koetinkivi, koe kaikille puolueille ja virtauksille, 
jotka nimittivat itseaan sosialistisiksi. JlIavatko nama puolueet ja virta
ukset uskollisiksi sosialismin asialle, kansainvalisyyden asialle vai pitii
valkO parempana pettaa tyuvaenluokan, kiHiria lippunsa kokoon ja 
viskata sen kansallisen porvaristonsa 'jalkojen juureen? Siita oli sil
loin kysymys. 

Sota osoitti, eWi II Internationalen puolueet eiviit kestaneet koetta, 
ne pettivat tyoviienJuokan ja Jaskivat lippunsa kansallisen, imperia
listisen porvariston edessa. 

Eiviitka muuten voineet men etellakaiin nama puolueet, jotka olivat 
vilJelleet keskuudessaan opportunismia ja Jotka oli kasvatettu teke
maan myonnytyksia opportunisteille, natsionalisteille, 

Sota osoitti , eWi bOlshevikkip uol ue oli ai noa puolue, Joka kesti 
nokeen kunnialla ja Jai loppuun asti uskolliseksi sosialismin asialle, 
proletaarisen internationali smi n asialle. 

Se � onkin ymmarrettavfssa: vain uudentyyppinen puollle, ' vain 
leppymattoman taistelun , hengessa opportun ismia vastaan kasva~ 

tettu puolue, vain opportunis mista ja natsionalismista vapaa puo�
. lue - vain seIIainen puol ue voi kestiiii suuren kokeen Ja liiada �

uskolliseks i tyovaenluokan asiaIle, sosialismin ja internationalismin �
asiall e. 

BolshevikkipuQJ ue oli j uud sellainen puol ue. 

4. � Tsaarin sotajoukkojen tappio rlntamalla, Tal oudelli ne,n 
rappiotiJa. Tsarismin kriisi. 

Sota oli kestanyt jo kolme vuotta. Sota vel miljoonia ihmls
henkiil, kaatuneita, haavoituneita, sodan synnyWimiin kulkutautei hin 
kuolleita. Porvaristo Ja tilanherrat rikastuivat sodasta. Mutta tyolii iset 
ja talonpo jat saivat kiirsia yha ene mm an hataa ja puutelta. Sota saat
~o! haviOon Venujan kansantalouden. Noin 14 miIjoonaa terveWi 
ty5 ntekij iiii oli otettu armeiJaan, irroitettu taloudesta. Tehtaat pysah
tyivat. Viljan kylvo t supistuivat - ei riittanyt tyovoim aa. Vaesto ja 
sotilaat riniamalla karsivat nalkaa, olivat vailla jalkineita ja vaatteita. 
Sota nieH maan kaikki varat. 

Tsaarin armeija kilrsi tappion toisensa jalkeen. Saksalai nen tykis_ 
to syyti ammusten raesateen tsaarin sotajoukkojen paalle. Tsaarin 
arm eijaIta puuttui tykkeja, puuttui ammuksia, puuttuipa kivaareWikin. 
Toisinaan oli kolmea sotilasta kohden yksi kivaiiri. Jo sodan aikana 
tu li julki tsaari n sotami'nisterin Suhomlinovin petos. Han osoittautui 
{)]\een yhteydessa saksalaisiin vakoil ijoihin. Suhomlinov taytti Saksan 
tiedustelulaitoksen antamaa tehlavaa : esti rintaman huoltamista am
inuksilla, jaW rintaman vail le tykkejii ja kiviiareita . Muutamat tsaarin 
ministerit Ja kenraalit itse salavihkaa myOlavaikuttivat Saksan armei
Jan menestyksiin : saksalaisii n yltteydessii oIleen keisari nnan kanssa 
he ilmaisivat saksalaisille sotasalaisuuksia . Ei ole ihme, JOS tsaarin 
armeija karsi tappion ja sen oli pakko periiiintya. Vuoteen 1916 men
nessii saksalaiset olivat ennaWineet jo valloittaa Puolan Ja osan 
Itiimerenmaita.. 

Kaikki tama aihe ulti vihaa ja katk\ruutta tsaarin hallitusta koh
taa11 tyolaisten, talonpoikien, sotila iden ja intelligenssin keskuudessa, 
voimisti ja karjisti kansanjoukkojen vaIlankumoukselIista liikettil. 
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sotaa vastaan , tsarismia vastaan niin selkapuolella kuin rintamallakin. 
niin kesk uksessa kuin rajaseuduillakin. 

Myoskin Venajan imperialistinen porvaristo alkoi joutua tyytymat
tomyyden valtaan. Sitii suutulti se seikka, e!tii tsaarin hovissa isannoi
vat Rasputinin tapaiset veiJarit, jotka selviisti pyrkivat erikoisrauhan 
soimiamiseen saksalaisten kanssJ. Se vakuuttautui yha enemman sii
ta, eWi tsaarin haIlitus on kykenemilWn kiiymaJn menesfyksellist~ 
sotaa. Se pelkasi, etta tsa rismi voi, pelastaakseen asemansa, tehda 
erikoisrauh-an saksalaisten kanssa. Sen vuoksi Veniijan porvaristo paatti 
panna toimeen palatsi-vallilnkumouksell p.luuakseen Nikolai I I:u 
pOis viralta Ja a')cttaakseen tsaariksi hancH tilalleen porvaristoon 
sidotun Mtkael ROlllanovin. Tiltcn porvarislo tailioi Iyoda kaksi kar
pasta yhdella islwlJa: ensiksikin puJahtaa valtaan Ja turvata imperia
listisen sodan jatkumisen edelleenkin, toiseksi ehkaisUi pienella palatsi
vallankumoukselJa suuren vallankumouksen, kansanvallankum otlksen 
aalIon lahellemisen. 

Englannin Ja Ra nskan halIitukset kanna ttivat tifssii asiassa taydel
Iisesti Venajiill porvaristoa. Ne niikivat, etta tsaari on kykenematon 
jatkamaan sotaa. Ne pelkasivat, eita tSollari 10PPujen lopuksi solmB 
erikoisrauhan saksalaisten kanssa. Jos Isaarin haJJitus olisi solminut 
erikoisrauhan, niin Englannin ja Ransk:w hallitukset olisivat menet
Uneet Venajass;\ sotaliiltolaisen, Joka el aino;tstaan kiinnittanyt rinta
millet.'7. vaslustajan voimia , vaan liihettipa Ranskaan kymmenia tuhan
sia venaliiisin valiosotilaitakin. Sen vuoksi ne antoivat tukea Veniijiin 
porvaristolJe sen yrityksissii palatsi-vallanku'mouksen toimeen
panemiseksi. �

Tsaari tuli taten eristetyl{si. �

Samaan aikaan kun rintamalla oli vastoinkiiymisiii Iakkaamatta, 
Iisaiintyi taloudelJinen rappiotila yhii enemman. Vuoden 1917 tammi, 
Ja Ilelmikuun p;Jivin:i kehittyi rappiotila ciin!arpeiden, raaka-ainei. 
den ja polttoaineiden alallJ huippuunsa Ja karJistyl iHirimmilleen. 
Tarvikkeiden kuljetus Petrogradiin j3 Moskovaan Iak l,asf melkein koko
naan. Tyopaikka toisensa jalkeen pantiin kiinn!. Tyopaikkojen sulke
minen lisasi tyottomyytta. Erikoisen :,ietiimiitWm:iksi tuJi tyo
liiisten asema. Yhii laaJemmat kansanJoukot tuJivat siihen vakaumuk
seen, ettii sietiimaitomiistJ tilanteesta (ill vain yksi ulospaasy-tsaa_ 
rin itsevaltiuden kukistaminen . 

Tsarismi eli ilmeisesti kuolemankriisissii. 

Porvaristo aikoi ratkaista kriisin paiatsi-vallankumollksel la. 
Mutta kansa ratkaisi sen omalla tavallaan. 
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. �Helmikuun valJankumous. Tsarismin kukistuminen. Tyovaen ja 
sotilaiden edustajien Neuvostojen muodostaminen. V4liaikaisen 
haJIituksen muodostaminen. KaksoisvaJta. 

Vuosi 19 I 7 alkol tammikuun 9 pn lakolla. Lakon aikana oli 
l1lielenosoituksia Petrogradissa, Moskovassa, Bakussa, Nizhni-Nov
forodissa. Moskovassa osallistui lakkoon 9 pna tammikuuta noin 
kolmannes kaikista tyolaisistrr. RatsupoJiisi hajoitti Tverskoi-bule
vardilla kaksituhantisen mielenosoituksen. Petrogradissa Viipurin vierto
IiclHi. yhtyiviit so ti/aal mielenosoittajiin. 

.Suurlakkoajatus", tiedoitti Petrog-radin poliisi, "saa paiva piiivaita 
uusia kanna ttaJia ja tulee yh tii kansanomaiseksi kllin se oli vuonna 
1905" . 

Menshevikit ja eserriit koe1tivat johtaa alkanu tta vallankumous· 
liikelta Iiberaal isen porvariston toivomiin fUitteisiin. Valtakunnan
duuman avaamispJiviiksi, helmikuun 14 p:.tivaksi, menshevikit ehdot
tivat tyolaisten kulkueen jarjestamisUi Valtakunnandlluman luo. Mutta 
tyoIaisjoukot seurasivat bolshcvikkeja, eivat duuJllan luo, vaan mie
lenosoitukselle. 

Maaliskuun 3 (helmikuun 18) pni vuonna 1917 alkoi Putilovin 
tylWiisten lakko Petrogradissa. Maaliskuun 7 (helmikuun 22) pna 
olivat useimpien suurimpien tehtaiden tyoliiiset lakossa . Kansain
viilisena tyolaisnaisten pliiviina, n aaliskuull 8 (helmlkuun 23) 
pna tyolai snaiset lahtiva t bolshevikhien Petrogradin komitean 
kutsusta katumleieno.soitl1kselle nalkiiii, sotaa ja tsarismia vas
laan. Ty5rniehet k'annattrvat tyoIaisnaisten miclenosoitusta yleiselHi. 
Pctrogradia kaslWiv',iIla lakkoesiintymisella. Poliiltinen lakko alkoi 
ltIuuttua yleisekst poliittiseksi mielenosoitukseksl tsaari3 jiirjestelmliii 
vastaan. 

Maaliskuun 9 (helmikuun 24) pna mielenosoitus uudistuu suurem
malla voima·Ua. Lakoss a ('Ii jo noin 200 tuhatta tyl)laista. 

Maaliskuun 10 (helmikuun 25) pna vallankumouksellinen lilke 
kasittaa koko tyl)Hlis-Petrogradin. Kaupunginosia klisittavlit poliit. 
lise! lakot muuttuvat koko Petrogradia k1isfttllvliksl pOliittiseksl 
Sll urlakoksi. Kat kki all a on m ielen osoitu ksia Ja yh teent<lrmayl,siii 
poliisin kanssa. Ty(}!aisJoukkojen ylll! Iiehuvat punaiset liput lunn uksin: 
"Alas tsaarll", "Alas sota!", ~Leipiial". 

Aamulla maaliskuun 11 (helmikuun 26) pna poliittinen lakko 
J8 mielenosoltus ali<avat kehlttya kapinayrityksiksi. TylHaiset riisuvat 
pcliisln )a santarmiston aseista ja aseistautuvat Use. Mlltta aseel
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li nen yhteentormays poliisin kanssa paattyy mielenosoituskulkueen 
ampumiseen Znamenskaja-torilla. 

Kenraali Habalov, Petrogradin sotilaspiirin ko mentaja, i1 moittaa, 
etta tyolaisten tllytyy ryhtya tyohon maalis kuun 13 (helmikuun 28) 
pna t ahi muuten heidllt Iahetetll1in rintamalle. Maali skuun 10 (helmi
kuun 25) pna tsaari antaa kenraali HabaloviIle kaskyn: .Kasken 
lopettamaan JO huom enna epllJarjestyksen pllakaupungissa ~. 

Mutta . vallankumousta ei voitu enaa n lopettaa ~. 
Pai vliIlli maali skuun 11 (helmikuun 26) pna Pavlovski-rykmentin 

reservipatalJoonan 4:s komppania avasi tulen , mutta ei tyOliiisia 
vastaan, vaan ratsupoliisien joukko-osastoja vastaan, jotka olivat 
ryhtyneet laukaustenvaihtoon tyoliiisten kanssa. Sukeutui mita tarmok
kain ja sitkeln taiste lu sotavaes tli , varsinki n tylliaisnaisten taholta, 
jotka kliantylvat valittomasti sotilaiden puoleen, vel jeilivat naiden 
.kanssa, ku tsuivat heitii auttamaan kansaa vi hatu n tsaarin itseval
tiuden kukistamisessa. 

Bolshevikkipuolueen kaytannollistii tyo ta Johti tahan aikaan Petro
·gradissa sijainnut puolueemme Kesk uskomitean Byroo toveri 
Molotovin Johdolla. Keskuskomitean Byroo an toi maalisku un 11 (helmi
kuun 26) pna jullstuksen kehoittae n aseellisen taistelun jatkamiseen 
tsaarinvaltaa vastaan Ja Viillaikaisen vallankumoushallituksen muodos
tamiseen. 

Maaliskuun 12 (helmikuun 27) pna sotaJouko t kieltaytylvat 
Petrogradissa ampumasta tyolaisia ja alkoivat siirtya kapinaannous
seen kansan puoielle. Maaliskuun 12 (h elmikul1n 27) pna aamulla 
ali vasta 10 tuhatta kapinaJlista so til asta, mu tta illall a heWi oli 
jo yli 60 tuhatta. 

Kapi naannou sseet tyoJiiiset ja sotilaat alkoivat vangita tsaarin 
ministereita ja kenraaleita, vapauttaa vankiloista vallankumouksel
li sia. Vapautetut poliittiset vangit yhtyivat vallankumoukselJiseen 
taistel uun. 

Kaduilla oli vleHl laukaustenvaihtoa poliisien ja santarmien kans
sa, jotka olivat asettuneet lwnekivaareineen talojen ullakoille. Mutta 
sotavae n nopea siirtyminen tyBlais ten puoleUe ratkaisi tsaarin itseval
tiuden kohta lon. 

Kun sanoma vallankumouksen voilosla Petrogradissa levisi mui
hin kaupunkeihin ja rintamalI e, nil n tyoHiiset ja sotilaat alkoivat 
kaikkialla kuklstaa tsaarin virkam!ehia . 

Helmiku un porvarillis-demokraattinen valIankumous oli volt
:ianut. 
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Vallank umous voitti slksi, ettli tyovaenluokka a li vallankumo uk
~e n alkuunpanijana ja johti sotilasviittaan puettuJen talonpoiklen 
mllJoonaJoukkojen lilkeWI. • rauhan, leivan ja vapauden puolesta". 
0roletarlaatin hegemonia ratkaisi vallankumouksen menestyksen. 

wVallankumouksen suoritti prol etariaatti, se osoittl san ka
ruutta. Se vuodatti vertaan, se tempasi mukaansa mita laajim
mat tyoHi.tekevat ja koyh im mat vaestojoukot ..• ", kirjo itti Lenin 
vallankumouksen ensl paivina (Lenin , XX 05a, sivut 23-24). 

Vuoden 1905 ensi mmai nen vallankumou6 oli valmistan ut vuoden 
9 17 toisen vallankumouksen nopeata voittoa. 

.1Iman kolme vuotta kestaneitii mWi suurimpia luokkataistc· 
luja ja Ven aJ an proletaIiaatin vuosina 1905-1907 osottamaa 
vall ankumouksellista tarmoa oils! ollut mahdoton alkuvaiheen
sa tiiyUintoonpanon mieles~a nlin nop ea, muutaman piiivlln 
kuluessa tapahtunut toinen vallankumous~ - sanoi Leni n 

(Sarna, sivu 13). 

Heti vallankumouksen ensi paivina i1,?estyivat Neuvostot. Voi
okas vallankumo us nOjasi tyovaen ja sotilaiden edustajien 

Neuvostoihln. Ka plnaJliset tyolaiset ja sotilaat perustivat tyo
vaen ja sotilaiden ed ustajien N euvostoja. Vuoden 1905 vallankumou!< 
oli osoi ttanut, etta Neuvostot ovat aseellisen kapinan elimia ja sa
malla uuden vallankumouksell isen vallan itu. , Neuvostoajatus eli 
yovaenJoukkojen tietoisuudessa, ja ne toteuttiva t sen heti tsarismin 
kukistamisen jalkeisena peivana, kuitenkin silla eroituksella, etta 
vuonna 1905 oli perustettu vain tyoviien edustaJien NeuvostoJa, mutta 
'iuod~n 1917 helmikuussa i1 mestyivat bolshevi kkien alolttees ta tyo
t'llen ja sotilaiden edustajien Neuvostot. 

Samaan aikaan kun bolshevikit johtivat joukkoj en vii lit6n tli tais- . 
Iclua kaduilla, mh~hittivat luokkasovintopuolueet, menshevi kit Ja 
eserrat, edusta japaikat Neuvostoissa, paasten niissa enemmistoksi. 
Lita auttol osaltaan se seikl(a, etta enemmisto bolshevikkipuolueen 
Johtajista oli vanki lois sa ja karkoitusallleiIla (Lenin oli maanpaossa, 
Stalin ja Sverdlov Siperiassa karkoituksella) menshevikkien ja eser
nen kayskennellessa vapaasti Petrogradin kaduilla. Siten Petro
;radin Neuvoston ja sen Toimeenpanevan komitean Johtoon olivat 
tu lleet luokl{asovintopuolueiden edustaj at: mensh eviklt ja eserra t. 

amoin kavi Mos1wvassa ja useissa muissa kaupungeissa. Vain 
Ivanovo-Voznesenskissa, Krasnojarskissa ja muutami ssa mllis sa kau

IIl1geissa . oli enemmisto Neuvostoissa alusta alkaen bol sh evikeilla. 
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Aseis tettu kansa - tyoJiiiset ja sotlJaat -lahettiiessaan edust 
Jansa Neuvostoon piti sita kansan valJan elimenii. Se luuli Ja uskoi, 
etta tyuviien ja sotiJaiden edustajien Neuvosto toteuttaa kaikld val
lankumollksellisen kansan vaatim uk set Ja etta ensi tilassa solmitafln 
rauha. 

Mutta t)Olaisten ja sotilaiden Iiiallfnen hyvauskoisuus teki heil le 
il1ieiin kepposen. Eserriit ja menshevikit eiviit ajateJJeetkaan sOldan 
iopettamista, rauhan solmiamista. lie aiko ivat kayttaa hyviikseen 
vallankllmousta jalkaakseen sotaa. Mita tulee vallankuflIoukseen ja 
kansan vallankumoukscllisiin vaatimuksiin, niin eserrilt ja menshe
vildt olivat sirii miellil, cUJ vallanl<umous on jo piiattynyt ja te h
tiivanii on nyt sen vahvistaminen ja siirtyminen .normaalien· perus
tusLlil1isten olojen raiteille yhdcssii porvarlston kanssa. Sen 
vuolcsl Petrogradin Ne 11 vostoJen eserriiliiis-lTlensh~vistinen johlo ryhty· 
kaikkiin siiti riippuviin toimenpiteisiin hiimlitiikseen l,ysymyksen 
sodan lopettamiscsta, kysymyksen rauhasta ja luovuttaakseen vallan 
porvaristolle. 

Maalisku un 12 (helmiku un 27) pna vuonna 1917 Valtak unna:nduuman 
liberaaliset edustajat muodostivat eserrii- ja menshevikkijohtaJien 
kanssa kulissiell ta kana t~huyn soplmuksen !lIukaisesti Valtakunnan
duuman vjliaikaisen komitean IV dUllman pulleenJohtajJn, tHan
herra la monarkisti RodzJankoIl Iohdolla. Ja rnuutaman paivan kulut
tlla Uml" j:ilkEell Valtakunnanduuman vijljnikainen komitea sekii ty6vaen 
j3 sotilaiden edustnjisn Neuvoston Toimeenpanevan komitean ~serra- ja 
menshevikkiJohtajat sopivat bolshevikeiIta salaa Venajan uuden halli
tuksen, porvarilIisen Viiliaikaisen hallituksen rnuodostamisesta ruhtinas 
Lvovln johdolia. }~uhtillas Lvovia oli tsaari Nikolai II jo ennen helmi
kuun vallankumotlsta ajatellut, hallituksensa p[;iiminisleriksi. Valiaikai

• � seen hallitukseen tulivat kadetrien pii;imies Miljukov, Iokakuulab
ten p;tiimies Gutshkov ja muita huomattavia kapitalistiluokan edus
taj!;l, ja .demokratlan- edusbjan omillaislludessa siihen oteWin 
eserril. Kerenski. 

Kavi siten, etta Neuvoston Toimeenpanevan komitean eserrii- ja 

MenshevikkiJohtaJat luovuttivat vall:>.n porvaristolIe, Ja ty6vaen ja 
sotllaiden edus taJien Neuvosto, saatuaan sitiemmin tielal1 tasta, hyvii". 
syi enemmist6I1l1iin eserra- ja menshevikkiJohtajien tolminnan, huo
Iimatta bolshevikkien vastalauseista. 

Siten muodostui Venajallii uusi valtiovalta, joka oil kokoonpanlu. 
kuten Lenin sanoi, .rorvariston Ja porvarillistuneiden tilanherrojen K 

ed ustajista. 

Mutta {lorvariston halliluk ..en rJnnalla oli olemassa tolnen yalta 
},ovl.len ja sotilaiden edustaJil'11 Neuvosto. SOlilaiden edustajat 

Ncuvostossa olivat piiiiasiaJllses!i sotaan mobillsoituja talonpoikia. 
ryuvaen ja soWaiden edustaJien Neuvosto oli tyOltilsten ja talon
poikien lilton elin 'tsaarinvaltaa vaslaan ja samall~ heidan valtarrsa 
ell n, tyovaenluokan ja talonpoikais1011 diktatuurin elin. 

Silla tavalla oli muodostunut l<ahden valIan, kahden diktatuurin: 
Valiaikaisen hallitul<sen muodossa esiintyvan porvariston diktatuurin 
J:1 tyovaen J a sotilalden ed IIstajien Neuvoston m uodossa esilntyvan 
proletariaatin ja talon poi kaiston diktatu urin omalaatuinen yhteen

pnnoutuma. 
Oli muodostunut kaksoisvalta. 
Miten oli selitettavissa se, etta NeuyostO'issa' oli alussa enemmis

to menshevikeilla Ja eserrilHt? 
Miten voidaan selittiitl se, E!tt1i voittaneet tyolaiset 1a talonpojat 

luovuttivat vallan porvariston edustajille vapaaehtoisestl.? 
Lenin seJitti taman sHen, eWl mlljoonat il1miset, joilla ei ollut • 

kokemusta . politiikassa, olivat herllnneet la pyrkincet osallistumaan 
politiikkaan. Nama olivat suurimmaksi osaksi pikkuisantiil, talonpoi
kjj, lIskeltain talonpoikina olleita tyOl1iisi1t, porvariston ja proleta- . 
liaatin villimailla olevaa vakea. Venaja oli si lloin pikkuporvarillis~n 
kaikista suurista Euroopan mais ta. Ja tassa maassa on nFlttiiais
mainen pikkuporvarillinen aalto peittiinyt kaiken, lannistanut tle
oisen proletarlaatin ei vain monil ukuisuutensa voimalla, vaan aatteel
isestikin, toisin SClnoen se on tartuttanut, levitt1inyt hyvin laajoihin 
Iyolaispiireihin pi kkuporva rillisia kasityksia politiikasta M (Lenin, 

XX osa, sivu 11 ')). • 
Tiima pikkuporvariJIisten vaistojen aalto se kohottlkin pinnalle 

mensheviklden ja eserrien plkkl1porvarill iset puolueet. 
Len in osoiHi, etta toisena syynli on proletariaalin kokoonpanossa 

<:odan aikana tapahtunu t mUlltos seha proletariaatin riittiim1Hon tie
10isUllS ja prjestyneisyys vallan kumouksen alussa. Sodan . aikana 011 
lpahtunut huomattavia muutoksia itse proletariaatin kokoon panossa. 

Noin 40 prosenttia vakituisia tyolaisla oil mobi lisoitu armeijaan. 
~otavuosi na tuti tuotantolaitoksiin , sotavakeen joutumista pakoile
maan, palJon pikkuomistajia, kiisityoliii sia, pikkukauppiaita, joille prole

laarinen �aja tustapa oli vieras. 
Nl1ma pikkuporvarilliset tyolaiskerrokset olivatkin pikkuporvaril

11 ;Ia politiikkoja, menshevikkejll. ja eserrili ylliipitavaa ruoka

multaa. 
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Siinll syy, miksl politilkassa kokemattomat, pikkuporvarillisten 
vaistojen aallon valtaan joutuneet ja vallankumouksen enslmm1!isista 
menestyksistii paihtyneet laajat kansanjoukot joutuivat vallankumouk
sen ensimmaisinii kuukausina luokkasovi ntopuolueiden vangeiksi Ja 
suostuivat luovuttamaan porvaristolle valti ovallan olettaen nai
visti, etta porvarillinen yalta ei tu ie hii iritsemaan Neuvostojen tyoHL 

Bolshevikkipuolueen tehtiivana oli tlloda karsivll ll iselia selitystyollll. 
joukkojen kesk u udessa julki Viiliaikaisen hallituksen imperialistinen 
I uonne, pal jastaa eserrien ja menshevikkien kavallus ja osoittaa, 
ettll rauhan saavuttaminen on mahdotonta ilman Vlliiaikaisen hallituk
sen korvaamista Neuvostohallituksella. 

Ja bolshevikkien puolue ryhtyl tlihan tyOhon koko tarmoJlaan . 
Se perustaa JlIlleen j ulkiset sanomalehtensa. Jo viiden paivan 

kuluttua hel mikuun vallankumouksesta al kaa Petrogradissa ilmestya 
"Pravdau. lehti , Ja muutama paivli sen jiilkeen nSotsialdemokrat" 
Moskovassa. Puolue alkaa johtaa joukkoj a, jotka lakkaavat luotta
masta Iiberaaliseen porvari stoon, meoshevikkeihin ja eSerrlin . Puolue 
selittiHi kllrsival lisesti sotilaille Ja talonpojille , etta on toimittava 
yhdessa tyovaenluokan kanssa. Se selittaa he iIJe, ettll talonpojat 
eivat saa rauhaa eivatka maata i1man vallankumouksen edelleenkehit
tam istii, ilman porvarillisen Valiaikaisen hallituksen korvaamista 
Neuvostohallitu ksella. 

LYHYT Y H T E E N VE TO 

Imperialistlnen sota synty i kapitalistimaiden kehityksen epatasai
suuden tah den , tarkeimpien valtioiden valisen tasapainon hairiinty
misen ta hden~ sen tahden, etta imperialisteiIJe oli viilWimiHonta sodan 
avuJla suoritettu uusi maailmanJako ja voimien uuden tasapainotilan 
luominen. 

Sodalla ei olisl oll ut niln hiivittavaa luonnetta ja se ei kenties 
olisi lainkaan paassyt purkautumaan sellaisella voimalla, jOs II In terna
tionalen puolueet eivat oli si peWineet tyoviienluoka n asiaa, jOs ne 
eivat olisi ri kkoneet II Internationalen kongressien sodanvastaisia 
piiatoksia, jOs ne olisivat uskaltaneet esiintya aktiivisesti ja kohottaa 
tyovaenluokan taistel uun imperi alistisia halli tuksiaan vastaan, sodan
Iietsojia vastaa n. 

Bo!shevikkipuol ue osoittautui ainoaksi pro!etaariseksi puo!ueeksi. 
joka pysyi uskollisena sosialismin ja internationalismin asialle ja 
jarjesti kansal,aissotaa imperialistista hallitustaan vastaan . I\aikki muut 
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1\ lnternationalen puolueet, ollen sidotut porvaristoon johtavien huip_ 
pliJensa kautta, antautuivat imperialismin vangeiksi, karkasivat impe
(ialistien puolelle. 

Sota, joka oli kapitalismin yleisen pulan i1 maus, karjisti tata 
plilaa ja beikensi maailmankapitalismia. Venajan tyoliiiset ja bolshe
vikkien puolue ol ivat maailmassa ensimmaiset, jotka kayttivat menes
tyksellisesti hyvakseen kapitali smin heik koutta , murtivat imperialis~ 

mi n ri ntaman, kukistiva t tsaarin Ja perustivat tyovaen ja sotilaiden 
('d ustajien Neuvostot. 

Pikkuporvariston, sotilaiden seka myoskin tyolaisten laajat jOu
kot paihtyneina vallankumouksen ensi mmiiisista menestyksista ja rau
hoittuneina menshevikkien ja eserrien vaku uiteluista, etta tasta alkaen 
kaikki kay hyvin, luottavat Valiaikaisee n hallitukseen, antavat sille 
kannatuksensa. 

Bo!shevikkipuolueen tehtiivaksi tuli selijtaa ensimmaisista menestyk
sis ta paihtyneille tyolais- ja sotilasjoukoiiJe, etta vallankumouksen 
taydesta voitosta olJaan viela kaukana, eWl niln kauan kuin yalta 
on porvarillisen Valiaikaisen hallituksen kasissa ja Neuvostoissa isan
noivat luokkasovinnon kannattajat - menshevikit ja eserriit - ei kansa 
saa rauhaa, maata eika Ieipaa Ja ettll taytta voittoa vatten on otettava 
vieia askel eteenpain ja si irrettava yalta Ne uvostoi lJe. 



V/ILUKU 

BOLSHEVIKKIEN PUOLUE LOKAKUUN �
SOSIALlSTlSEN V ALLANKUMOUKSEN �

VALMISTELUN JA SUORITTAMISEN KAUDELLA �

(Huhtikuu 1917 - 'lJuosi 1918) 

1. � Tilannc maassa helmikuun vallankumo.uksen jillkeen. Puo
lu een esilletulo maanalaisuu jesfa Ja siirt yminen avoimeen 
poliittiseen tyohon. Leninin saapuminen Petrogradlin. Leninin 
Huhtikuun ieesH. Puolueen suuntautuminen sosialistiseen val
lankumoukseen siirtymista kohti. 

Tapahtumat Ja Viiliaikalsen hallituksen menettely valJvistivat paiva 
palvaltll bolshevikkien linjan oikeaksi. Ne osoittivat. yha selvemmin, 
etta Valiaikainen hallitus ei ole kansan puolella, vaan kansaa vastaan, ei 
ra~han, vaan sodan kannalla. etta se ei tahdo eika vol antaa 
rauhaa, maata eikJ leipl1a. Boishevikkien selitystoiminta lankesi otolli
seen maaperaan. 

Samaan aikaan kun ty51aisftt ja sotilaat olivat kukistamlssa tsaari n 
hallitusta ja havittiimassii monarkian perustuksia, Viiliaikainen 
halli tus py rki i1meisesti monarkian sailyttiimiseen. Se liihetti 
salavihkaa maal~s kuun 2 pna 1917 Gutshkovin ja Shulginin tsaarin 
luo. Porvaristo tahtoi siirt1l.a valla n Nikolai Romanovin veljelle Mi
kaelille. Mutta kun Gutshkov rautatieHiisten kokouksessa paiifti pu
heensa huudahtamalla: "EHikoon keisari Mikael-, niln tyoHiiset vaa
tivat Gutshkovin viipymatonta vangitsemista ja ruumiintarkastusta 
seka sinkauttivat ha nelle su uttuneina sananparren: "Olipa pippuri 

. tahi piparjuuri, karvasta on kumpikfn·. 
Oli selvlla, etta ty51liiset eivat sall i monarkian palauttamlsta. 
Samaan aikaan kun tyolliiset Ja talonpoJat, toteuttaessaan vallan

kumousta ja vuodattaessaan vertaan, odo ttlvat sodan lopettamista, 
" pyrkivat saamaan leipall ja ma ata, vaativat pliiittl1viilsiii toimenpiteita 

taistelussa taloudellista rappiotilaa vastaan, Viiliaikainen hallitus py. 
syi kuurona niiille kansan elinvaatlm uksille. Tamil kapitalistien ja ti
lanherrojen huomattavim mlita edustajista muodostunut hallitus ei aiko
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lIutkaan tyydyttaa talonpoiklen vaati muksia maan luovuttamlsesta helile. 
Se el voinut myoskailn antaa lelpail tyOtlltekeville, sillil sita varten 
otisi oUut valWlmat6nta ka jota suurten viljakauppiaiden etuihin, 
olisl taytynyt kalkln keinoill ottaa vilja pois tilanherroilta, klilakeiita, 
mita haBitus ei ruvenn ut tekemaan, koska se oIl itse sldottu lIaiden 
luokkien etu ihin. Se ei voinut myoskailn antaa rauhaa. Valiaikainen 
hallitus, ollen sidottu englantilais·ranskalaisiln imperialisteihi n, ei suin
kaan ajate llut sod an lopettamls ta, vaan se plHnvastoin koetti kayt
tali vallank II mousta saadakseen Venlljiln osallistumaa n aktii visem mi n 
impe riali stiseen sotaan , toteuttaakseen imperialistiset alkeensa Kon
stan tinopo lin ja Dardanellien valtaa miseksi seka Galits ian anastami
seksi. 

Oli selvall, etta kansanjoukkojen luottamukse llises ta suhtautuml
sesta Viiliailmisen hallituksen polit ilkkaan !aytyi pian tu lia loppu. 

Kiivi selvaksi, eWl helmikuun vallankumouksen jiilkeen tapahtu· 
main kulku vaati vallan keskiWlmistll. yhteen paikkaan: joko V1!Ii· 
aikaiselle hall it llkselle tahi Neuvoslojen k1!siin. 

Mens hevikkien ja eserrien luokkasovintopolitii1<alla oli tosin viela 
kannatusta joukkojen kes kuudessa. Oli viel1i paljon tyoliiisiii, ja 
vieHl. enemman solilaita ja talonpoikla, jotka uskoivat, ettii npian 
tulee Perustava kokollS ja jar Jes taa kaikki parha in pain u , ajattelivat, 
etta sotaa ei kaydil valtauksia varten, vaan villWimaltomyyden pakos
ta- valtion puolustamiseksi. Sellaista vilkea Lenin ni mit li hyviissa 
uskossa ere htyviksi nisilnmaan puol ustaJiksi ". Kaikkie n naiden ihmis
ten keskuudessa eserrien ja menshevi kkien lupailu .. ja suost uttelu
politiikka oli viela toistaiseksi oikean politiikan kirJoissa. Mutta oli 
selvaii, etta lupauksilla ja suostutteillil la ei pitkalle paasty, sillil tapah
tumain kul ku ja VlI. liaikaisen hallituksen menettely toivat julki 1a osoi t
tiva t joka paiva, eWi eserrien ja menshevikkien luokkasovin topolitiikka 
on vitkuttelujen Ja herkkauskoisten ihmisten peWimisen po litiikkaa. 

VaIiaikainen hallitus ei aina pysahtynyt verhotun taistelun poli
li ikkaan joukkoJen vallanku mouksellista liikettil vastaan , k uliss ien 
takaisten vehkeilyJen politiikkaan vallankumousta vastaan. Se tel,! joskus 
yrityksiii kayda avoimeen hyokkaykseen kansanvaltais ia vapau ksia 
vastaan, n kurin palauttamis "~yrityksiii, varsi nkin sotil aiden kesknu
dessa, yrityksia "jarjestyksen tOimeenpanemiseksi" , s. o. valIan
kumou ksen ah!amiseksi sellaisiin puitteisiin kuin porvaristo tarvitsl. 
Mutta nlin paljon Imin se tekikin yrityksia tahan suuntaan, se ei 
niissa onnistunut , ja kansanJoukot toteuttivat innolla kansan valtaiset 
vapaudet - sanan-, paino-, yhdistys-, kokoontumis- Ja mielenosoit usva
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paud en. Tytllalset ja sotilaat pyrklvat kayttaml1Nn tarkoln ens! 
kerran valloittamiaan kansanvalt aisla oikeuksla osallistuakseen aktllv l
sesti maan valtiolliseen eHimaan, ymmartllakseen Ja taJ utakseen muo
dostuneen tllanteen Ja pallttaakseen, kui nka on toimittava edelleen. 

Tsaarinvallan aikana eriWi.in raskai ssa olosuhtelssa illegaalisln a 
toimineet bolshevikkfp uol ueen JarJestlH t ullvat helmikuun va'1an
kumou ksen jalkeen esille maanalalsuudesta Ja alkolvat kehlttall Julklsta 
poliit tis ta ja organisatoorista tolmintaa. BolshevikkiJarjestl)Jen Jasen
maara ei taha n aikaan ollut suurempl ku in 40-45 tuhatta hen kea. 
Mutta ne olivat taistelussa karaistuneita kaaderelta. Puolueen komi
teat JarJestettiin uudelleen demokraattisen sentrallsmln pohjalle. ValIt
semisen perlaate otettiin kaytantMn kalkissa puolue-elimiss ll. alhaalta 
yll)s saakka. 

Puolueen sii rtyminen legaaliseen asemaan toi esille puolueessa 
olleet erimielisyydet. Kamenev Ja eraat Moskovan jarjestl)n jasenet, 
esim. Rykov, Bubnov ja Nogin, olivat puoli-menshevistiselHl kan
nalla, kannattaen ehdollisesti Valialkaista hallitusta Ja .isanmaan
puolustajai nU politiikkaa. Vastlkaan karkoitukselta palann ut Stalin, 
Molotov ja muut, yhdessl1 puolueen enemmistl)n kanssa puolustivat 
epaluottamuksen politiikkaa Vallaikaista hallitusta kohtaan, esiintyl
vll t n isan maan puol ustnksen" politiikkaa vastaan Ja kutsulvat aktiivl
:leen taisteluttn rauhan puolesta, talsteluun lmperialistista sotaa vas
taan. Osa puoIuety()ntekij Oi ta hOrjlll, tuoden ilml pitkliaikalsesta 
vankilassa tahi karkoit uksella olostaan johtuvan pollittlsen Jlilkeen
Jal1nelsyytensa. 

Tuntui puolueen johtaja n - Lenlnin - poissaolo. 
Huhtlkuun 3 (16) pn ll 1917, pitkaalkais'en maanpaon Jllikeen, 

Lenin palasl Venajiille. 
Lenlnln saapumisglla oli suunnaton merkltys puolueelle Ja 

vallankumoukselle. 
Jo Sveitsista, hetl saatuaan en sl mmalset tiedot vall~nkumouksesta 

Leni n klrjoittl puoluC!elle Ja Venaj1i.n tyovaenluokalle nKirJelssa kaukaa": 

nTyoHUsetl Te olette nayttiineet proletaarisen sanlraruuden, 
kansan sankaruuden ihmeitii kansalalssodassa tsarlsmla vastaan. 
Teid lln taytyy nay W111 proletariaatin Ja koko kansan JarJestay· 
tymisen ihmeWi, valmistellaks,enne voittoanne vallankumou ksen 
tolsessa val heessa " (Lenin, XX osa, sivu 19). 

Lenin saapul Petrogradiin 3 pna huhUkuuta yaIla. Suomen asemalle 
ja ~eman edessa olevalle toritie 1:>1i Lenini a vastaanottamaan ka

kciontuhut tuhansla tyl)iatsia, sotila.lta ja ntatruusej a. Sano!n. kuvaam4
ton innostus valta~i joukot, kun Leni n astuiulos vaunusta. Ne n95
tlvat Lenlnin kllsiensl1 varaan Ja veivat silla tavalla JohtaJansa su u
reen asemasallln, Jossa menshevikit Tsheidze ja Skobelev alkoivat 
pitlla Petrogradin Neuvoston nimessa n tervehdys "-puheita, joissa 
he »ilmaislvat toivom uksen", etta Lenin lOytals i heidan kans6aan 
n yhteisen kielen". Mutta Lenin ei ruvenn ut kuuntelemaan heitll, 
vaan men i heldan ohitseen tyil lais- ja sotilasjollkon Iuo Ja pili 
panssariautosta kuulu isan puheensa, jossa kutsui joukkoja taisteluun 
sosialistisen vallankumouksen volt on puolesta. nEIakMn soslallsti
nen vallankumous!· - nlin Iopetti Lenin taman pitktiaikaisen maa:n
paon J1I1 keen pitllmllnsll ensimm1!.lsen puneen. 

Venajalle tultuaan Lenin antautui vallankumoukselflseen tyohon 
kai kellatarmollaan . Saap umisensa jllIkelsena pll lvana Lenin tekl boI
shevikkien kokouksessa selostuksen sodas!a ja vallankumouksesta, 
1a sitten toist! selostuksensa teesi! kokouksessa, johon paitsl bolshe
vikkeja osallis!ui mytls menshevlkkeja . 

Nifma olivat Lenin ln kuuluisat Huhtlkuun !eesit, Jotka antoivat 
puo lueelle Ja proletariaatille selvan kumo uksellisen linlan porvarilli
sesta vallankumouksesta sosialistiseen vaIAankumoukseen siirtymiseksi. 

Leni nln teeseiiHr. oli valtavan suur! merkitys vallankumoukse lle; ' 
vastaiselle puolueen ty()lle. Vall.1n ku mous merkitr,i mWi suurlnta 
murrosta maan el l1 mllssll , ja puolue tarvltsi uudessa taistelutil anteessa, 
tsarlsmin kuklstamisen jalkeen uutta suunnan mllllrittelya voldakseen 
rohkeasti ja varmastl 13htea uudelle Helle. Taman suunnan mllarl t
telyn antoiv1l.t puolueelle Lenlnin teesit. 

Leninln Huhtikuun teesi t esittivat puolueen nerokkaan taisteIu
Suun nltelman siirryWlessa porvarillis·demokraattlsesta vaIJankumouk
sesta soslallstiseen, vaIJankumouksen ensimmaisesta vaiheesta tol seen 
vaiheeseen - soslallstiseen vall ankumoukseen. PuoIueen koko aikai
sempi historia oli valmistan ut puoluetta tilhan suureen tchti1valln . Jo 
Vuonna 190,5 Lenin san ol kirjasessaan nSosialidemokratian kaksl 
taktiikkaa demokraattisessa valJankumouksessa K, etta tsarismln kukls
tarnisen JlIlkeen proletariaattl ryhtyy toteu ttamaan sosiallstista vallan
ku mousta. Uutta oil teeseissa se, etta niissa esitettiin teoree ttisesti 
perusteltu, konkreeUlnen suunnitelma sosialistiseen vallankumoukseen 
siirtymisen aloittamista varten . 

Taloudellise lJa alalia oli vat silrtymistoimenpltee t seuraavat: kalken 
rnaan kansalJistuttaminen ja tiJanherroJen maiden pakkoluovutus, 
kaikkien pankklen yhdistllminen l'hdeksi kansallispankiksi J3 sen 
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kontrolloiminen tyOv~en edustaj ien Neuvos tojen taholta, yhtei skunnal· 
lisen tuotan non ja tuotteiden jakel un kontrolli. 

Valtiollisella alalia Lenin ehdotti siirtymistli parlamentaarisesta 
tasavallasta Neuvostotasavaltaan. Tama oli tarkea askel eteenpain marxi
laisuuden teorian ja kaytannon alalla. Siihen asti marxilaiset teoree ti. 
kot olivat pitaneet parl amentaaris ta tasavaltaa sosialismlin siirtymi
sen parhaana valtiollisena muotona. Nyt Lenin ehdotti parlamentaari
sen tasavallan korvaamista Neuvostotasavallalla, Joka on yhtelskun
nan valtiollisen Jiirjestamisen kaikkein tarkoit uksen mukaisin muoto 
kapitalismisla sosialismiill siirtymisen kaudella. 

nNykyhetken erikoisullS VenaJiiIl aa ,sanotllln teeseissa, .on 
siirtymillen valJankumouksen ensimm1iisesta vaiheesta, Joka oli 
antan ut vall an porvaristolle proletariaatin rlitlamattoman tietoi
suuden ja JarJestyneisyyden vuoksi - sen toiseen vaiheeseen, 
jonka Uiytyy antaa yalta proletariaatin ja talonpoikaiston kOy· 
himpi en kerroslen kasiin· (Sarna, sivu 88). 

Ja edelleen: 

•Ei parlamenlaarinen tasavalta - palaaminen sii hen tyovaen 
edustajain Neuvostoista olisi askel taaksepain - vaall teolli
suustyovaen, maatyolalsten ja talonpol kien edustaJien Neuvosto· 
Jen tasavalta koko maassa, alhaalta ylOs saakka" (Lenin, 
XX osa, sivu 88). 

Sota, sanoi Lenin, pysyy uudenkin, Valiaikaisen hallituksen val
lassaollessa ryostosotana, imperialistisena sotana. Puolueen teht1!van ll 
on selittaa Uima joukoille ja osoittaa nlille, etta sodan lopettaml· 
nen - ei va" i valtaiseen, vaan todella demokraattiseen rau haan - on 
mahdolonta illllan porvarislon kukistamista. 

Vtiliaikai:,cl.:l1 hallitukseen nahden Lenin esitti tunnuksen: "Et 
mit1liin knnnutu:sta Vallalkaiselle hallituksellel· 

Lenin osoiltl tecselssaan edelleen, etta meidan puo\ueemme on 
toistaise\-.:si viihemmistOna Neuvostoissa, etta nilssa on vallalla por
variJlista vaikutusta proletariaatin keskuuteen levlttlivl!. menshevikkien 
ja eserrien Illttoutuma. Senvuoksl puolueen tehtl!.vana oli: 

"SeIiWHi joukollle, ettl!. tyOvaen edustajien Neuvosto on ainoa 
mahdollillen vallankumoushall ituksen muoto Ja etta siksi mel· 
dan tehtavanamme, nU n kauan kuln tlimli hall it us antautuu por
variston vaikutuksen alaiseksl, voi olla vain karslv1!llinen , 
j~rJestelmall~nen, sitkea, erikoisesti jouklwjen kaytannollisiin 
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tarpeisiln mukau! uva nllden taktilkan virheiden selittiimille,oz 
Niln kauan kuin olemme vahemmisttlna, teemme virheiden 
arvostelu- ja selittelytyota, julistaen samalla koko valtiovallan siir
tymisen valWimatttlmyyWi tyovaen edusta]ain Neuvostoille ... " 
(Sarn a, sivu 88). 

Se merkitsi, etta Lenin ei kutsun ut kapinaan Valiaikaista hallitusta 
vastaan, joka silla hetkella naulti Neuvostojen luottamusta, ei vaati
nut sen kukistamista, vaan pyrki siihen, etta selitys- ja varvays· 
tyo n ,kautta saataisiin vallatuksi enemmislO Neuvostoissa , muutetuksi 
NeuvostoJen politiikka Ja NeuvostoJen avulla muutetuksi hallituksen 
ko koonpano Ja politiikka. 

Se oli suuntautumista vallankumouksen rauhalliseen kehityk
seen. 

Lenin vaati edelleen, etta heiteWiisiin po is "Iikainen pyykki" -la
kattaisiin nimiWimasta puoluetta sosialidemokraattiseksi. Sosialidemo
kraateiksi nimittival itsea1tn myoskin II Internaiionalen puolueet ja 
ven1!Jaiset menshevikit. Opportunistit , sosialismin pcHurit, olivat 
tahrineet Ja havaisseet taman nimityksen. Lenin ehdotti bolshevikki
puolueen nimiltamista kommullistiseksi pllolueel?si, kuten Marx ja 
Engels olivat nimittiineet puoluettaan. Sellainen nimitys on tieteeJli· 
sestl oikea, silla bolshevikkipuolueen lopullinen paamalira on kommu
nism in saavuttaminen. Kapitalismista voi ihmiskunta siirtya valit
tomastl vain sosialismiin, s.o. tuotantovalineiden yhteisomistukseen 
Ja tuotteiden jakamiseen kunkin suorittaman tyon mukaan . Lenin 
sanoi, etta meidan puolueemme katsoo kauemmaksi. Sosialismin 
taytyy kasvaessaan kiert~mliW:im1!sti vahitellen muuttua kommunis
miksi, Jonka lippuun on kir]oltettu: .Jokaiselta kykyJensa mukaan, 
jokaiselle tarpeittensa mukaan". 

Vihdoin Lenin vaati teeseiss~an uuden Internationalen \uomista, 
opportunismista ja sosiali·chauvinismista va paan III, Kommunisti· 
sen Internationalen luom ista. 

Lenlnin teesit aiheuttivat ralvoisan ulvonnan porvariston, men
sheviklden ja eserrien keskuudessa. 

Menshevikit vetosivat tyol li isiin julistuksella, Joka alkoi varoittaen, 
etta •valla nkumous on vaarassa". Menshevikkien mlelesta oli vaara 
!>lin1:i, etta bolshevlkit vaativat vallan siirtamista tyuvaen ja sotilai
de n edustaJien Neuvostoille. 

Plehanov julkaisi »Jedi nstvo" -Iehdessaan kirjoituksen , jossa 
sanoi Lenlnin puheUa .hourailuksi". Plehanov vetosi menshevikki 
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Tsheldzen sanoi hin, Joka Julisti: n Vallankumollksen ulkopuolelle JU �
vain Lenin, mutta me menemme omna tietamme". �

Huhtikuu n 14 pna pidettiin Petrogradin bolshevlkkien kaupunkl�
konferenSBl. Se hyvaksyi Leninln teesit Ja asettl ne tyOn5a perus. �
taksl. �

Jonkun ajan kuluttua myOskin puo!ueen paikaUl5et jarjestot hy�
v1l.ksylvat Leninin teesit. �

Koko puolue, lukuuno ltamatta muutamla yksiiOlta, sellaisia kuln �
KameneVl, Rykov ja PJatakov, hyvaksyi Lenlnln teesit suurella tyy�
dytyksellll. �

2. � ViUfaikaisen halUtuksen pulan alku. BotshevJkklpuolueen 
Huhtikuun konferenssl. 

Samaan aikaan kuln bolshevikit valmistautuivat vallankumou kse n 
edelleen kehittamiseen, V1Uiaikainen hallitus jatkol kansanvastaista 
ty01lllln. Huh tlkuun 18 pna Valiai1:alsen hallituksen ulkoasialnn!lnisterl 
MlljukOV teki llittolaisvalloil le ilmoituksen •koko kansan pyrkimykses
tll saattaa maailmansota ratkaisev4an voiUoon ja Valialkaisen halli
tuksen aikomuksesta noudattaa tarkastl lilttolaisiimme nl1hden otta
miamme sltoumuksla" . 

Niiln Valiaikaincn hallitus vannoi uskollisuuttaan tsaari n teke
mille sopimuksille ja lupasi vLlodattaa viela nlin paljon kansan verta 
kuin imperialistit tarvitsevat saattaakseen sod an • voitokkaaseen 
Joppuun" . 

Huhtikuun 19 pna tama il moltus (. Mi ljukovin nooHi") tuli tyO�
lals ten ja sotilaiden tietoon. Huh tikuun 20 pna bolshevikklpuol ueen �
Keskuskomitea kutsul joukkoja esittiimaa n vastalauseensa Vallaikai�
sen hallituksen imperialistisen politi ikan johdosta. Huhtikuun 20-21 �
(toukokuun 3-4) paivina 191 7 viihintaan 100-tuhantlnen tylillils�
ja sotilasjoukko, n Miljukovin nootin K herattaman suuttum uksen �
vallassa, lahti mielenosoitukselle. Lipuissa vaihteJi vat tun nukset : �
.Salaiset sopimukset on lulkaistava!~ , "Alas sota !", .Kaikkl yalta �
Neuvostoille!" _ Tyliliiiset ja sotIlaat marssivat laitakaupungi lta kes�
ku staan, Valiaikaisen halIitllksen olinpaikkaan. Nevskilla ja muissa �
paikoissa sattui yhteentOrmayksia erillisten porvari ryhmil in kanssa. �

Kaikkein avomieIis immat vastavallanku mo ukselliset, ku ten ken
raaB Korn ilov, kehoittivat arnpumaa n mielenosolttajia, antoivatpa 
tata tarkoittavia kaskyjilkin . Mutta tallaisia kaskyja saaneet sotav1!en
osastot kieJtaytyiva t niita tllyttamastll. 

Pienl ryh mll puolu~en Petrogradln komltean Jasenia (Bagdatjev 
y. m.) esittl mlelenosoituksen alkana tunnuksen VlIlillkalsen halll· 
tuksen viipymattomasta kukistamlsesta. Bolshevikkipuolueen Keskus· 
komltea tuomitsi Jyrkllst! naiden "vasemmlstolaisten' seikkalliJaln 
menettelyn , pitlien seUalsta tunnusta ajattomalla ajalla esltettyna Ja 
vllarllna, selli isena, eWl se estlia puoluetta valtaamasta Neuvostojen 
enemmistM puolelleen ja on rlstirildassa puolueen suuntaumlsen 
kanssa vallankumouksen rauhalliseen kehitykseen . 

Huhtik uun 20-21 pllivlen tapahtumat merkitsivlit Vallaikaisen 

hall!tuksen pulan alkua. 
Tamll oli enslmmllinen suuri repeamll menshevlkkien)a eserrien 

1 uo kkasovl ntopol i tii kassa. 
Toukokuun 2 pnll 1917 poistettiin Vallaikalsesta hallituksesta 

Miljukov ja Gufshkov joukkojen palnostuksesta. 
Muodostui enslmmalnen Valiaikalnen kokoomushallitus, johon 

porvariston edustajain ohella menivllt mensheviklt (Skobelev, Tseretell) 

ja eserrlit (Tshernov, Keren skl y.m.). 
Siten mensheviklt, jotka vuonna 1905 011 vat kieWlneet sosla1l

demokratlan edustajien osanoton suotavuuden Valiaikaiseen v al/all
kumoukselliseen hallitukseen, katsoivat nyt suotavaksl ed ustajlensa 
osanoton Valiaikaiseen 'fJastavallankumoukselliseen hallltukseen. 

Se 011 menshevikkien ja eserrlen siirtymista vastavallankumouk

sellisen porvariston leiriiA. 
Huhtikuun 24 pna 1917 avattiin bolshevikkien VII (Huhtikuun) 

konferenssl. Ensl kerran puolueen olemassaolon alkana kokoontui 
julkisestl bolshevlkklen konferenssi, joka merkitykseltll.l!.n 011 puolueen 
historlassa samaSia asemassa kuin puolueen ed u9!:ajakokous. 

Yleisvenal1l.inen Huhtikuun konferenssi osoltti puolueen myrskyis
ta kasvua. Konferenssissa oli lasnil 133 paalOsvaltalsta ja 18 neu
vottelevaa edustajaa. He edustivat 80 tuhatta jarjestynyttl1 puolueen 

jasentll. 
Kon ferenssi pohti ja maaritteli puolueen linjan kalkista sodan ja 

vallankumouksen peruskysymykslsta: hetken tilan teesta , sodasta, 
Vliliaikaisesta hallHuksesta, Neuvostoista , agraarikysymyksesta, kansal

lisuuskysymyksesla j.n.e. 
Lenin kehittell selostuksessaan jo aikaisem mln Huhtikuun teesei s· 

salin lausumiaan perusajatuksia . Puolueen tehtlivana oli toteuttaa 
sii rtyminen vallankumouksen ensimma.isesti vaiheesta, "joka oli 
an tanut vallan porvaristolle... sen toiseen vaiheeseen , Jonka 
tliytyy antaa yalta proletariaatin 1a talonl1oikaiston kOyhimpien ker
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rosten kasiln U (Lenin). Puoluee n on suuntauduftava soslalistise n 
vallankumouksen valmisteluun. Lahimman tehtavan Lenin mliaritteli 
tunn uksella: n Kaikki yalta Neuvostoille I" 

Tunnus "Kaikki yalta Neuvostoille- merkitsi, ettY oli teh tavli loppu 
kaksoisvallasta, s.o. vallan jakamises ta Va liaikaisen haIIituksen ]a 
Neuvostojen kesken , etta on annettava koko valta Neuvostoill e, ja 
tilanJ.erro]en seka kapital istien edustajat aJettava pois valtaelimista. 

Konferenssi totesi, etta yksi puol ueen ta rkeimpia tehf1!via oli selit
tail Joukoi lle herkeamatfa sita totuutfa, etlA "Valiaikainen hallitus on 
luonteeltaan ti lanherrojen ja porvariston herruuden elin", seka palJa s
taa eserrien ja menshevikkien turmiollinen luokkasovintopoliti ikka, 
joka petti kansaa valheellisilla lupauksilla ja saattoi sen imperialisti
sen sodan ja vastavallankumouksen iskujen alaiseksi. 

Konferenssissa esiintyivat Leninlii vasta an Kamenev ja Rykov. 
He ioistivat mensheviklden perassa, etta Venaja ei ole kypsynyt 
sosialis tiseen vallan kumoukseen, etta Venajallii on mahdollinen vain 
porvarillinen tasavalta. He ehdoitivat puolueelle ja tyova.enluokalle 
raJoittautumista vain V.l! liaikaisen hallituksen "kontrolloimiseen". 
Itse asiassa he samaten kuin menshevi kitkin olivat kapitalismin 
sijilyWimisen, ~orvariston vallan sllilyttllmisen kannalla. 

MyOskin Zinovjev esiintyi konfcrenssissa Leninia vastaan kasiteltaes
sll kysyll1yslii, ol1ko bols!levikkipuolueen jaatiiva Zimmerwaldin yhteen
liiltym1iiin valko erottava tas ta yhteenliittymastii ja luotava UUS i 
Inicrnalionale. Kute n sotavuodet olivat osolttaneet, ei tiima yhteen
liittyma, harjoittaessaan propagandaa rauhan puolesta, tosiasiallisesti 
ku ite nkaa n katkaissu t val ejaan porvarillisiin "isanmaanpuolustajiin ". 
Senvuoksi Le ni n vaati viipymatonta eroamista tiista yhteenliittymasta 
Ja uuden, Kommunistisen In ternaiionalen perustamista. Zinovjev 
ehdotti zimmerwaldilaislen joukkoon jaamisUi. Lenin tuomitsi jyrkasti 
taman Zinovjevin esiintymisen, nimittaen ha nen taktiikkaansa "ke.rras
saa n opportuni stiseksi ja vahingoll iseksi U. 

Huh tiku un Imnferenss i kasitteli mya5kin agraari- ja kansallis uus_ 
kysymysta. 

Leninin agraarikysymykses ta pitaman alustuksen mukaisesti konfe
renssi teki paalOksen tilanherrain maiden pakkoluovutuksesla Ja niiden 
luovuttamisesta talon poikaiskomiteoiden haituun seka kail{kien maide,n 
kansallistuttamisesta. Bolsheviki t kutsuivat talonpoikaistoa taistele
maan maan saamiseksi ja osoiitivat talonpoikaisjoukoille, etta bol she
vikki puolue on ainoa vallankul110uksellinen puolue, 10k a teossa auttaa 
talonpoikia tilanherrojen kukistamisessa. 

Suuri merkitys oli toveri Stalinin alustuksella kansalliwuskysy
lIIyksesta. Lenin ja Stalin olivat jO ennen vallankumousta, imperialisti
"en sodan edella taatinee t bolshevikkipuolueen kansallisuuspolitiikan 
perusteet. Lenin ja Stalin sanoiv.1t, etta proletaarisen puolueen 
tiiytyy kannattaa imperialismia vastaan suunnattua sorrettuJen kan
~ ojen kansallista vapauslii ketta. Taman yhteydessa bolshevikki
puolue vaati kansaku ntien itsemaariHimisoikeutta aina eroamiseen Ja 
lI~enaisten valtioiden muodostamiseen saakka. Tata kan taa puo
lusti konferenssissa J<eskuskomitean puolesta esiintynyt alustaja 
fove ri Stalin. 

Leninia ja Stalinia vastaan esiintyi Pjatakov, joka yhdessa Buha
rmin kanssa oli]o sod an aikana ollut kansallis uuskysymyksessa 
kanoallis-chauvinistisella kannalla. PJatakov ja Buhari n ol ivat kans a. 
kun tien itsemaari:iamisoikeuita vastaan. 

Puolueen piiatfava in en Ja johdo nmukainen kan ta kansallisuus· 
kysymyksessa, puol ueen Iaistel u kansakuntien tayden tasa-arvoisuudcn 
[luolesta seka ka nsallise n sorron ja kansallisen epatasa-arvoisuude n 
kaikkien m uotojen havittamisen puolesta takasivat sille sorrettLljen 
kansallisuuksien myatatunnon ja kannatuksen. 

Huhtikuun konfetenssissa kansallisuuskysymyksesta hyvaksytyn 
pimtoslauselman sanal11uoto on seuraava: 

"Kansallisen sorran politiikkaa , ]oka on itsevaltiuden ]a 
monarkian perinW, kannaHavat tilanherra t, kapita listi t ]a pi kku
porvaristo suojeliakseen luokkaetuoikeuksiaan ]a eraittaakseen 
eri kansallisu uksi.en tyaHiiset toisistaan. Nykyinen imperialismi , 
pyrkiessaan yha voimakkaammin alistamaan valtaansa heikot 
kansa t, on kansalJisen sorron karjistymisen tlusi tekiJii. 

Mikali kansallinen sorto on poistcttavissa kapitalistises sa 
yhteiskunnassa, on se mahdolJista vain johdonmukaisesti kan
sanvaltaisen tasavallal ai~en jarJestelmal1 seka seliaisen valtionhal
lin no n vallitessa, joka tUfvaa kaikkien I<ansakuntien ja kielten 
taydellisen tasa-arvoisuudcn . 

Kaik il le Venajiian kuuluvillc kansakunnille on tun nustettava 
oikeus vapaaseen eroamiseen Ja itsenaisen valtion muodos(a
miseen. Tallaisen oike uden kieltaminen tahi sellaisten toimen
piteiden 1aiminlyaminen, Jotka takaavat sen kaytannollisen to
tcuttamisen, on samaa kuin anastus: ja valtauspolitiikan kannat
faminen. Vain se, eWi proletariaatti tunnustaa kansakllnlien 
oikeuden eroamiseen, ta1wa eri kansakunt ii n kuuluvien tyuliUs
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ten taydellIsen solidaarlsuuden Ja edistal1 todella demokraat
Usta kansakuntien lahentymistll. ... 

'- Kysymystll. kan sakuntien vapaasta eroamise?ta ei saa se
kolttaa kysyrnykseen jonkun kansakunnan eroamisen tarkoituk
se nmukaisuudesta mll.aratyllll hetkellil. Titmll vilmemainittu 
kysyrnys on proletarlaatin puol ueen ratkaistava kussakin eri 
tapauksessa taysin itsenlUsestl} koko yhteiskunnallisen kehityk. 
sen Ja proletariaatin so:tialismin puolesta kll.yman taistelun etu· 
Jen kan nalta katsoen. 

Puolue vaatii laaJaa alueellista autonomiaa, ylhll.ll.lt1l. harJoltet. 
tavan valvonnan lakkauttamlsta, pakollisen valtakunnankielen 
lakkauHarnista Ja itsehallinnollisten sekll autonomisten al ueiden 
faJOJen mll.araamlstll sen m ukaan , mlten palkallinen vliesto itlle 
arvloi vll.estOn taloudelliset olot, ,elintavat, kansallisen kokoon
panon y.m. 

Proletariaatin puolue hylkll.lI. pa1ttt11vll.sti niinsanotun "kall
sallisen kulttuuriautonomian", s.o. koululaltoksen y.m.s. irroit
tamisen valtion alaisuudesta Ja sen antamisen Jonkinlalsten kansal
listen maapaivien haltuun. Kansallinen kulttuuriautonomla erottaa 

, samail a paikkakunnalla asuvat Ja samolssa tuotantolaltoksissakin 
tyOskentelevat tyt)llliset keinotekolsestl tolslstaan Johonkin "kan
salliseen kulttu urlin· kuul umisen m ukaan, s.o. I u Jittaa tyOlais. 
ten yhteyttli eel ka nsakuntle n porvarilliseen kulttuuriin, vai kka 
sosialidemokratian teht livlina on koko maallman proletariaatin 
kansai nvl1lisen kulttuurin kohottamlnen. 

Puolue vaatii otettavaksl perustuslaklln perustavaa laatua 
olevan sa!1.dOksen, Joka Jullstaa mltiitWmlksi kalkenlaiset yhden 
kan sakunnan etuoikeude t, kalkenJaiset kansai llsten vahem mlsWJen 
oikeuksien loukkaukset. 

TyOviienluokan edut vaativat VanaJan kalkklen kansalll
su uks!en tyOlllisten yhteenlllWimista yh tenaisiin proletaarisiin 
jarjestOihin, poliittisiln, ammatillisiin, osuustoiminta- ja vallstus
JlirJestOihin j. n.e. Vain sellalnen eri kansallisuuksiin lukeutuvien 
tyolliisten lilttaminen yhtenaisiin JarjestCllhin antaa proletarlaa
tille mahdollisuuden kayd ll voitokasta talstelua kansainvalista 
paliomaa ]a porvarillista natsionaJismia vastaan· (NKP (b) 
pliatoslau~elm i ssa, I osa, sivut 239-240). 

Siten Huhtikuun konferenssissa palJastettiin Kamenevin, Zinov
jevin, PJatakovin, Buharinin, Rykovin ja ,heidan vlih1tlukuisten 
kannattaJiensa opportun istine n, Leninin-vastainen linJa. 
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KOII[erenssl seurasl yksimielisestl Leninlll ottaen sel van kannan 
~ Jikl ssa t1irkelmmissll kysymyksissli ja suuntautuen sosialistlsen val. 
I tukUlOouksen voittoa kohti. 

.). BoIshevikkipuolueen menestys p~Hikaupungissa. ViUi aikaisen 
hallituksen joukkojen epllonnistunut hyokk1iys rintamalla. 

Tyoliiisten ja sotila iden hein1ikuun-mielenosoituksen tukahd ut· 
taminen. 

Puolue alofti Huh tikuun konferenssln palit5sten perusteella valta
van tyOn joukkojen valloittamiseksi, niiden kasvattamlseksi ja jllrJes
I1i mlseksi taisteluun. Puolueen linJa oli tllna kautena se, etta selit. 
Hi maIH! kll.rsivallisesti bolshevistista poIitilkkaa ja palJastamall a 
menshevlkkien Ja eserrien luokkasovintopolitii kkaa on eristettavll 
nli ma puolueet Joukoista, valloitettava enemmistO Neuvostoissa. 

Nouvostoissa harJolttamansa tyon lisllksi bolshevikit suori ttlvat 
valtavan tyon ammattiliitoissa Ja tehdaskomiteoissa. 

Erit tliin suuri oli bolshevikkien toiminta armei jassa. Kaikkialle 
alkoi ilmestyll sotilasJarjestoJll. Ri ntamilla ja selkllpuoleJla bolshevi
kit tyosken telivat uupumatta sotHaiden Ja matruusien Jarjestamisek
sl. Erittllin suu rta osaa sotilaiden vall ankumouksellistuttamisessa 
suorittl bolshevisti nen rintamalehtl "Okopnaja pravda" (nAmpuma
hautojen pravda"). 

nman bolshevikkien propaganda· Ja agitatiotyon ansiota oil se , 
etta jo vallankumouksen ensi kuukausina ty~lliise t useissa kaupun
geissa suorittivat uudelleen Neuvostojen, varsinki n kaupunkiplirien 
Neuvostojen vaalit, heiWien ulos menshev iklt Ja eserrat Ja valiten 
heidan tIlalleen bolshevikkipuolueen kannattajia. 

Boishevikkien toiminta tuoW mainioita tuloksia, varsinkin 
Petrogradissa. 

Toukokuun 30 ja kesakuun 3 paivlin vlllisena alkana 1917 oi l 
Pdrogradin tehdaskomiteain konferenssi. Tassa konferenssissa bol 
shevilfkeja seurasi jo kolme neljannes ta ed ustajla. Petrogradin pro
letariaatti seurasi melkein kokonaan bolshevikkien tunn usta - . Kaikki 
yal ta Neuvostoill el U 

Keslikuun 3 (16) pnl1 1917 kokoontul I Yleisvenaliiinen Neuvos
tOJen edustajakokous. Bolshevikit olivat viela va hemrn!stona Neu
vostoissa - heilJa oli ed ustaJakokouksessa hiu kall yli 100 ed usuljaa 
menshevikkien, eserrien 1a muiden 700- 800 edustaJaa vastaan . 

NeuvostoJen I edustajakokouksessa bolshevikit pal jastivat pon
tevasti porvarls ton kanssa harjoitetun 1uokkasovlntopolitiikan turmioJ
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IIsuuden ja osoittivat sodan imperiallstlsen luollteen. Lenin plti 
edustajakokouksessa puheen, jossa todisti oikeaksi bolshevikkien 
!i njan seliWien, eWi vain Neuvostojen yalta voi antaa lelpaa tyotK
tekevill e, maata talonpojille, saada aikaan rauhan , Johtaa maan pois 
taloudellises ta rappiosta. 

Tahan aikaaa Petrogradin tyOiaiskaupunginoslssa kaytiin joukko
kamppaiJua mielenosoituksen jilrjestamiseksi ja vaatim usten esittll
Ol iseksi Neuvostojen ed ustajakokoukselle. Haluten ehkaista tyol liisten 
oOl avaItaisen mielenosoituksen ja laskien voivansa kayttall. joukkojen 
vallan kumoukseilista mielialaa omien tarkoitusperiensa hyvilksi, Pet
rogradin Neuvoston Toimeenpaneva komi tea piHitti Ol1iariWi jarjestet
tavaksi mielenosoi tuksen petrogradissa 18 pna kes1ikuuta (1 pna 
hei nllkuuta). Mens heviki! ja eserriit laskivat, eWI. mielenosoitus ta
pahtuu boishevisminvastaisin tunnuksin. Bolshevikkipuolue alkoi 
valmistautua tarmokkaasti tahan mielenosoitukseen. Toveri Stalin 
kirjoitti silloin "Pravdaan", etta n'" meidan tehtavamme on p1iasta 
siihen, etta mielenosoitus Petrogradissa kesakllUn 18 pna tapahtuisi 
meidan kumoukselli silla tunn uksillamme". 

Vallankumousuhrien haudoilla kesiikuun 18 pna 1917 tapahtu· 
nut mielenosoitus o!i bolshevikkipuolueen voimien to delli nen katsas
tus. Se naytti joukkojen lisallntyvan vallankumo ukselllsuuden ja 
ni iden kasvavan luotlamuksen bolshevikkipuolueeseen. Menshevik
kien ja eserrien tunnukset, joissa kehoitettiin luottamaan Valiaikai
seen hallitukseen ja vaadittiin jatkamaan sotaa, hukkuivat bolshevis
lislen tunnusten valtavaan joukkoon. 400 tuhaHa mielenosolttajaa 
marssi esittllen lipuissaan tunn uksia: n Alas sola I", "Alas kymmenen 
kapilalisti-ministeria!", nKaikki valta Neuvostoillel". 

Se oli menshevikkien ja eserrien taydellinen epaonnistumin en , 
Valiaikaisen hallituksen epaonnistuminen paakaupungissa. 

MlI lIa V(iJ iaikainen hallilus, saatuaan Neuvostojen I ednstajako
kouksen kannaluksen, paatti jatkaa imperialistista poli tii kkaa. Juuri 
kesakuun 18 pna Valiaikainen hallitus, tayltaen englantilais-ranskalais
ten imperialistien tahdon, ajoi rinlamalla sotilaita hyokkaykseen. Tiissa 
hyokkayksessa porvaristo n1l.ki ainoan mahdollisuuden vallankumouk
sen lopeltamiseen. Hyokkayksen onnistuessa hallitus to ivoi voivansa 
oltaa koko vallan kas iinsa, tyonlaa Neuvostot syrjaan ja musertaa 
bol shevikit. Epaonnistumis en sattuessa voiliin panna koko syy samo
jen bolshevikkien ni skoille, syyWi mallii heita armeijan hajoitustyosta. 

Ei ollut epailemistii kiUi n,elta hyokkays menee myttyyn. Ja se men i 
todellakin myltyyn. Sotilaiden vasymys, se sei kka, etta he eivat kasit.,. 

tl1neet hyokkayksen tarkoltus ta, epaluottamus sohlaille vierasta paal
Iikkokuntaa kohtaan, ammusten ja tykiston puute - kaikki tama ai
heutti hyokkayksen epaonnistumisen ri ntam alla. 

Tieto hyokkayksesta rin tamalla ja sitten hyokkayksen epaonnistu
misesta sai paakaupungin liikehtimaan. Tyolaisten ja sotiJaiden 
slluttum us oli aarelOn. Oli il meista, etta Valiaikainen hallitus oli 
rauhanpolitiikkaa julistaessaan peWinyt kansa a. Oli iJ meisla, eWi Va
Iiaikainen hallitu s on imperialisti sen sodan jatkamisen kan nalla. Oli 
ilmeista, etta Ne uvostojen Yieisvenaliiinen Toimeenpaneva Keskusko
mitea ja Petrogradill Neuvoslo eivat tahtoneet tahi eivat voinee t 
vastustaa Valiaikaisen hall ituksen rikollisia tekoJa, vaan laahustivat 
fi se sen perassa. • 

Petrogradin tyolai sten ja soUlaiden vallankumouksell inen kiih
tymys nousi yli ayr1iittensa. Hein akuun 3 (16) pna Petrogradissa, 
Viipurin kaupunginosassa, syntyi mielenosoituksia luonnonvoimaisestl. 
Ne jatkuivat koko paivan. Yksityiset mielenosoit ukset paisui vat yh
telseksi mahtavaksi aseelliseksi mielenosoitukseks i vallan Neuvostoille 
siirtymisen tunnuksella. Bolshevikkipuolue oli aseeIlista esiintymista 
vaslaan talla hetkella, silla puolue oli sita mieita, etta vallankumouksel
li nen kriisi ei viela ollut kypsynyt, etta armeija ja maaseutu eivat vieHi 
ollee! valmiit tukemaan paiikaupungissa tapahtuvaa kapin aa, etta eristetty 
ja ennenaikainen kapina paakaupungissa voi vain tehda vastavallan
kumoukselle helpommaksi vallankumouksen etu joukon tuhoamisen. 
Mutta kun kavi ilmeiseksi, eWi oli mahdotonta pidiittaa joukkoja mie. 
lenosoituksesta , niln puoluc paatti ottaa osaa mielellosoitukseen 
antaakseen sille rauhallisen ja jiirjestetyn luo nteen. Tamii onnistui 
bolshevikkipuolueelle, ja sada tluhannet mielenosoltlajat suuntasivat 
kulkunsa Petrogradi n Neuvoston ja Neuvostojen Yieisvenalaise n 
Toimeenpanevan Keskuskomitean luokse, jossa vaativat Neuvostoja 
otta maan vallan omiin kasilnsa, katkaisemaan valinsa imperialistiseen 
porvaristoon ja harjoiHam aan aktiivista rauhanpolitiikkaa. 

Mielenosoituksen rauhallisesta luonteesta huolimalta panliln 
mielenosoitla jia vastaan liikkeelle taantumuksellisia sotavaenosas· 
tOja - upseerikoul ulais- ja upseerijoukkoja. Petrogradin kadull1a 
vuotl virtanaan tyolaisten ja sotliaid en veri. Tyolaisten nujertamista 
varten oli kutsuttu rintamalta kaikkein pimeimpia vastavallankumouk
sellisia j oukko-osastoja. . 

Tukahdutettuaan tyo\ aisten ja sotilaiden mielenosoituksen menshe· 
vi kit ja eserrat ryntasivat bolshevikkipuolueen kimppuun liitossa 
pOfvariston ja valkokaartilaisten kenraalicfl kanssa. n Pravdan " toimitus
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h uonelstossa suoriteHiin havltys. • Pravda " , • SoIdatska ja Pravda 
Ja monet muut boIshevikkilehdet IakI<autettiin. Upseerikolllulaiset 
ta;1poivat kad ulla tyl}ml~s Voinovin vain sen vuoksi, etta han oli 
myymassa •Listok Pravdy· . lehtea. Punakaartilaisia alettiin rlisua 
aseista. Petrogradin varuskunnan vaIIankumoukseIIiset Joukko-osastot 
vietii n pois pallkaupunglsta js Iahetettfin rintamalle. Pantiln toimeen 
vl ngitse misia selustassa Ja rintamilla. Heinakuun 7 pna annettiin 
mlHl rays Leninln vangitsemlsesta. Vangittiln uselta boIshevikklpuolueen 
huomaltavia toimihenklloita. Tuhottiin kirjapaino • Trud" , Jossa 
bolshevikklen julkalsula painettiin. Petrogradin oikeuskamarin yJeisen 
syyttllj!n tekemllssll ilmoituksessa sanottlln , etta Lenin ja monet muut 
oolshevi ki t pannaan syytteeseen • valtiopetoksesta" ja aseellisen kapi
nan jarjestamisesta. SyytOs Leninla vasta an tekalstiin kenraali Deniki
nin esikunnassa urkkijoiden ja provokaattorien todistusten perusteella. 

Slten Va ll aikainen kokoomushallitus, johon kuul uivat sellaiset 
huomattavat menshevikkien ja eserrien edustajat kuin Tsereteli Ja 
S:wbelev. Kerenski ja Tshernov, 011 vajonnut avoimen imperialismin 
ja vastavaIIankumouksen suohon. Rauhanpolitiikan asemesta se 
alkoi noudattaa sodan Jatkamisen poIitiikkaa. Kansan de mokraattisten 
oikeuksien suojelemisen asemesta se alkoi harjoittaa naiden oikeuk
sicn havittllmlsen la asevoimin suoritetun ty~Iai8ten ja sotilaiden 
vai noamlsen politiikkaa. 

Se, mlta e!viit oIIeet l1skaltaneet tehdll porvariston edustajat
Gutshkov JI MiIjukov, sen pall.ttivJt tehdll. .iosialistit" - Kerenskl 
jn � Tsereteli, Tshernov ja Skobelev. 

Kakso lsvalta 011 plliittynyt. _ 
Se pa1lttyi porvariston hyvaksi, silIa kaikki valta siirtyi Vit!i. 

aikaisen hallituksen k1tsiin, ja Neuvostot e$erral1!is-menshevlstisine 
johtoineen muuttuivat VlI.lia!kaisen halIltllksen Ilsllkkeiksi. 

Vallankumouksen rauhalI!nen kausl oil paattynyt, silla paivit
Jiirjestykseen oil pantu pistln. 

Muuttu neen t!lanteen vuoksl bolshevikkipuolue paatti muultaa 
taktiikkaansa . Se alkoi toimia maanalaisena, piiIotti johtajansa Leninin 
syvaan maanalaisuuteen ja alkoi valmlstautua kapinaan kukistaakseen 
porvarlston vallan asevo!mln Ja pystyWi1!kseen Neuvostovallan. 

4. �Bo)shevikklpuo)ueen suuntautuminen aseellisen kapinan vatmis~ 
teluun. Puo)uee~ VI edustajakokous. 

Bo\shevlkkipuolueen VI edustajakokous kokoontui Petrogradlssa 
porvarillisen Ja pikkuporvarillisen sanoml1ehdist~n harjolttaessa 
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lI 11ko lllntonta ajojal1tla. Se kokoontul io vuoden kulultua Lontoon 
V plloluekokouksesta ja vllden vuoden kuluttua boIshevikk!en Pragln 
ollferensslsta. Edustajakokous kesti heinakuun 26 pstl!. elokuun 
I piilvll.an 1917 Ja pidettiin se 11IegaaIisesti. SanomalehdisWssa Hmoi
ttttlin ainoastaan edustajakokouksen kool lekutsumisesta, kokouspaikkaa 
t sanottu. Ensimm1!iset istunnot pidettiin ViipurinpuolelJa. Vli mefset 

/<, llInnot pidettiln koul urakennuksessa Narvan portin luona, jon ne 
lIyt on rakennettu J(ulttuurltalo. Porvarillinen sanomalehdlstO vaat! 
kokouksen osanottajlen vangltsemista. Urkkijat panivat parastaan 
illyl1li:ikseen kokouspaikan, mutta sittenkaan elvat sita IOytaneet. 

Siis vlisi kuukautta tsarismin kukistamisen jillkeen bolshevikkien 
taytyi kokoontua salaa, ja proletaarisen puolueen johtaJ3n, Leninln. 
plti piilotella tahlln aikaan havumajassa Razllvin aseman Hl.hellii. 

Viiliaikaisen hallituksen vainukoirien takaa-ajama Lenin 'el volnut 
olla edustajakokouksessa, mutta hlln johU sitl1 maan alta Petrogradissa 
olevien taistelutovereittensl ja oppilalttensa Stali ni n, Sverdlovi n, 
Molotovin ja Ordzhonikidzen valitykselH1. 

EdustaJakokouksessa oli Ihnil 157 p1!.lIHlsvaltaista ja 128 neuvot · 
televaa edustaJaa. Puolueeseen kuulu! siihen alkaan noin 240 
tuhatta jasenta. HeiDakuun 3 p1!lvaan mennessa, s!is tyOvll.en mle
lenosoituksen hajottamlsen edellii, jollo!n boIshevikit viela tyOske ll
telivat julkisesti, puolueel\a oli 41 llanenkannattajaa, nilsta 29 
venaJ1!. nk!eIista Ja 12 muunklelistll.. 

Heinllkuun palvina to!meenpan nut boIshevlkkien Ja tyOvaenluokan 
val not elvat sulnkaan v1!.hentll.neet me!diln puolueemme va!kutusta, 
vaan pl11nvastoln I!sasivat sitl! v!elll eneIflmll.n. Erl palkkakunnilta 
saapuneet edustajat esittivl!t suuren Joukon tosiasioita, lotka osoit · 
tivat, ettll ty~l l1i set ja sotilaat alkoivat joukotta!n erota rnenshevI
keistll ja eserrlstll, nimittll.en helt1!. halveksuen . sosialivanginvartijoiksl "· 
MenshevlkkiQn ja eserrien puolueiden jasenfnll olleet tyOllliset ja 
:;otilaat repivl1t rlkkl jl1senkirjojaan ja 11I.htivl1t kiroten pois nolsta 
pnolueista, pyytllen bolshevlkkeja ottamaan heidllt omaan puoiueeseensa. 

Edustajakokouksen pallkysymyks!ll olivat J(es kuskomItean poliit. 
tinen selostus ja kysymys valtioIlisesta t!Ianteesta. Naistll kysymyk: 
sistl! tekeml1sslll1n alustuksessa tover! Stalln osolttl erinomaisen 
selvasti, ettl1 vallankumous kasvaa ja keh ittyy huoli matta kaikista 
porvariston yrityksista valIankumouksen kukistamlseksl. Hi!n osoittl, 
ettll vallankumous asettaa kysymyksen tyl}vllenkonirol lin toteuttami· 
sesta tuotantoon jl tuotte!den lakoon nahden, maan luovuttamisesta 
talonpoJlIIe, vallan slirtiimlsesUI porvarlston kaslsta ty~vllenluokan 

207 



ja taton pOI kalsk5yhtilistOn {,asltn. Han sanoi, etta vallankumous 
muuttuu luonteeltaan sosialistiseksi. 

Heinal{Uun paivien jalkeen muuttui valtiollinen tilanne maassa 
jyrkasti. Kaksoisvaltaa ei entia ollut. Neuvostot eserraHlis-menshevis
tisine johtoineen eiviit tahtoneet ottaa koko vallaa . Senvuoksi 
jllivat Neuvosto t valtaa vaille. Valta kesklttyi porvarillisen VHIi
aikaisen hallituksen kasiin, joka Jatkoi vallankllmOllksen aseis tariisu
mista, sen jarjestojen vainoamista, bolshevJkkipuolueen vainoamis ta. 
Mahdoll is uudet vallankumouksen rauhaIliselle I<eh itykselle olivat 
kadonneet. Jaa jtiljelle, sanoi toveri Stalin, vain yksl keino 
vallanotto vakiva!loin, kukistamalla Valiaikainen hallitus. Mutta 
vllkivalloin voi vallan ottaa ainoastaan proletariaatti liitossa maalai s
koyhallston kanssa. 

Neuvostot, yha viela menshevikkien ja eserrien johtamina, 
luisuivat porvariston leiriin ja nyky isen asiaintilan vallitessa voivat 
esiin tya vain Valiaikaisen hall ituksen apureina. Tun nus n Kaikki 
vaIta Neu vostoille" , sanoi to veri Stalin, on heinl1kuun paivien 
jalkeen otettava pais kaytannosHi. Taman tunnuksen valiaikainen 
kaytannos ta pois ottaminen ei kuitenkaan merkitse luopumista tai ste
lusta Neuvostovallan puoJesta. I(ysymys ei ole yleensa Neuvostoi sta 
vallankumouksellisen vallan elimin'j, vaan ainoastaan O1enshevikkien 
ja eserricn johtamista silloisista J\euvostoista. 

n Vallankumouksen rauhallinen kausi on paattynyt", sanol tover! 
Stalin, non alkanut ei-rauhallinen kausi, otfelujen ja purkausten 
kausi . . . " (Venajan Sosialidemokraattisen Tyovllenpuolueen 
lbolshevikkien) VI cdustajakokouksen poytiikirjat, sivu Ill). 

Puolue kulki aseellista kapinaa kohti. �

EdustaJakokouksessa oli vakea, joka esiintyl sosiallstiseen va1Jan�
kumoukseen suuntautu01ista vastaan, kuvastaen siten porvari ll ista �
vai kutusta. �

Trotskilainen Prcobrazhenski ehdotti sanottavaksi vallan vaItaa
mista koskevassa paaWslause·lmassa, eWi vain proletaarisen 
vallankumouksen tapahtuessa Ltinness1t voidaan su un nata maa 
sosialismin tielle. Toveri Stali n esiintyi tiitii trotsldlaista ehdotusta 
vastaan . 

nEi ole poissa se mahdolIisuus u, sanoi toyed Stalin, 
"etta juuri VentiJa on se maa, Joka raivaa tien sosialismii n . . . 
On hyljlHtavil aikansa eIiir.yt kasitys, etta vain EUfooppa vol 

111lyWm meill e tien. On dogmaattista marxiJaisuutta Ja luovaa 
marxllaisuutla. Minii olen viimemainitun kannalla M (Sama, 
sivut 233-234). 

Trotskilaisella kannalla oleva Buharin viiitti, ettii talonpojat ovat 
I" itnmaanpuolustuksen U kannaIIa, etta he ova! Jiitossa porvariston 
.Illssa eivatkii lahde tyovaenluokan mukaan. 

Vastatessa:ll1 BuhariniIJe toveri Stali n osoitti, ettit talonpoikia on 
Ilonenlai sia: on varakkaita talonpoikia, jotka kannattayat imperialistista 

porvaris toa, Ja on talonpoikaiskoyhalisto , joka etsii liittoa tyo
v.ienluokan kanssa Ja auttaa sila taistelussa vallankumouksen yoHon 
JlIlOles ta. 

Edustajakokous hylkasi Preobrazhenskin ja Buharinin korjaukset 
a vahvisti toveri Stalinin paaWslauselmaehdotuksen. 

Ed ustajakokous kiisitteli bols hevikkien taloudellista oh jelmaa Ja 
vahvisti sen. Sen paa kohdat olivat: tilanomistajain maan pakkol uo
vutus fa kaiken maan kansall istuttam inen, pankkien kansallistutta
min en, suurteolli suuden kansaII is tuttaminen, tydvaen kontro ll i tuotan
toon ja jakeluun nahden. 

Ed ustajakokous korosti sita merkitysUi, mikrr on tais telulla tuo
tan toon niihden sovellutettavan tyovaen kontrollin puolesta, joka 
esitti huomattavaa osaa siirryttaessa suurteollisuuden kansallistutla
miseen . 

VI edustajakokotls korosti kaikissa paaWksissaan erikoisen voi
makkaas ti Lenin in ajat usta proletariaatin ja koyhimman talonpoikaiston 
liitosta sosiaIistisen vallankumouksen voiton ehtona. 

Ed ustaJakokous tuomitsi mensheYistisen teoria n ammatillisten 
Ja rjestojen puol ueettomuudesta. Edustajakokous osoitti, etta Venajiin 
tyovaenluokill1 edessa olevat suuret teht:ivat voidaan tayttaa vain 
siinll tapauksessa, jOs ammattiliitot pysyvat taistelevina luokkajarjes
toina, jotka tunnustavat bolshevikkipuolueen poliittiseksi johtajakseen. 

Edustajakokous hyvaksyi paat6s!auselman • Nuorisoliitoista u, joita 
siihen aikaan useasti muodostui omin pain. Puoluecn onnistui taman 
)iilkeen tekemalHtan tyolla sailyttaa na ma nuoret Jarjestot puolueen 
puo] ella, puolueen reservina. 

Edustajakokouksessa kasl.teltiin kysymysta, onko Leninin mentavll 
oikeuteen. Kamenev, ,Rykov, Trotski ja muut olivat jo edustaja
kokouksen edell~ sltii mielta, etta Leninin taytyy menna vastayallan
kumouksellisen oikeU'den eteen. Tover! Stalin esiintyl paattavasti 
:eninil1' oikeuteen menemista yastaan. Myoskin VI edustajakokous 

J 
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oli Leninin oikeuteenmenoa vastaan, ollen sWi mieita, etta siitll. e
tule oikeutta, 'vaan kostoa. Edustajakokous ei epaillyt, etteiko por
varisto vain pyrkinyt fyysillisesti tuhoamaan Leninin, vaarallisim man 
vihollisensa. Ed ustajakokous pani vastalauseensa vallankumoukselli
sen proletariaatin johtajiin kohdistettua porva riston ja poliisin harjoit
tamaa ajojahtia vastaan ja lahetti tervehdyksen Leninille. 

VI edustajakokous hyvaksyi puolueen uudet saannot. Puo!ueel\ 
saannoissa osoitettiin, ett1! puolueen kaikkien jarjestojen Hiytyy raken
tua demokraattisen sentralismin pohJaUe. 

Tama merkitsi: 
1) valitsemisen periaaletla puolueen kaikldin joh toelimiin nahder. 

ylhaiiItii alas saakka; 

2) puolue-elinten saannolllstii tilintekovelvollisuutta puoluejarjes
toilleen; 

3) ankaraa puoluekuria ja viihemmis ton alistumista enem miston 
tahtoon; 

4) puolueen korkei mpien ellnten paatosten ehdotonta velvoitta
vuutta alemmille elimille ja kaikille puolueen jase nille. 

Saannoissa sanottiin , etta paikalliset jarjestot ottavat puol ueeseel1 
jasenHi kahden puoluejasenen suosituksella ja puolueJarjeston Jasen
ten yleisen kokouksen antaman vahvistuksen Jiilkeen. 

VI edustajakokous otti puolueeseen "vaJiryhman It jasenet (. mezh
raJontsy") ja heidan johtajansa Trotskin. Tama oli pieni ryh ma, 
joka oli ollut olemassa Petrogradissa vuodesta 1913 alkaen Ja johol1 
kuului menshevisti sia trotskilaisia Ja osa entisill. puolueesta irtaantu
neita bolshevikkeja. "Vali ryhma" oli sodan ai kana keskustalainell 
jarjesto. Se taisteli bolshevikkeja vastaan, mutta mon essa asiassa se 
ei oUut samaa mlelta menshevikklenkaan kanssa, joten se oli puoli
valissa, keskustalaisella, horjuvalla kannalla. Puolueen VI edustaja
kokouksen kestaessa "valiryhma It i1moitti, etta se 0 n kaikessa yht1i 
mieltii bolshevikkien kanssa ja pyytaa paiista puolueeseen. Edustaja
ko lw us sllostul sen pyynWon toivoen , etta sen jiisenistii voist 
aikaa myoten tulia oikeita bolshevikkeja. Joistaki n "valiryhman'" 
jasenistii, esimerkiksi Volodarskista, . Uritskista yn na muls!a tuJi to
dellakin sitten bolshevikkeja. Mita taas tuJ ee Trotsklin ja hanen joi
hinkin laheisiin ystiiviinsa, nli n kuten sittemmin osoittautul, he 
eivat tulleet puollleeseen tehdiikseen tyota puolueen hyvaksi, vaan 
horjuttaakseen sita ja hajottaakseen sita sisaltapain. 

Kaikki VI edustajakokouksen paii tokset tiihtasivat proletariaatin 
ja koyhimman talonpoikaiston valmistamiseen aseelliseen kapinaan.. 
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VI edustajakokous suuntasl puolueen aseelliseen ka pinaan, sosialis
tiseen vallankumoukseen. 

Edustajakokouksen julkaisema manifesti kutsui tyolaisla, sotilaita 
ja talonpoikia valmistautumaan ratkaisevlin otteluihin porvaristoa 
vastaan. Se paattyi sanoihin: 

.. Valmistautukaa siis uusiin otteluihln, taistelutoverimme! 
LUJastl , mleh uullisesti ja levollisesti, lankeamatta provokation 
uhreiksi , keratkaa voimia, jarjestaytykaa taisteJurivistolhin! 
Puolueen Jlp un aile, proletaarit ja sotllaatl Meidan Jippumme 
aIle, maaseudun sorretutl" 

5. �Kenraali Kornilovin salaliitto vallankumousta vastaan. Salaliiton 
kokistaminen. Neuvostojen siirtyminen bolshevikkien puolelle 
Petrogradissa ja Moskovassa. 

Otettuaan kasiinsa koko vallan porvaristo alkoi valmistautua 
voimattomiksi tullelden N ellvostoJen n ujertamiseen ja peittelematW
man vastavallankul110uksellisen diktatuurin pystyHtimiseen. Miljonaari 
Rjabushinski julisti royhkeasti, etta han nakee ulospaasyn muodos
tuneesta tiIanteesta siina, etta "nalan luiseva kasi , kansan kurjuus 
tarttuu kurkku un kansan valheystavia - demokraattisia Neuvosto ja 
ja Komiteoita". Rintamalla rieh ulvat kenttaoikeudet, tuomiten sotilaita 
kuolemaan . Elokuun 3 pna 1917 yJlpaiillikko kenraali Kornilo"; vaati 
kuolemanrangaistuksen voimaansaattamista selustassakin. 

Elokuun 12 pna Moskovan Suuressa Teatteriss a avattiin Valta
kunnan Neuvottelukokous, jon ka Viiliaikalnen hallitus oli kutsunut 
koolle porvariston ja tilanherroJen voimien mobilisoimlseksi. Neu
vottelukokouksessa oli paaasiallisesti lasna tilanherrojen, porvariston, 
kenraalien, upseeriston ja kasakkain edustajia. NeuvostoJa edustivat 
Neuvottelukokouksessa menshevikit ja eserrat. 

Valtakunnan Neuvottelukokouksen alkamispaivana bolshevildt 
jarjestivat Moskovassa vastalauseeksi yleislakon, johon osallistui tyo
laisten enemmisto. Samanaikaisesti tapahtui lakkoja useissa muissa 
kaupungeissa. 

Neuvottelukokouksessa pitamassaan puheessa eserra Kerenski 
uhkasi suurisuisesti tukahduttaa "raudalla ja verella" kaikenlaiset 
vallankumouksellisen Iiikkeen yritykset, naihin luettun a talo npoikien 
yrltyl{set tilanherroJen maiden omavaltaiseksi miehitillmiseksi. 

Vastavallankumouksellinen kenraali Kornilov vaati suoraan ~Ko
miteain ja Neuvostojen lakkauttamista·. 
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P1Himajaan, kuten silloi n nimitetti in ylipl1allikon esikuntaa, vaelsl 
kenraali Kornilovin luokse pankkiireJa, kauppialta, tehtailijoita, jotka 
lupasivat rahaa ja kannatusta. 

Kenraali Kornilovin 1uo saapuivat myoskin "liittolaisten a, . S.o. 
Englannin ja Ranskan edustajat vaatimaan viipym1i.tonta esiintymistl1 
vallankumousta vastaan. 

Tekeilla oli kenraali Kornilovin salaliitto vallankumousta vastaan. 
Kornilovin salaliittoa valmisteltiin avoimesti. Johtaakseen huo

mion siita pois, salaliittolaiset laskivat liikkeelle huhun, etta boIshe
vikit valmistelevat Petrogradissa kapinaa vallankumouksen puoli
v uotispaivaksi -elokuun 27 paivaksi. Valiaikainen hallitus kavi Ke
renski n johdolla bolshevikkien kimppuun, kovensi terroria proletaarista 
p llOl uetta vastaan. SamaHa kenraali Kornilov kokosi sotavakea, 11[
hettaakseen sita Petrogradla vastaan, haviWiakseen Neuvostot ja luo_ 
dakseen sotiJasdik tatuurin hallitu ksen. 

Vastavallankumoukselli sesta esiintymisestaan oli Kornilov ensin 
sopin ut Kerenskin kanssa. Mutta itse Kornilovin esiin tymisen het
kell a Kerens ki muutti akkia rintamaa, sanoutui irti Iiittolaisestaan . 
Ke renski pelkasi, etta kansanjoukot, noustessaan Kornilovin kapinaa 
vastaan ja kukistaessaan sen, samaIl a pyyhkliiseviit pois myoskin 
Kerenskin porvarillisen hallituksen, jOs se ei viipymiiWi sanoudu 
irti Kornilovin kapinasta. 

Elokuun 25 pna I<ornilov marssitti Petrogradia vastaan 3:nnen 
ratsuviikiarmeijakunnan kenraali Krymovin johdolla, juli staen aiko
vansa n pelastaa isan maan" . Vastaukseksi Kornilovin kapinaan bolshe
vikkip uolueen Keskuskomitea kutsui tyOlais iii ja sotiIaita aktiiviseen 
aseeIliseen vas tarintaan vastavallankumouksen hyokkiiyksen to rj umlsek
si. Tyolaiset alkoi vat nopeasti aseistautua ja valmistautua vastarintaan. 
Punakaartilaisosastot kasvoivat niiina paivinii moninkertaisesti. A mmat· 
tiIiitot mobilisoivat jaseniaan. Myoskin Petrogradi n vallankumoukselli
set sotavacnosastot pantiin taisteluvalmiiksi. Petrogradin ymparille 
kaivetti in ampumah autoja, tehtiin piikkilankaesteita, ri kottl ln kau pun
kiin '0 htavia telta. Muutam a tuhat aseistettua Kronstadtin mat
ruu si a saapui Petrogradia puol ustamaan. "Villiin divisioonaan", joka 
hyo kk asi Petrogradia vastaan, Hihetettiin ed ustajia, jotka selittivat 
Kaukaasian vuoristosta kotoisin oleville sotilaille Kornilovin esiinty
misen merkitysta, ja "villi divrsioona« kieltaytyi hyokkaamastii Pet
rogradiin. Agitaattor~ita lahetettiin muihinkin Kornilovin joukkoihin . 
Kaik kialle, mi ssa oli vaara, perustettiin vallankum ouskomiteoita ja 
esikuntia taistelua varten Kornilovin kapinaa vastaan. 

Lopen saikahtyneet eserra- ja menshevikkijohtajat, niiden joukos
sa Kerenski, etsivat nainii paivina boIshevikkien turvaa, silla he 
olivat vakuuttautuneet sEta, etta bolshevikit olivat paakaupungissa 
ainoa todellinen voima, ]oka kykeni Iyomaan Kornilov in. 

Mutta mobilisoidessaan Joukkoja Kornilovin kapina n kukistami· 
seksi bolshevikit eiva t ke skeyttaneet taisteluaan myoskaan Kerenskin 
hallitusta vastaan . Bolsheviklt paljastivat joukoille Kerenskin , men
shevikkien ]a eserrien hallltuksen, jotka koko politiikallaan olivat 
todellisuudessa auttaneet Kornilovin vasta vallankumouksellis ta sal a

liittoa. �
Kaikkien naiden toimenpiteiden tuloksena oli Kornilovin kapinan �

nujertaminen. Kenraali Krymov ampui itsensa. Kornilov ja hanen �
apurinsa _ Denikln ja Lukomski - vangittiin (Kerenskl tosin va

pautti heidlit pian). 
Kornilovin kapinan kukistaminen naytH ja valaisi yhdeWi iskulla 

voi masuhteen vallankumouksen ja vastavallankumouksen valilla. Se 
osoitti koko vastavallankumoukselllsen leirin voimattom uuden, alkaen 
kenraa!eista ja kadetti puo lueesta ja paaHyen porvariston verkkoon 
takertuneisiin menshevikkeihin Ja eserriin. Oli ilmeistll, etta yli vol
mien kayviin sodan ' pitkittamisen politiikka ja pitkaaikaisen sodan 
aiheutlama taloudellinen rappiotila olivat lopullisest! havittiin eet hei

dan vaikutuksensa kansanjoukkojen keskuudessa. 
Kornilovin kapinan kukislaminen osoitti edelleen, etta bolshevikki

puolue oli kasvanut vallankuniouksen ratkai sevaksi voimaksi, Joka 
kykeni tekemaan tyhjiksi mitka tahansa vastavall anku mouksen hank
keet. Meidan puolueemme el ollut viela hallitseva puolue, mutta se 
toimi Kornilovin kapinan paivina todellisena hallitsevana voimana, 
silla tyoHiiset ja sotilaat panivat horjumatta taytantoon sen 

~~ . 
Vihdoin, Kornilovin kapinan kukistaminen osoitti, etta kuollellta 

nayttaneissa Neuvostoissa piileekin itse asiassa mita suurin vallan· 
kumoukselli sen vastarinnan voima. Ei ollut epailystiikaiin, ettil juuri 
Neuvostot ja niiden vallankumouskomiteat sulkivat Kornilovin' sota

joukoilta tien ja lannistivat niiden voimat. 
Taistel u Kornilovin kapinaa vastaan elvytti kuihtumaisillaan olevat 

tyovaen ja sotilaiden edustajain Neuvostot, vapautti ne luokkasovinto
pol itiikan kahleista, johti ne vallankumouksellisen taistelun Ievealle 

tielle ja. kiiiinsi ne bolshevikkipuoluetta kohti. 
Bolshevikkien vaiku tus Neuvostoissa kasvoi enemmlin kuia 

koskaan ennen. 
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Bolshevikkien vaikutus alkoi kasvaa nopeasU myl:lskin maa
seudulla. 

Korn ilovin kapina osoitti talonpoikaiston laajoille joukoille, etta 
tilanherrat ja kenraalit, saatuaan nujerretuksi bolshevikit ja Neuvos
to t, olisivat sitten kiiyneet talonpoikaiston kimppuun. Senvuoksi 
talonpoikaiskoyhiiliston laajat jouleot alkoivat liittya yhii liihemmin 
bolshevikkien ymparille. Mitii tulee keskitalonpoikiin , joiden horjun
ta oli jarnittanut vallankumoulesen kehitysta vuoden 1917 huhti
kuusta elokuuhun saakka, niin l{ornilovin kukistamisen jalkeen 
alkoivat he selviisti kiiiintya bolshevikkip uoluetta kohti , yhdis 
tyen talonpoikaiskoyhaliston joukkojen kanssa. Talonpoikaiston 
laajat jOllkot alkolvat ymmiirta~, ettii ainoastaan bolshevikkien 
puolue voi pelastaa heidat sodasta, pystyy kukistamaan tilan
herra t ja on valmis antamaan maata talonpojille. Syyskuussa ja 
Jokakuussa 1917 lisiiiintyy suun nattomasti sellaisten tapa us ten 
lukumlHirii, jolloin talonpoja t ottava t haituunsa tilanherrain 
maita. Talonpoi kain omava ltaises ti suorittama tilanherrai n maiden 
kynto saa yleisen luonteen. Eivat suostuttelut eiviHkii rankai
suretkikunnatkaan eniiii pidiitii vallankumoukseen nousseita talon
poikia. 

Vallankumouksen nousu llsiiantyy. 

TuB Neuvostojen elpymisen ja uudistumisen, NeuvostoJen bolshe
visoimisen kaltsi. Tehtaat ja sotavaenosastot, va li tessaan uudelleen 
edustajiaan, Hihettiivat Neuvostoihin, menshevikkien ja eserrien ase
mesta, bolshevikkipuolueen edustajia. Kornilovin kapinasta saadun vol
ton jalkeisena piiiviinll, elokuun 31 pnli, Petrogradin Neuvosto antaa 
hyviiksymisensii bolshevikkien politiikalle. Petrogradin Neuvoston 
entinen Tsheidzen johtama menshevikki-eserraliiinen puhemiehisto 
saa eron jiittaen paikkansa bolshevikeille. Syyskuun 5 pnii Moskovan 
tyovaen edustajain Neuvosto siirtyy bolshevikkien puolelle. Myoskin 
Moskovan Neuvoston eserraliiis-menshevistinen pUhemiehJsto saa 
eron jattiien tIen avoimeksi bolshevikeille. 

Se merkitsi, ettii menestykselliselle kapinalle viilttiimiittomiit perus
edellytykset olivat jo kypsyneet. 

Piiiviijiirjestykseen tull uudelleen tunn us: "Kaikki valta Neuvos . 
toille I" 

Mutta se ei ollut eniia vanha tun nus vallan siirtamisesta menshe
vistis-eserriiliiisten Neuvos tojen kasiin . Ei, se oli Neuvostojen kapi
naa nnousun tunnus Viiliaikai sta hallitusta vastaan kaiken vallan 
luovuttamiseksi maassamme bolshevikkien Johtamille Neuvostoille. 

Luokkasovintoa kannattavain puolueiden keskuudessa alkol 
haJaannus . 

Eserristii erottautui kumouksellismielisten talonpoikien pain os
tuksesta vasen sivusta  ~ vasemmisto"-eserrtit, jotka -alkoivat 
i lmaista tyytymlittOmyyWi luokkasovintopolitiikkaan porvariston 
kanssa. 

Menshevikkienkin Joukossa ilm aantui n vasemmistolaisten", niin
sanottujen ninternationalistien" ryhmii, joka alkoi liihestyii. bolshevik
keja. 

Anarkistit, jotka jo muutenkin olivat mWiton ryhma vaikutuksel
taan, pirstoutuivat nyt lopullisesti pienoisiksi ryhmiksi, joista jotkut 
vaipuivat yhteiskunnan pohjasakkaan, rikollis- , varas- ja provokaattori
aineksen sekaan, to iset rupesivat nperiaatteel lisiksi" pakkoluovutta
jiksi, ryostiien talonpoikia ja kaupunkien pieneliijiii, anastae n tyolais
klubien huoneistoja ja saasWjii, Ja kolmannet vaelsivat avoimesH 
vastavallankumouksellisten leiriin, ,huolehtien omasta hyvinvoinnis
taan porvarisjon takapihoilla. Kaikki he olivat kaikenlaista valtaa vas
taan, siis myoskin ja varsinl{in - tyOlaisten ja talonpoikien vallan
kumouksellista valtaa vastaan, silla he olivat varmoja siita, ettii vallan
kumouksellinen valta ei anna heidan ryostaa kansaa eika rosvota 
kansan omaisuutta. 

Korn ilovin kapinan kukistamisen jiilkeen menshevikit ja eserrat 
tekiviit viela yhd en yrityksen kasvavan vallankumouksellisen nousun 
heikentiimiseksi. Tassii tarkoituksessa he syyskuun 12 pnii 1917 
kutsuivat koolle Xlei&Venalaisen demokraattisen neuvottel ukokouksen 
sosialisti sten pll~lueiden, luokkasovinnon kannalla olleiden Neuvo's
tOjen, ammattiliittojen, zemstvojen, kauppa- ja teollisuuspiirien sekii 
sotaviienosastojen edustajista. Neuvottelukokous muodosti Esiparla
menUn (Tasavallan vlUiaikaisen neuvoston). Luokkasovinnon kannat
tajat 111ulivat voivansa pysiihdyttlili vallankumouksen Esiparlamentin 
avulla ja siirtiia maan neuvosto-vallankumollksen ralteiIta porvarillis
perustlls1aillisen kehityksen, porvarillisen parlamentarismin raiteille. 
Mutta se oli vararikkout.uneiden politiikkojen epatoivoinen yritys 
kiiiintiiii takaisin vallankumoukse n pyoraa . Titman yrityksen taytyi 
romahtaa Ja se romahtiki n. Tyoliiiset pilkkasivat luo kkasovinnon 
kannattajain parlamentaarista touhua. Tyolliiset antolvat Esiparlamen
tille pilkkanimen "saunan eteinen·. 

Bolshevikkipuolueen Keskuskomitea palitti boikoteerata Esiparla
menttia. Tosin Esiparlamentin bolshevistinen ryhmii, jossa istuivat 
sellaiset mlehet kuln Kamenev ja Teodorovitsh, ei tahtonut llihleli 
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E siparlamentista. Muita puolueen Keskuskomitea pakotti heidat pois
t umaan Esiparlamen ti sta. 

Kamenev ja ZinovJev puolusteJivat itsepintaisesti Esiparlament
tiln osanottoa, pyrkien vetamaan taten puolueen harrastusta pois kapi
nan valmistamlsesta. Esiparlamenttiin osanottoa vastaa n esii ntyi pailt
tavasti toveri Stalin Yleisvenalaisen de mokraatti sen neuvottelukokouk
sen bolshevikkiryhman sisalJa. Han nimitti Esiparlamenttia "Ko rnilo
vln kapinan keskoseksi". 

Lenin ja Stalin pitivat pahana virheenil Iyhytai kaistakin osanottoa 
E siparlamenttiin, koska se voi kylvaa joukkoJen keskuuteen harhaan
johtavia tOiveita, eWi Esiparlamenlti todellakin voisi tehda jotakin 
tyotlitekevien hyviiksi. 

Samaan aikaan bolshevikit valmisteliva t sitkeasti NeuvostoJen II 
edustajakokouksen koollekutsumista , luottaen saavansa siella enem
miston. Huolimatta Yleisvenalaisessa Toimeenpanevassa Keskuskomi
teassa istuvien menshevikkien Ja eserrien kaikista vehkeilyista, II 
Yleisvena liiinen Neuvostojen edustajakokous maarattiin bolshevis tis
ten Neuvostojen painostukse~ta kokoontuvaksi vuoden 1917 loka
kuun 10ppupuoJiskolla. 

6. �Lokakuun kapina Petrogradissa ja Vlliiaikai sen halli t ukse 
vangitseminen. Neuvostojen II edustajakokous ja Neuvosto
hallituksen muodostaminen. Neuvostojen II edustajakokouksen 
saiitamat asetukset rauhasta ja maasta. Sosialistisen vallan
kumouksen vo itto. Sosia listisen vallankumouksen voHon syyt_ 

Bolshevikit alkoivat valmistautua voimaperaisesti kapinaan. Lenin. 
osoitti, 'etta saat uaan enemmiston molempien paaka upun kien - Mos
kovan ja Petrogradin - tyovaen ja sotilaiden edustajain Neuvostois
sa bolshevikit voivat ja heidan tllytyy ottaa valtlovalta omlin kasiin 
511 . Tehden yhteenvedon kuljetusta matkasta Leni n korosti : »Kan
san enemmisto on meidan puolellamme- . Kirjoituksissaan ja Keskus
komitealle seka bolshevikkijiirjestoiIJe osoittamissaan kirjei ssa Leni,I1 
esitti konkreettisen kap inasuunnitelman: miten on vietava tai steluun 
sotavaenosastot, laivasto Ja punakaartilaiset, mitka ratkaisevat paikat 
Petrogradissa on vallaHava kapinan menestyksen turvaa miseksi 
J.n .e. 

Lokakuu n 7 p na Lenin saapu! iIlegaalisesti Suomesta Petro
. g radiin, � Lokakuun 10 pna 1917 pidettiin puolueen Keskuskomitean. 
hls10riallinen istuijto, jossa piiiitettiin alkaa aseellinen kapina lahl.

palvinlL Lenin in laatimassa puolueen Keskuskomi tean historiallisessc. I 

palltoslauselmassa sanottiin: 

DKeskuskomitea toteaa, etta niin VenaJan va llankumouk
sen kansainvalinen asema (Iaivaston kapina Saksassa, aarim
maisenli i1mauksena yleismaailmallisen sosia listi sen vallanku
mouksen kasvamisesta koko Euroopassa, sekli rauhan solmia
misen vaara imperialistien kesken vallankumouksen tukahdutta-· 
miseksi Venlij11l1a), nlin sotilaallinen tilanne (Venajan porvaris tol1' 
seka Kerenskin ja Kumpp. i1meinen pliatos Pietarin luovutta
misesta saksalaisille) kuin myoskin proletaarisen puolueen 
saama enemmisto Neuvostoissa - kaikki tam a yhdessa talon-· 
poikaiskapinan kanssa Ja kansan luottamuksen kaantyessa meidiin 
puol uettamme kohtaan (vaalit Moskovassa), vihdoin toisel\ 
Kornilovi n kapfnan i1mei nen valmistelu (sotaJo ukkojen viemi~ 
nen pols Pietarista, kasakkain tuominen Pietariin, Minskiru. 
ymparoiminen kasakoilla J.11.e.)- kaikki tama asettaa paiva
jarJ estykseen aseellisen kapinan . 

Todeten slis, etta aseellinen kapina on kiertamaiO n ja tay~ 

dellisesti kypsynyt, Keskuskomitea kehoittaa kaikkia puolueen . 
JlirjestoJa piHlmaan tata Johtonaan Ja talta nakoku lmalta klisit- . 
telemaan Ja ratkalsemaan kaikki kiiytannolliset kysymykset 
(Pohjoisen alueen Neuvostojen ed ustajakokouksesta, Joukkojen 
pOisviemisesta Pietarista, moslwvalaisten ja minskilais ten 
esiintymisesta J .n,e.)~ (Lenin , XXI osa, sivu 330). 

T1Ha historiallista plHitosUi vastaan esii ntyi ja allnesti kaksi Kes
kuskomitean jasentll- Kamenev ja Zinovjev. He samoinkuin men
shevikitkin haaveilivat porvarillisesta parlamentaarlsesta tasavallasta 

Ja panettelivat tyovaenluokkaa, viiittaen, eWi sill1l. ei ole vo!mia sosialis
tisen vallankumouksen toteuHamiseen, etta se ei ole vieHi kasvanut 

vallan ottamisen tasalle. 
Vaikka Trotski ei Hissa istunnossa suoraan allnestanyt paatos

lauselmaa vastaan, niln hlin esitti sellaisen muutosehdotuksen piHitos- · 
lauselmaan, Joka olisi pakosta tehnyt kapinan mahdottomaksi Ja 
vienyt sen tappioon. Han ehdotti, etta kapioaa ei alettaisi eonen 
Neuvostojeo II edustajakokoukse-n avaamista, mika merkitsi kapina 
asian pitkittamista , kapinapaivan i1miantamista edeltakasin, Valiaikai
sen hallituksen varottamista kapinasta ennakolta. 

Bolshevikkipuol ueen Keskuskomitea lahetti valtuutettuJa Do
netsin kaivosalueelle, Uralille, Helsinkiin, Kronstadtiin, luoteiselle rin.· 
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tamalle y. m. kapinan jarJestamiseksi sieiUL Toverit Vorosh ilov, �
Molotov, Dzierzhynski, Ordzhonikidze, Kirov, I\aganovitsh, Kuiby�
shev, Frufize, Jaroslavski Ja muut saivat erikoiset puolueen tehta�
vat kapinan johtamiseksi eri paikkaku nn illa. Toveri Zhdanov tyos

· kenteli Shadrinskissa Uralilla sotilaiden keskuudessa. Keskus�
komitean valtuul etut tutust utti vat paikallisten bolshevikkijarjestoJen �
johtajia kapinasuunnitelmaan ja jarjestivat niitli. taisteluvalmiiksl �
Petrog radissa suoritettavan kapinan a uttamiseks i. 

Puolueen Keskuskomitean ohjeen mukaisesti muodostettiin Petro
gradin N euvoston yhteyteell Va /la lL /wl1£ollkscllinen sotilaskomitea , 
Josta tuli i<apillan julkillen esii<Ltllta. 

Silla aikaa vastavallankumouskin kokoili kiireesti voimiaan. Upsee
r~sto Jarjestaytyi vastavallankumoukselliseen n upseerilii ttoon ". Vastaval
l anku moukselliset perustivat kaikkialla esikuntia iskupataljoonien 
muodostamista varten. Lokakuun loppuun mennessa vastavallanku
mouksen kaytettavana oli 43 iskupataljoonaa. Erikoisesti muodostettiin 

· pataljooneJa Yrj(}n-ristin ritareista. 
Kerenskin hallitus nosti kysymyksen hallit uksen muuttamisesta 

· Petrogradista Moskovaan. TasUi nakyi, eWi se valmisteli Petrogradin 
luovuttamista saksalaisille, ehkiiist1i.kseen kapinan Petrogradissa. Pet
rogradin tyolaisten ja sotilaiden vastalause pakotti Vlillaikaisen 
hallituksen jliamalin Petrcgradiin. 

Lokakuun 16 pna oli puolueen Keskuskomilean laajen nettu i5tunto. 
Siina valittii n kapinaa Johtava Plloluekeskus toveri Stalin in johdolla. 
Tlima Puoluekeskus oli Petrogradin Neuvoston yhteydessa olevan val
lankumouksellisell sotilaskomitean johtavana ydinjoukkona, ja se 
JohU kaytannossa koko kapinaa. 

Antautujat Zin ovJev Ja Kamen ev esiintyivat Keskuskomitean 
istunnossa uudelleen kapinaa vastaan. Jouduttuaan haviOl1e he esiin
tyivat avoimesti sanomalehdistossa kapinaa vastaan, puoluetta vastaan. 
Lokakuull 18 pna menshevistinen nNovaJa zhiznj" (nUusi eiama") 
lehti julkaisi Kamenevin ja Zinovjevin seJityksell bolshevikkien val
mistelemasta kapinasta ja siita, eWi he puolestaan pWivat kapinaa 
seikkailuna. Siten Kamenev ja Zinovjev ilmaisivat vihollisille Keskus
komitean paatoksen kapinasta, sen jarjestamisesta Hihiaikoina. Se 
o li kavall usta. Lenin ki rJ oitti taman johdos ta: nKamenev ja Zinovjev 
antoivat Jlmi Rodzjankolle ja Kerenskille oman puolueensa Keskus- · 
komitean palitoksen aseellisesta kapinasta". Lenin esit ti Keskus
komiteassa kysymyksen Zinovjevin ja Katnenevin erottamisesta 
puolueesta. 
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Pett urien varoit}amat vallankumouksen viholliset ryhtyiviit heti 
toi menpiteisiin ennattiiakseen kapi nan edelle ja tuhotakseen vallan
kumouksen johtava n esikunnan - bolshevikkipuolueen. Viiliaikainen 
hallitus jarjesti salaisen istunnon, jossa ratkaistiin kysymys taiste lu
keinoista bolshevikkeJa vastaan . Lokakuun 19 pna Valiaikainen hal
litus kutsui kiireelli ses ti sotavakea rintamalta Petrogradii n. Kadullla 
alkoivat kierrella vahvistetut patrullit. EriWiin suuria voimia onnistui 
vastavallankutnouksen koota Moskovaan. Valiaikaisella hallituksella oli 
va lmiiksi laadittu suunnitelma: paivaa ennen Neuvostojen II edusta
Jakokouksen al kamista hy6kata Smolnyyn, bolshevikkien Keskusko
mitean olinpaikkaan , ja va110ittaa se seka tuhota bolshevikkien joh
tava keskus . Tiitii varten Petrogradiin keskitettii n joukkoja, joiden 
uskollis uuteen hal litus I uotti. 

Mutta Valiaikaisen halIituksen paivat ja tunnit oli vat jo luetut. 
MitkiHi n voimat eivat voineet enlHi pysayttaa sosialistisen vallanku
mouksen voittokulkua. 

Lokakuun 21 pna bolshevikit lahettivat kaikldin vallankumouksel
UsHn sotavaenosastoihin vallankulllouksellisen sotilaskomitean komis
saareja. Joka paiva ennen kapinaa oli kaynnissll tarmokas taistelu
valmistus sotavaenosastois sa, tehtailla ja mui lla tyopaikoilla. Maa
rattyja tehtavHi saivat myoskin sotalaivat, risteili ja . Aurora" ja 
.Zarja svobody· (. Vapauden sarastus"). 

Petrogradin Neuvoston istunnossa Trotski to ilotti suurisuisesti 
vihollisen tietoon kapinan maaraajan, paivan, jona bolshevikit suun
nittelivat kapinan alkavan. Jotta ei olisi annettu Kerenskin hallitukselle 
mahdollisuutta ehkiiistii aseellista kaplnaa, plHitti puolueen K:eskuslw
mitea aloittaa ja suorittaa kapinan ennen suunnittelemaansa maaraaikaa, 
paivaa ennen NeuvostoJen II edustajakokouksen avaamista. 

Kerenski aloitti esiintymisensa aikaisin lokak uu n 24 (marraskuun 6) 
paivan aamulla , antamalla maarayksen bolshevikkien puol ueen 
paa-aanenkallnattaj an .Rabotshi Putj "-lehden lakkauttamisesta ja Hi
hettamalla panssariautoja .Rabotshi Putj"-Iehden toimituksen ja bol
shevikkien ki rjapainon talolle. Mutta kello 10 mennessa aamulla 
punakaartilaiset ja vallallkumoukselliset sotilaa t karkoittivat toveri 
Stali ni n ohJeen mukaisesti panssariautot ja jarjestivat vahvistetun 
varIToston kirjapainoon ja • Rabotshi P utj" -lehden toimitukseen. 
Kell o 11 mell nessa aamulla .Rabotshi Putj· ilmestyi, kehoittaen 
kukistatnaan Vliliaikaisen hallituksen. Kapinaa johtavan Puoluekeskuk
sen oh jeen mukaisesti keskitettiin samal1 a kiireesti Smolnyn luo val
lankumouksellisten sotilaiden Ja p unakaartilaisten joukkoja. 
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l(apina alkol. 
24 lokakuuta y511a Lenin saapui Smol nyyn ottae n vallttom1istt 

kasiinsa kapinan johdon. l(oko yon saapui Smolnyyn vallan kumouk
sellisia sotavaenosastoja ja Punaisen kaartin joukkoja . Boishevikit 
Jah ettiva t ne kaupungin keskustaan piiriWimaan Ta\vipalatsia, jonne 
Valiaikainen haBitus oli kai vautunut. 

Lokakuun 25 (marrask uun 7) pna Punakaarti ja vallan kumouksel
liset sotavaenosastot valtasivat asemat, postin, siihkOlennatinlaitok
s~n, ministeriot ja valtiopankin. 

Esipariamentti laskettiin ha jaI Ie. 
Smolny, jossa sijaitsi Petrogradin Neuvosto ja bolshevikkien 

l(eskuskomitea, m uuttui vallankumouksen taisteluesikunnaksi, josta 
taistelukaskyt lahtivat. 

Petrogradin tyoliliset nayttivat nai na paivinii, etta he olivat kayneei 
bolshevikkipuolueen johdolla hyvan koulun. Boishevikkien tyOn tulok_ 
sena taisteluun valmistetut vallankumoukselliset sotavaenosastot tayt
tlvat tasmll.llisesti taistelukaskyt ja tappelivat yhtarinnan Punakaar
tin kanssa. Sotalaivasto ei jaanyt jaljelle armeijasta. Kronstadt olf 
bolshevikkipuolueen linnoitus, jossa ei enaa pitkalin aikaan oltu tun
nustettu Viiliaikaisen halIituksen valtaa. Risteilifa "Aurora" ilIDDitti 
Talvipalatsia vastaan suunnattujen tykkiensa jyrinalla lokakuun 25 pna 
uuden aikakauden - Suuren sosialistisen vallankumouksen aikakau
den - alkamisesta. 

Lokakuun 25 (marraskuun 7) pna julkaistiin bolshevikkien vetoo
mus "VenaJan kansalaisille". Tassa vetoomuksessa sanottiin, etta 
porvarilllnen VaJiaikainen hallitus on kukisteitu ja etta valtiovalta 
on si irtynyt Neuvostojen kasiin. 

Valiaikainen hallitus piiloittautui Talvipalatsiin upseerikoululais
ten ja iskupataIjoonien turviin. Lokakuun 25 }a 26 paivien valisenli 
yOna vallankumoukselliset tyolaiset, sotilaat ja matruusit valloittivat 
rynniikoll ll Talvipalatsin ja vangitsivat Valiaikaisen hallituksen. 

Aseellinen kapina Petrogradissa oli voittanut. 
11 YJeisvenalliinen Neuvostojen edustajakokous avattiin Smolnyssa 

kello 10.45 illalla lokaku un 25 (marraskuun 7) pna 1917, jol1oin 
voitokas kapina Petrogradissa jo oli taydessa kiiynni ssa ja yalta. 
paakaupungissa oli tosiasiallisesti Petrogradin Neuvoston kasissa. 

Boish evikit saivat edustajakokouksessa valtavan enemmist5n. 
Menshevikit , bttndilaiset ja oikeistolaiset eserrat, nahdessaiin lauJun
sa olevan lopussa, Hih tivat pois edustaj().kokouksesta, julistaen kiel
taytyvansll osanotosta sen tyahon. Neuvostojen edustajakokouksessa 
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siltlimlisslian julkilausumassa he nimittivat Lokakuun vallankumous
ta "sotilassalaliitoksi". Edustajakokous tuomitsi menshevikit ja eserrlH 
selittll.en , etta se ei suinkaan valita heidan menoaan, vaan tervehtil 
s it11, silla petturien poismenon takia tuli edustajakokouksesta tyovaen 
Ja sotilajden edustajien todella vallankumouksellinen edustajakokous. 

Edustajakokouksen nimessa julistettiin kaiken vallan siirtyminen 
Neuvostojen kiisii n. 

Neuvostojen II edustajakokouksen julistuksessa sanottiin: 
"Nojautuen tyolaisten, sotilaiden ja talonpoikien suunnat

toman enem miston tahtoon, nojautuen Petrogradissa tapahtu
neeseen tyotai sten ja varuskunnan voitokkaaseen kapinaan, 
Edustajakokous ottaa vallan kiisiinsii". 

Yollii 26 lokakuuta (8 marraskuuta) 1917 Neuvostojen II edustaja
koko us hyvaksyi asetuksen rauhasta. Edustajakokous ehdotti sotaa
kiiyville maille viipymatontli valirauhan solmiamista ainakin kolmek
si ku ukaudeksi rauhanneuvottelujen kaymista varten. Kiiiintyessaan 
kaikkien sotaakayvien maiden halli tusten ja kansojen puoleen edus
tajakokous kll1i.ntyi samalla "ihmiskunnan kolmen kaikkein edistyneim
rrilln kan sakunnan ja nykyi see n sotaan osaaottavan kaikkein suu
rimman valtakunnan, Englannin Ranskan ja Saksan tietoisten tyo
Jiiisten puoleen". Se kehoitti n~~a tyolaisia auttamaan "rauhan asian 
seka samail a . tyotatekevien ja riis teUyjen vaestojoukkojen kaikenlai
sestaorjuudesta ja kaikesta riistosta vapauttamisen menestyksellista 
paatokseen saattamista" . 

Samana yona Neuvostojen II edustajakokous hyvaksyi asetuksen 
maasta, jonka mukaan "tiJanherrain maanomistus lakkautetaan heti 
il man mital1n lunastusmaksua" . Taman maaJain pohjaksi hyvaksyttiin 
talonpoikain yleinen evastys, joka oli laadittu ta!onpoikien 242 pai
kallisen evastyksen perusta lJ a. Taman evastyksen mukaan yksityinen 
o mistusoikeus maahan lakkautettiin ainiaaksi ja se korvattiin koko 
kansan, valtion omistuksella maahan. TiJanherrain maat. Hianitysmaat 
fa luostarien maat annettiin kaikkien tyotiitekevien kayt toon IIman 
Jwrvausta . 

l(aikkiaan sai taionpoikaisto taman asetuksen mukaan Lokakuun 
~osialistiselta vallankumoukselta yli 150 miljoonaa desjatiinaa*) uutta 
maata. joka ennen oli ollut tiJanherrain, porvaristo n, tsaarin perheen. 
l uostarien ja kirkkojen haJlussa. 

-) Desjatiina - 1,093 hehtaaria. - Suom. 
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Talonpojat vapautettiin tii anherroille suoritettavista vuotuisista 
vuokramaksuis ta noin 500 miljoonan kultaruplan arvosta. 

Kaikki maanaarteet (nafta, hii1i, malmi j.n. e.), metsat ja vedet 
sii rtyivat kansan omaisuudeksi. 

Vihdoin II Yleisvenalaisessa Neuvostojen edustajakokouksessa 
muodostettiin ensimmainen ' Neuvostohallitus - Kansankomissaarien 
Neuvosto. Kansankomissaarien Neuvosto muodostui kokonaan bol
shevikeista . Ensimmaisen Kansankomissaarien Neuvoston puheen johta
4aksi valittiin Lenin. 

Niin paattyi historiallinen NeuvostoJen II ed ustaJakokOus. 
Edustajakokouksen edustajat palasivat omilIe paikkakunnilleen vie

dlikseen tiedon NeuvostoJen voitosta Petrogradissa ja turvatakseen 
Neuvostovallan levilimisen koko maassa. 

Valta ei siirtynyt Neuvostojen kiisiin heti kalkilla paikka
kunnilla. Samaan ai kaan ku n Petrogradissa oli jo Neuvostovalta, 
kaytiin Moskovassa viela monta paivaa sitkeita ja tuimia tals
teluita. Estaakseen vallan siirtymisen Moskovan Neuvoston kasiin 
menshevikkien 1a eserrien vastavallankumoukselliset puolueet yhdesslt 
valkokaartilaisten ja upseerikoululaisten kans sa aloittivat aseellisen 
taistelun tyoWsia ja sotilaHa vastaan. Vasta muutaman paivan knlut
tua saatiin kapinaIliset nujerretuikSi 1a Moskovassa pantiin voimaan 
Neuvostojen yalta. .. 

ltse Petrogradissa ja sen joissakin kaupunginosissa tekivat vastaval
I ankumoukselliset hetl vallankumouksen volton ensi paivina yri
tyksia Neuvostovallan kukistamiseksi. Marraskuun 10 pna 191 7 Ke
renski, joka oli kapinan aikana karann ut Petrogradista poll joisen rin
taman alueelI e, kokosi Joitakin kasakkajoukkoja 1 marssitti ne Petroa 
gradia vastaan kenraali Krasnovin johdolJa. Marraskuun 11 pna 
1917 vastavallankumouksellinen jarjesto - "Isanmaan ja vallan
kumouksen pelastamlsen komitea" - nosti Petrogradlssa eserrien jOh
dolla upseerikoulnlaisten kapinan. Mutta kapinalliset kukistettiin i1m all 
erikoista vaivaa. Yhden paivan kuluessa, marraskuun 11 paivan iltaall 
men nessa, matruusit ja punakaartilaiset lopettivat upseerikoul ulais
ten kapinan, ja marraskuun 13 pli ivana Iyoti/ n Pulkovan harJulla 
kenraali Krasnov. Samoin ku in Lokakuun kapinanki n aikana Lenill 
johti henkilokohtaisesti neuvostovastaisen kapinan kukistamista. Hanen 
jarkkymaton lUJuutensa ja levollinen voitonvarmuutensa in nosti Jouk
kOja Ja liitti niitii yhteen. Vihollinen oli lyoty hajalle. Krasnov otet
tiin vangiksi ja han antoi "kun niasanan", etta lopettaa taistelun Neu
vostovaltaa vastaan. Tata "kunniasanaa II vas taan hanet paastettiin 
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vapaaksi , mutta kuten sittemmin osottautui, han soi kenraalinsanansa , 
Kerenski taas paiisi pakenemaan "tuntemattomaan s u untaan II naisen 
vaatteisiin pUkeutuneena. 

Mohilevissa, sotavaen yliplialliktin piilimajasSa, yritti kenraali Du
ho nin myoskin jarjest.1ia kapinaa. Kun ijeuvostohallitus kaski Duho
ni nia viipymatla ryhtymaan neuvotteluihin valirauhasta saksalaisen 
paallyston kanssa, niin han kieltaytyi tayttamlistli halJituksen maaraysta. 
SiJloin Duhoni n erotettii n toim estaan Neuvostovalla n kaskysta. Vas
tavaltankumouksellinen paamaja havitettiin, jolloin Duhoninia vas
taan kapinaan nousseet sotamiehet surmasivat hanet. 

Hyokkayksen Neuvostovaltaa vastaan yrittivat tehda myoskin 
tunnetut opportunistit puolueen sisalla. Kamenev, Zinovjev, Rykov , 
Shljapnikov ja muut. He alkoivat vaatia "yhtenaisen sosialistisen hal
Jjtuksen II muodostamista, johon ottaisivat osaa Lokakuun vallankumouk- . 
sen vastikaan kuklstamat menshevikit Ja eserrat. Marraskuun 15 pna . 
1917 bolshevikkien puol ueen Keskuskomitea hyvaksyi paatt)slausel- 
man, joka torjui sopimuksen teon naiden vastavallanlmmouksellisten , 
puolueiden kanssa; Kamenev ja Zinovjev julistettiin vallankumouksen 
rikkureiksi. Marrasku un 17 pna Kamenev, Zi novjev, Rykov ja Mil
Jutin, ollen eri mielta puolueen politiikkaan nahden, ilmoittivat eroa
vansa Keskuskomiteasta. Sam ana paivana, marraskuun 17 pna, Nogin 
ilmoitti omasta puolestaan 1a Kansankomissaarien Neuvostoon ku ulu-
neitten Rykovin, W. Miljutinin, Teodorovitshin, A. Shljapnikovln , . 
D. Rjazanovin, Jurenjevin ja Larinin nimessa olevansa eri mielta 
puolueen Keskuskomitean politiikasta ja mainituiden henkiltiiden 
eroavan Kansankomissaarien Neuvostosta. Muutaman pelkurin kar. · 
kaaminen aiheutti riemastuksen Lokakuun vallankumouksen vihollis
ten taholla . Koko porvarlsto ja sen apur,i t olivat valli ngoniJoisia, 
huusivat bolshevismin luhistumisesta, ennustivat bolshevikkipuolueen 
tuhoa. Mutta muutama karkuri ei horjuttan ut puoluetta hetkeksikiUin. 
Puolueen Keskuskomitea leimasi heidat halveksuen vallankumouksell 
rintamakarkureiksi Ja porvariston apureiksi ja siirtyi paiviijarjestyk- · 
sessa oleviin tehtiivii ll. . 

n Vasem misto U -eserrat, tahtoen saiJyttaa vaikutuksensa bol s he
vikeille aivan iJmeisesti my5tatuntoisiin talonpoikaisjoukkoii1in, paat. 
tivat olla riitaant umatta bolshevikkien kanssa Ja sailyttaii toistaisek
si yhteisri ntaman heidan kanssaan. Marraskuussa 1917 pidetty talon
poikien Neuvostojen ed ustajakoko us tunnusti l{aikki Lokakuun 
sosialistisen vallankumou ksen saavutukset ja Neuvostovallan asetuk· 
set. Tehtlin sopimus "vasem misto"-eserrien kanssa, ja muutamia 
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.. vasem misto U -eserria otettiin Kansankomissaarien Neuvostoon 
{Kolegajev, Spiridonova, ProshJan ja Steinberg). Mutta tama sopi
m us pysyi voimassa vain Brestin rauhan allekirjoitfamiseen ja kay
:halist()komiteoiden muodostamiseen saakka, jolloin talonpoikaiston 
keskuudessa tapahtui syva jakautuminen ja jolloin "vasem misto"

'-eserrat, kuvastaen yha enemman kulakkien etupyyte ita, nostivat ka
pinan bolshevi kkeja vastaan ja jolloin Ne uvos tovalta nUjersi
heidat. 

Vuoden 191 7 10kakuusta vlloden 1918 tammi-helmiklluhun men
lleSsa neuvostovallankumous ehti levita koko rnaahan. Neuvostojen 
vallan Jeviaminen suunnattoman laajan maan alueella kavi niin 
nopeaa vauhtia, etta Len in nimitti sita Neuvostovallan nriemu
~l1arssiksi" . 

Suuri sosiallstinen vallan kllmous ~ Ii voittanllt. 

Ni ista monista syista, jotlea olivat maaraavina sosialistisen val
lankumouksen niin verrattain h elppoon voHtoon VenajiilHi, on erikoi

-s esti h 1l0 l11 ioitava seuraavat plHlsyyt: 

1. Lokaklllln vallankumouksella oli vastassaan sellainen verra t
ta ln hei kko, huonosti jarjestaytynyt, poliittisesti viilIan koken ut 
viholl inen kuin Venajii n porvaristo. Ollen vieHi taloudellisesti heik

.iw ja kokonaan riipPllvainen hallituksen tekemistii tilauksista, ei �
VenaJan porvaris tolla ollut tilanteesta selviytyakseen valttamat5nta �
polii ttis ta itsenaisyytta eika riittavaii aloite kykya. Silla ei ollut �
sitii kokemusta suuris uuntaisten poliittis ten jllonittelujen ja �
poliittisen petk utuksen alalia kuin esimerkiksi Ranskan por
-varistolla ei kii sitii laajakantoisten veijarikompromissie n ko ullla �

'lmin eSimerkiksi Englanni n porvaristolla . Etsitiy1Hin vieHi eilen �
· 'Sopim u~ta helmikuun vallankumouksen kukistaman tsaarin kan ssa ei �
~e tiiman jalkeen valtaan tultuaan voinut keksHi mitiian parempaa 

l-kuin kaikissa oleellisissa kohdissa jatkaa vihatun tsaarin politiikkaa. 
<'Se tahtoi, kuten tsaarikin, "sotaa voitolliseen lopp uun saakka", huo
1imatta siitii, etta sota oli tullut maalle ylivoimaiseksi ja naiinnyttlinyt 
aarim milleen kansa n ja armeijan . Se tahtoi , kuten tsaarikin , itse asiassa 

-iiJa nherrojen maa-o mistuksen sailyttamistii s i it~ huolimatta, etta 
ialonpoikaisto oli menehtymassii maattomuuteen ja tilanherrain sor
l oon. Mita tulee tyoviienluokan suhteen ,harjoitettavaan politii kkaan , 
l1 iin Ven ajan porvaristo meni vihassaan tyaviienluokkaa kohtaan vielll 
tsaaria pitemmiille, silla se ei ainoastaan pyrkipyt saiIyttamaan ja 
iUj ittamaan tehtaiIijain harjoittamaa sortoa, vaan teke maiin sen sieta
'miitt(} maksi panemalla toimeen joukkotyonsulkuja. 

E! ole ihme, eWl kan sa ei nahriyt oteellista erOa tsaarin politi!
kan ja porvariston politi ikan valilla ja etta se kohdisti tsaaria vastaan 
tllntemansa vihan porvariston V1iJiaikaiseen hallitukseen. 

Niln kauan kuin luokkasovintoa kan nattavie n eserrien ja menshe
vikkien puolueilla oli jonkinlai nen vaikutus kansaan, saattoi porva
risto kiiyWiii niitil suojanaan ja pysya vallas sa. Mutta senjiilkeen kun 
menshevikit ja eserra t pal jastivat itsensa imperialis tisen porvariston 
katyreiksi ja siten menettivat vaikutuksensa kansaan , jaivlit porva
risto ja sen Va!iaikainen hallitus riippumaan i1maan. 

2. Lokakll un vallankumouksen etupaiissa kulki sellainen valIan
kumouksellinen Juokka kuin oli Venajan tyavaen luokka, taisteluissa 
karaistun ut, lylIyessa ajassa kaksi vallankumousta s uorittan ut Iuokka, 
10ka ko lmanteen vallankumoukseen mennessii oli vaJlannut itsell een 
kansan johtajan arvovalJan taistelussa rauhan, maan, vapauden ja 
sosialismin puolesta , Jos ei olisi ollllt sellaista kansan luottamuksen 
ansainnutta vall ankumollksen johtaJaa kuin VeniiFin tyaviienluokka, 
ei olisi myoskaan oliut tyalaisten ja talonpoik3tn !iitton, ja illl1an 
se llaista liittoa ei Lokakuun vallankumous olisi voinut voittaa. 

3. Venii jan ty(}vll enluokalla oli vallankumouksessa seiJainen 
va ll kka lii ttoJ ai nen kuin talonpoikaiskOyhiilisto, joka muodosti talon
poikaisviiesWn suunnatloman sll uren enem miston. Kahdeksan 
va llanku mousk uukaude n kokemus, jota huoleti voidaan verraLl 
kymmenien "normaalln " kehityksen vuosien kokem ukseen, ei 011 ut 
mennyt II ukkaan ta-lonpoikaiston tyatiitekevilta joukoilta. Tanii aikana 
heilla oli mahdollisuus saada kaytannassa kokemusta kaikista Vena
jiilla olleista puoJueista ja vakuuttautua siita. etta eivat kadetit, eiviit 
eserriit eiviitk11 menshevikitkaan rupea vakavasti riitaantumaan filan 
herrojen kanssa ja vuodattamaan verta talonpoikien vuoksi, ettii 
Venajalla on vain yksi puolue, joka ei ole siuottu tilanher
roihin ja on valmis n llJertamaan tilanherrat tyydyttllakseen 
talonpoikien tarpeet - nimittain bolshevikkien puolue. Tama seikka 
oli proietariaatin ja talonpoikaiskayh aliston liiton todelli nen perusta. 
TyOvaen luokan ja ta\onpoikaiskoyhalistan liiton ol emas~ao\o oli mali
raavan 1i myoskin keskitalonpoi kien kayWiytym ise\ie, Jotka horJuivat 
kauan ja vas ta Lokakuun kapinan edella kiiiintyivat todenteolla 
vallankumouksen puolell e, yh tyen talonpoikaisk6yhalistoon. 

Ei ole tarpeellista todistella, etta il man sellaista liittoa Lokakuun 
vallankumotls ei oli si voin ut voittaa. 

4. Tyavaenluokan johdossa oli sellainen poliittisissa taisteluissa 
kokenut puolue ku in bolshev i kldpuollle, Vain sp.lIainen puolue kuin 
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OOlshevikkien puolue, }oka on kyllIn rohkea vied1J.kseen kansan ratkaise
vaan rynnakkoon seka kylJin varovaine n kiertaakseen kaikkl }a kal
kenlaiset salakarit piiamiiaraii kohli matkatessaan _ vain sellainen puo. 
lue voi niin taitavasti yhdistiia yhdeksi yh teiseksi vaIJankumoukselliseks i 
virraksi sellaiset eriIaiset vallankumou kselliset liikkeet kuln ovat yl eis
demokraattinen liike rauhan puolesta, talonpoikais-demokraattinen 
liike tilanherrojen maiden valtaamiseksi, sorrettuJen ka nsojen kansal
linen vapausliike kansalJisen tasa-arvoisuuden puolesta ja proletariaatin 
sosialistinen Jiikc porvaristoll lmkistamiseksi, proletariaati n dikta
tuurin PystyWlmiseksi. 

On ilmeisUi, ettii ntiiden erllaisten vaIJankumouksellisten vIitoJen 
yhdistamincn ylldeksi ylileisekSi vaJtavaksi vallankumouksell iseksi 
virraksi ratkaisJ. kapitalismin kohtalon Venajll.lll1. 

5. Lokakuun vallankumous alkoi sellaisella hetkelIa , jolloin impe. 
riaIistinen sota oli vieHI taydessll kaY{1nissll, jolloin porvari lliset paavaI
tiot olivat jakaan tuneina kahteen vihollisleirii n, jolloin ne, ollen sodassa 
toisiaan vaslaan ja heikentaessaan toinen tOistaan, eivat voineet vakavasti 
puuttua n venal1!isiin asiOihin" eivatka esii ntya aldiivisesti Lokakuull 
va llankumousta vastaan. 

On ilmeista, etta tami1 seikka huomattavastl helpotti Lokak uun 
sosialistisen va1lankumouksen voittoa. 

7. BolshevikklpuoJueen � taisteJu NeuvostovalJ an lujittamlseksf. 
Brestin rauha. Puolueen Vll edustajakokollS. 

Keuvostovall an IUJittamista varten oli tarpeen havitti1l1, murskata 
vanha, porvarillinen vultiokoneisto ja luoda sen til alle uusi, Neu�
vostovaltion koneisio. Edelleen ali tarpeen hllvittil.iI. sllatyjarjes�
tel man jiitteet ja kansallisen sorran jarJestelmll, lakkauttaa kir�
kon etuoikeuuet, lopettaa vastavallankumouksellinen sanomalehdistti �
ja k:likenlai~et vasfavallankulnoukselliset jiir1estM, julkise t ja salai�
set, hnjottaa porvarillillen Pefllstava kokous. Vihdoin maan kansallis�
tuttamisen Jiilkeen tiytyi kansallisluttaa myoski n koko suurleollisuus �
ja sitten - paiistii sotatilanteesta, lopettaa sota , joka kaikkein enim�
min hairitsi NeuvostovalJan IUjiitamista. �

Kaikki nllma tOimenpiteet pantiin ti1ytllntMn muutaman kuukauden �
kul llt:ssa, vuoden 1917 Iopulta vuoden 1918 puolivil liin mennessii. �

Murretiiin J3 lopetettiin vanhojen ministeri()jden virkam iesten har
joittama sabotaashi, Jonka eserrat ja menshevikit olivat jarjestaneet. 
MinisteriOl lakkautettiin ja niiden tilalle luotiin Neuvostojen hallin
toelimet 1a vaslaavat kansankomissariaatit . Pemstettiin Korkein Kan. 

_~antalousn.euvosto maan teollisuuden johtamista varten. JarjestettUrt 
YleisvenaHiinen vastavallankumousta 1a sabotaashia vastaan ta isteleva 
erlkoiskomitea (Tsheka) F. Dzierzhynskin johdolla. Julka istiin ase
tus Punaisen armei jan ja laivaston perustamisesta. Hajotettiln Peru s
lava kokous, jonka vaalit olivat pallasiallisesti tapahtuneet jo ennen 
Lokakuun vallankumousta Ja Joka kieWiytyl vahvistamasta Neuvos
tojen II edustajakokouksen asetuksia rauhasta, maasta ja vallan 
siirtymisesta Neuvostoille. 

Feodalismin, saatyjarjestelman ja kalkilla yhteiskunnallisen elamlfn 
aloilla vallinneen epiitasa-arvoi suuderf jiittelden lopullisesti poistami
seks i julkaistii n asetukset saatyjen lakkauttamisesta, kansallislen ja 
uskon tunnustuksesta Johtuvien rajoitusten .poistamisesta, kirkon 
erotta misesta valtiosta Ja ko ulun erottamisesta kirkosta, naisten 
tasa-arvoisuudesta, Venll jiin kansallis uuksie n tasa-arvoisuudesta. 

"Vena jiin kanso jen oikeuksien j ulistuksen" nimelHi tunnetussa 
,Neuvostohallituksen erikoisessa paaWksessa siiiidettiin, etta Veniijan 
kansojen vapaa kehi tys ja niid,en taysi tasa-arvoisuus on laki. 

Porvariston taloudellisen voiman murtamiseksi ja uuden neuvosto
kansan talouden jarjestamiseksl, en nen kaikkea uuden neltvosto~ 

teollisuuden jarjestamiseksi, kansallistutettiin pankit, rautatiet, ulko· .... 
maankauppa, kauppalaivasto ja koko s uurteollisuus sen kaikilla aloilla: 
kivih iilituotanto, metall urgia, nafta-. k emiallinen, konerakenn us-) 
kutoma-, sokeriteollisuus J.n.e. 

Maam me vapauttamiseksl rahataloudellisesta riippuvalsuudesta ja 
ulkomaisten kapitalistien rii stosta julistettiin mitatWmiksi tsaari n ja 
Valiaikaisen hall ituksen oltamat Ven1i.JaIle myonnetyt ul komaiset 
lainat. Meidan maamme kansat eivlU halunneet maksaa ry~stosodan 
jatka mlsta varten otettu}il velkoja, jotka olivat saattaneet maamme 
ikeenalalseen riipp uvaisuuteen ul komaisesta paaomasta. 

Kaikki nama ja samantapaiset toi menpiteet horJu ttivat peiustuk .. 
siaan myoten porvariston , tilanherrojen , taantumuksell isen virlea
miehisWn ja vastavallankumouksellisten puolueiden voimia ja lujittivat 
huomattavasti Neuvostovaltaa maan sisalla. 

Multa Neuvostovallan asemaa ei voitu pitiili taysin IUJ ittuneena 
niinkauan kuin VenaJa oli sodassa Saksaa ja Itiivaltaa vastaan. 
Neuvostovallan taydelli nen IUJittaminen vaati sodan lopettam ista. 
Senvuoksi ptlolue aloitti taistelun rauhan puolesta heU Lokaku un 
vallankumo uksen voiton ens i piiivista alkaen. 

Neuvostohallitus ehdotti • kaikille sotaakayville kansolll e ja 
niiden hallit uksill e alo tettavaksi vi ipymatta neuvottelut oikeuden
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mukalsesta demokraattlsesta rauhasta ". Mutta "liittola/set- -Englan tf 
1a Ranska - kieltiiytyi viit hyviiksymiistii l\'euvostohaIJituksen ehdotusta. 
Kun Ranska Ja Englanti kJeltiiytyivat neuvottelemasta rauhasta, 
niin Neuvostohallitus, tiiyttiien Neu vostoJen tahdon, p1tiitti ryhtyll 
neuvottelUihin Saksan Ja Itiivallan kanssa. 

Ne uvottelut alkoivat Joulukuun 3 pna Brest-Litovskissa. Joulukuun 
5 pna allekirjoitettiin sOpimus viilirauhasta, sotato/mien Vl1liaikaisestakeskeyttiimisestii. 

Neuvotteluja kaytiln kansantalouden ol1essa rappiolla , yoleisen 
sotaan vasymisen va1Jitessa )a sotavaenosastoJemme liihtiessa pois 
rintamalta, rintaman luhistuessa. NeuvotteluJen aikana selvisi, eWl 
saksalaiset imperialistit pyrkivat anastamaan suunnattoman Suurla 
entisen tsaarin valtaktlnnan alueita Ja tahto ivat muuttaa Puola n, 
Ukrainan Ja Itamerenmaat Saksasta riippuviksi valtioiksf. 

Sodan Jatkaminen niiissa olosuhte issa olisi merkinnyt Juur! 
syntyneen N euvostovalJan olemassaolon asettamista kyseenalalseksi. 
Ty6viienl uOkalle 1a lalonpoikaistol1e tuJi valttamiitt6ml1ksl suostua 
raskais iin rauhanehtoihin, periiytya silloisen kaikkein vaaralJisim man 
IOsvon, Saksan imperialismin edessit saadakseen 'hengithdysalkaa, 
IUjittaakseen Neuvostovaltaa Ja luodakseen uUden armeiJan, Punaisen 
armeijan, Joka kykenee Puoltlstamaan maa/a vihollisten hy6kkiiyksiltit. 

Kaikki vastaVallankumouksefliset, alkaen menshevikeistit Ja esera 
ristl 1 paiittycn ihan ilmettyihin valkokaartilaisiin. harjoittivat 
vi llllnatttla agitatiota ratlhan allekirjoittamista vastaan. Heidiin IinJansa 
oli selva: he tahtoivat tehda ra tlhannetlvottelut mahdottomiksi, 
provosoida saksalaiset hyokkal1miHin 1a panna vielit lujittumattoman 
Neuvostovailin alttiiksi iskuilJe, saattaa tyOlitisten ja talonpoikien 
saavutukset uhanalaisiksi. 

Heidan liit!olaisinaan Hissa kurjassa hommassa olivat Trotski Ja �
hancn apurinsa Buharin, joka yhdessa Radekin Ja Pjatakovin kanssa �
JOhti puol tleel/e vihamieJistii, naamloimistarkoituksessa "vasemmisto_ �
kommunislciksi· itseiiiin nimit/itvaii ryhmaa. Trotskf }a "vasemmisto_ �
kOl11munislien· ryhmit kavivat puol ueen sisallit kiivasta taistelua �
Leniniii vastaan vaati~n sodan Jatkamista. Nama henki16t toimivat �
ilmeisesli Sal{san imperialistien 1a maan sisallii olleiden vastavallan. �
ku mou ksellistcn hYMyksi, sillit he pyrkfvat saattamaan nuoren, viela �
i1man armei}aa olJeen Neuvostotasavalla n alltiiksi Saksan imperialismih �iskuille. 

Se oU eraanlalsta vasemmisfolalsilla fraaseilJa taitavasti naamloitua provokaa ftori poli tiikkaa. 

IIelmikuun 10 pita 1918 keskeytettiin ra uhan neuvotlelll t Brest
I llovskissa. Siita huolimatta, eWi Lenin ja Stalin puol ueen Keskus
1. 00nitean nimessa vaativat rauhan allekirJoittamista, Trotski , joka oli 
Ilrrs tissa Neuvostoliiton valtuuskunnan puheenjohtajana, rikkoi 
P' ttmimaisesti bolshevikldpuolueen suoranaiset ohJeet. Han selitti 
t.l' llvostotasavaIlan kieWiytyvan atleklrjoittamasta rauhaa Saksan 
lidottamilla ehdoilla Ja ff moitti samalla saksalaisllle, etta Neuvasto

, asavalta ei tute kaymaan sotaa Ja jatkaa armeijan demobilisointia. 
Tiima oli jo kauheaa. Enempaa eivat saksalaise t imperialistif 

voi neet vaatiakaan Neuvostomaan etujen kavaltajalta. 
Saksan hallitus keskeytti valirauhan 1a kavi hyukkayksecn. Vanhan 

.trmeijamme jatinn5kset eivat kestaneet saksalaisten joukkojen rynn! s
Iysta , vaan Hihtiviit pakoon. Saksalaiset etenivat nopeasti, anastaen 
valtavan maa-alueen ja uhaten Petrogradia. Saksan imperiallsmi 
ott! Ne uvostomaahan tunkeutuessaan paiimaarakseen Neuvostovallan 
kukistamisen ja kotimaamme muuttamisen omaksi siirtomaakseen. 
Vanha luh istunut tsaarin armeija ei voinut pitaii puoliaan Saksan 
imperialismin aseellisia sotataumoja vastaan, Se perlHintyi Saksan 
armeijan iskllj en alaisena. 

Mutta saksalaisten imperialistien aseellinen intervenlio aihcutti 
valtava n vallankumouksellisen nousun maassa. Puolueen Ja Neuvosto
hall it 1I ksen falst e! uhu utoon: "SosiaIistinen isiinmaa on vaarassa" 
vastasi ty5viienluokka entista voimaperaisemmalHi PlInaisen armeiJan 
joukko-osastojen muodostamisella. Uuden armeijan - vallankumouk
sell is en kan san armeiJan - n uoret jOtlkko-osastot torJllivat sanka
rillisesti Ila mpaisiin saakka aseistctun saksalaiscn rosvon rynnistyk
sen. Narvan ja Pihkovan luona saksalaiscl valloitlajat 1\OIltasivat pilat
tliviiisen vastarinnan. Heidan etenemisensa Pefrogradiin pysnytetliin. 
Saksan imperialismin sOlajoukkoJen pysaytuimisen patviist1l. - helmi
ku un 23 paivastii - fuJi nuoren Punaisen armeijan syntymtipaivii. 

Jo he!mikuun 18 pna puolueen Keskus komitea .oli hyvaksynyt 
Leninln ehdotukpen sahkosanoman laheftamisesta Saksan hallituk 
selle rauhan sol miamisesta viipymattii. Turvatakseen itselleen edlll
Iisemmat rauhane hd ot saksalalset jalkoivat hyokkaystaan, Ja vasta 
helmikuun 22 pna Sal{san hallit tls i1maisi suos tuvansa rauhan allekir
joittamiseen, ja nyt olivat rauhaneh dot paljon raskaammat kuin alkll

peraiset. 
Leni n!n, Stalinin ja Sverdlovin oli kaytavll mila sitkeintii taistelua 

Kesktlskomiteassa Trotskia, Buharinia ja muita trotskiJaisia vas
taan saadakseen ai}<aan pa!itOl<s~n rauhasta. Lenin sanoi, eWi Buha228 
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rin Ja Trotski nauttoivat teossa Saksan impetlalisteja Ja hltiritsivtit 
valla nk umouksen kasvua Ja kehity"sta Saksassa« (Lenin, XX II osa, 
sivu 307). 

Helmikuun 23 pna Keskuskomitea paatti hyvaksya saksalaisen 
sotilaspaallyston ehdot ja aJ:ekirjoittaa rauhansopimuksen. Trotskin 
ja Buharinin . petos tuJi Neuvoslotasavall'Blle kalliiksi. Latvia , Eesti, 
puhumattakaan Puolasta, joutuivat Saksalle. Ukrai na irroitettiin Neu
vostotasavallasta ja muutettiin saksalaiseksi vasallivaltioksi. Nell
vostotasavaJta sitoutui maksamaan saksalaisille sotakorvausta . 

SilUi. valin n vasem mistokomm unistit" , Jatkaessaan taistelua 
Lenlnia vastaan, vaipuivat yha syvemmalle petturuuden suohon. 

Puol ueen Moslwvan al ueen byroo, jonka ~ vasemmlstokommunls
tit" (Buharin, Osinski, Jakovleva, Stukov, Mantsev) olivat tila
paisesti kaapanneet, hyvaksyi hajoitukseen tah taavan paaWslausel
man, joka sisalsi epaluottamuslauseen Keskuskomitealle ja julisti , 
etta sen mielestli on n tuskin valtettavissa puol ueen haJoami
nen lahitulev aisuudessa" . Tllssa paatOslauselmassaan me nivat he 
niin pitkalle, etta hyvaksyivat neuvostovastaisen paaWksen: "Kansain 
valisen vallankumouksen etuJen nimessa - kirjoittivat "vasemmisto
kommunistit" tassa pa1it0ksessa-me pidamme tarkoituksen m ukalse na 
menna nyt pelkastaan muodolllseksi kayvan Neuyostovallan menettii
misen mahdolIisuutecn saakka". 

Lenin sanoi Wa piHiWsUi w kummalliseksi ja kauheaksi". 
Siihen aikaan puolue ei viela ollut selvilla Trotsldn ja "vasem

mlstokommunistien " sellaisen puoluevastaisen men ettelyn todellisesta 
syysta . Muita , kuten neuvostovastaisen "olkeistoJais-trotskilaisen 
blokln" oikeusjutussa (vuoden 1938 alussa) askettain todettiin , Buharin 
ja hanen joh lamansa "vasemmistokomm unistien" ryhmlt yhdessa 
Trotskin Ja "vasemmisto"-eserrien kanssa olivat JO silloin sal a
liitossa Neuvostohallitusla vastaan. Buharin, Trotskl Ja heidan sala
Ili ttokumppaninsa, kuten on kaynyl selville, asettivat paamiHirakseen 
Bresti n rauhansopimukscll ehkliisemisen, V. I. Leninin , J .V. Stali nin, 
J . M. Sverdlovin vangitsemisen ja murhaamisen seka und en hallituk
sen muodostamisen buharinilaislsta, trotskilaisista ja "vasemmisto fI_ 

eserrista. 
J ii rjestilessaan salaista vastavallankumouksellista salaliittoa "va

semmlstokomm uni stien U ryhma pani samaHa toi meen Trotskin avulla 
avoimen hyokkayksen bolshevikkipuol uetta vastaan pyrkien hajoitta
maan puolueen ja saatiamaan eplljartestykseen puolueen rivit. Mutta 
puolue liittyi tall ii vaikealla hetkella Leninin, Stalinin ja SyerdJovin 

n 
Y"'I'" rUle seH k,n n,1I1 Kesk usko mile aa i.uh,nkysymyks,,"' ',mol 

kllln mllissakin kysymyksissa.
" Vasemmistokommunistien. . ryh ma oli eristctty ja lyoty 

It,Ilane.Ra llhankysymyksen lopunista ratkaisua varten kutsuttiin koo\le 

\1Uol ueen Vll ed ustajakokous. 
puol ueen va edustajakokoUs maaliskuun 6 pnt1 1918;avattlin en 

lie 01 ensimmainen edustalakokous puolueemme va\1anoton plke . �
Etlusfajakokouksessa oli 46 ptiaH.'Jsvaltaista ja 58 neuvotte1evaa edus�
loJa' _ Ed uslal,kokouksessa oileduslellui na 145 tuha lIa p uol ueen �
I"se lO- I\se asiassa puolueessa oil tOhan a'k,an vahin!>'n 270 �

n�tuhatta Jasenta. Tliman eroavaisuuden selituia se, eltll. edustajako�
kouksen kiireellisyyden vuoksi melkoinen osa jarjesH.'Jj1i. ei chtinyt�

esti
Hl.hettaa edustajiaan , ja saksalaisten valiaikais miehittami\1 a 
alueilla olevilla l lest6i1Hi ei onut tilaislllltta edusta}ien ltihettiiar 

miseen. Tehdesslian selostuksen Brestin rallhasta Lenin sanoi Uissa kome 
koukses , eWi " .. . se vaikea kriisi, jota meidan puolueem saa kostasa kea vasemmistolaisen opposition l1\uodostumisen johtlo siinii, on 
kalkk.in su uri mpi a V en'I'n vaUankumo u ksen kokem isla kriiseis,"" 

(Lenin, XXII osa, sivu 321).30 aanelUi 12 vastaan 4:n pidattaytyessii aanestyksestli hyvaksyt. 
Uin Leninin plilitoslauselma Brestin raul1aa koskevasta kysymyk

sestaLen. in kirl0itli paiitt'Jslauselman hyvaksymisen p.lkeisena pai~ana 
ki rl0itul{ses~a . Onnelo n rauha.":

~Sietlimattt)m lin raskaat ovat raul1an chtlot. Mlllta historia 
oUaa kuitenkin omansa. On kayUi. vll. Firjesl;im;nn, prjcsla
mlian )a 1tl.rjestamaan. Tulevaisuus on meidtin puolel1amme, 

kaikista koettelemuksista huolimatta u (Sarna, sivu 288). 

Edustajakokouksen paat()Slallselmassa todettiin, eWi imperialistiS. 
ten valtioiden solilaalliset esilntymiset Neuvostotasavaltaa vastaan 
ovat vastaisuudessakin kierUi.matlomHi 1a etta senvuoksi edustaja
kokous pitaa pllolue perustehtavana mita tarmokkaimpiin 1a paatlaen 
vliisimpiin toimenpiteisii n ryhtymi5tli itsekurin seka tyOlaisten )a 
talonpoikien kurin kohottamiseksi, 10ukkojen valmistamiseksi uhrau, 
tuvaiseen sosialistis isanmaan puolustllkseen , Punaisen armeiJan en 
iOllestaroiseksl. v."IOU yleisen solilasopeluk"n toimeenpanemi

231seksi. 
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Vahvisfettuaan oikeaksl Lenlnln lInJan Brestln rau haa I, 
kysymykseSsll kokous tuomitsi Trotskin ja Buharinin kannan, laus 
halveksumisensa tappion kiirsineiden "vasemmistokom munistien. 
yrityksen 10hdosta jatkaa viela edustaJakokouksessakin hajoitustyO.
tiliin. 

Brestin rauhan solmiaminen antol puolueelle 
mahdollislluden 

voittaa aikaa Neuvostovallan IUJittamiseksi, maan 
talouden jarjestykseen saattamiseksi. 

Rauhan solmiaminen antoi mahdollisuuden imperialist/en leirissii 
tapahtuvien yhteenWrmiiysten (jatkuva sota Wivallan _ Saksan j3 
Ententen valilHi) hyvaksikayWimiscen, vastustajan voimien hajoitta
miseen, neuvostofalouden l1irjesUimiseen, Punaisen armeijan luomi
seen. 

Rauhan solmiamincn antoi proletarlaati lle mahdollisuuden pysyWIJ 
mukanaan talonpOikaisto la koota voimia valkokaartilaisten kenraa. 
lien nujertamisekSi kansalaissodan kaudella. 

Lokakuun vaJlankumouksen ka ude Jla Lenin opeW bolsItevikki. 
puolueelle, kUinka on pelottomast; 1a piiii. ttaviisti hyokattaVii, kun 
tatii varten ovat olemassa valttiimiitfomat ehdot. Brestin rauhan kau
della Lenin opetti puolueeJIe, kuinka silloin, kun villOllisella on 
tieWiviisti ylivoima meihin nahden, on periiiinnyttavii jarjestykseSs'i, 
si in ii mielessii, ett;i mitii suurimmalJa tarmolla valmistetaan uutta 
hyiJkkiiystii vlhoJllsia vastaan. 

Bistorla osoitti Leninin Iinjan taysin oikeaksi. 

VII edusiaJakokouksessa tehtiin paiitos puolueen lIimen muutta. 
mbesta ja myoskin puolueen ohjelman muuttamisesta. Puoluetta 
ruvetti in nimittiimiHin Veniijiin Kom III unistiseksi Puol ueeks/ (bolsh e. 
vikit). Lenin ehdotii puol uee mme nimittiimista kommunistiseksi, 
silU tama nim i vastasi tarkasti puolueen itselIeen asettamaa Na
miHiriiii, nimittiiin kommllnismin lotcuttamlsta. 

Puo/ueen uliden ohJclll1an laatimista varten valittiin erikoincn �
valiokllnta, 10IJon kllUluivat Lenin , Stalin Ja muut, Ja ohje /man �
POhj.1ksi hyviiksyttiin Leninin laatima luonnos. �

t-;;iin VII cdustiljnkokous teki suunnattoman Suuren historiallisen �
lyon: se Wi . haJalle ruolueen sisa lle piilottautu neet viholliset, �
. vasell1fl1istokolllmllnistit" 1a trolskilaiset, se sai aikaan ulospilasyn �
illlperiaJistisesta sodasta, se sai ai/man rauhan, hengiihdysajan, se 
antoi puolueen voit(a1 ai/(a3 Punaisen armeiJan Jarjestamiseen ja 
velvoittf PUOlll~cn s3attam1an sosialistisen Jiirjes lyksen kansan,talouleen. 

232 

culnlll suunnitelma soslalistlseen rakennustyoh5n ryhtyml~ 
se-I{sl. K6yhalistokomiteat ja kulakkien taltuttaminen. "Vasem· 
ntlsto"-eserrlen kapina ja sen kuklstamlnen. Neuvostojcn 
V edustajakokous ja Veniijiin Soslalistisen Federatiivlsen 
r\puvostotasavallan Perustuslai n hyviiksymlnen. 

Solmiltu:wn rauhan ]3 saahc an n h f' r. ~ahrlysaiJ;aa Netlvoslovalla 
Iyhtyi sosi:l1isllsen ra!,ennllstYl,n kehitlamiseen. Vuoden 1917 mar· 
ras kllun J3. vtloden 1018 helmilulun v;I!i stti aikaa Lenin nimit!i "paa
omanvastaisen punakaartilaisrynnakon" kaudeksi. i\cuvosto\-allan on nls_ 
lui vuoden 1918 ensl puoliskolla murtaa porvariston taloudellinen 
yalta, keskitUia kiisiinsa kansantalouden hallitsevat asemat (tehtaat, 
pan kit, rautaliet, ulkomaankauppa, kauppalaivasto), murskata valtio
vallan porvarillinen koneisto ja tukahduttaa voitokkaasti vastavallan~ 
kumouksen ensimmaiset yritykset Neuvostovallan kukistamiseksi. 

Mutta kaikk i lama ei vieUi, laheskl1Hn riiWinyt. Jo!ta voitaisiin 
kulkea eteenpain, piti siirtya vanhan murskaamises\a uuden rakenta
miseen. Taman vuoksi keviHilJa Vllonna 1918 a!koi siirtymincn so· 
sialistisen rakennusty5n uuleen vaiheescen - siirtyminen . pakkolllo
vuttajain pakkoluovuttamisesla u saavutettuJen voiltojen organisa
tooriseen IUJittamiseen, neuvostokansantalouden rakentamiseen, Lenin 
piti v1l1ttl1mattomiinli, eWi hengahdysaika kiiylelUisiin mahdollisimman 
tarkkaan sosialistisen talol\dcn perustan laskemiseen ryhtymistu var
ten. Boishevikkicn t'ij Iyi oppia JlirJestamnan ja Johtamaall tuotantoa 
uuuella tavalla. ' <:l1in Idrjoitti, e.WI bolshevikkicn puolue oli saanut 
Venaj1in vJ:wlIltulleeksi, bolshevikkicn pllolue 011 oUanut Venilj1in 
pols rik kaiIta ja anlanut sen k;ln c;a lle, nyl, sa ll oi Lenin , bol shevik· 
kien puollteen taylyy oppia hallilscmann VenliJ1U. 

TJrkeimpinli lehtlivinii tassli vaiheessa Lcnin piti kan santalouden 
ka ikkicn tuotleiden luettelointia ja kaikkien valmistettavicn tuotteiden 
kuiuttamise n kontrollia. Maan t310udessa olivat pikkuporvarilliset 
ainekset enemmistona. MiljOO-;;at pikkuis1!nnat k~uptlngissa ja maa· 
seudulla tarJosivat maaperan kapitalismin kasvulle. Nama pikkuisann tl t 
eivat tunnustanect ty5kuria eivlitkli yleisvaltakunnallista l<uria, he 
eivat suostllneet tuotteiuen luetteloinliin eivatka kontro1Jiin. Pikku
porvariJlinen into keinotteluun ja \<aupusteluun sekti pikkllisantien ja 
kauppiaiden yritykse t rikastua kansan h.adan kllstannuk:.:ella olivat 

erituiin vaarallisia tana vaikeana hetkena . 
pl!o~ue lahU tarmokkaaseen taisteluun levaperaisyytUi vastaan 

tuota ,. ossa, tyokurin puutetta vastaan teollisuudessa. Joukot omak
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suivat vain hitaastl uusla tylHottumuksia. !amlin vuoksi tais!elu 
ty6kurin puo\esta tuli Hlna aikana keskeiseksi tehtavllksl. 

Lenin osoitti, etta on vlllWlm11tontii kehlttlla tuotannossa soslall5
tista Idl pailua, panna voimaan kappale·palkka, tal stella tasapalkkaf· 
6uutta vastaan, sovelluttaa kasvattavien, vakuuttavien toimenpiteiden 
ohella myoski n pakottamlsen menetelmia niiden suhteen, jotka tah
tovat anastaa valtiolta mahdollisimman paljon, laiskottelevat ja har
J0ittavat keinottel ua. Han oli sitii mielill, etta uuden kurin - ty6
kurin, toverikurin, neuvostokurin ~ muokkaavat miljoonat ty6tlitekevlit 
jokapaivaisessli kayta nn611isessa ty6ssaan. Han osoitti , etta "tlimll 
tyo vaatii kokonaisen historiallisen aikakauden u (Lenin, XXIII osa , 
sivu 44). 

Kaikkla naila sosiallstisen rakennusty6n kysymykslii, uusien , 
sosialististen tuotantosuhteiden luomis~n kysymyksiil Lenin valaisi 
ku ul uisassa teo ksessaan H Neuvostovallan paiva ja rjestyksessli olevat 
tehtiivat u. 

"Vasemmistokom munistit~ , esll ntyen yhdessli eserrien ja men
shevikkien kanssa, alkoivat taistelun Leninia vastaan nlilstli kysy
myksista. Buharin, Osinski ja mu ut esiintyivat ku rin luomista vas
taan, yksil6johtoa vastaan tuotantolaitoksissa, spesialistien. kll.yWi
misUi vastaan teollisuudessa ja kannattavaisuusperiaatteen voimaan
saattamista vastaan. He panettelivat Leniniii vaiWien, etta sellalnen 
politiikka merkitsee porvarillisiin oloi hln palaamlsta. Samanaikaisesti 
"vasem mistokommunistitu saar~asivat trotskilaisia kllsltyksia, et!ii 
sosialistinen rakennustyO ja sosialism in voltto Venajli llll ovat mah
dottomia. 

n Vasemmistolaisilla" fraasei lla "vasemmlstokommunistit " puoius
teli vat kulakkia, iai skuria , keinottelijaa, jotka vastustivat kuria ja 
suhtautuivat vihamielisestl valtion harjolttamaan taloudellisen elliman 
saannostelyyn, tuotteiden luetteiointiin ja kontroll iin. 

Ratkaisluaan uuden neuvostoteoll isu uden jarjestamisen kysymyk
set puolue siirtyi maaseudun kysymyksiin. MaaseudulIa oli tahan 
aikaan ktlynnl ssa maaiaisk6yhalist5n taistel u kulakkeja vaslaal.. Ku
lakit voi mistuivat ja anastivat tilanherrollta poisotettuJa malta. Koy· 
halist6 tarvitsi apua. Taistellen proletaarista val tiota vastaan kulakit 
ki eItaytyivat myymastl1 valtiolle viljaa kiinteisiin hintoihin. He tah
toivat nliHi.n· avulla pakottaa Neuvostovaltion luopumaan sosialistis
ten toimenpiteiden toteuttamisesta. Puolue asetti tehtavliksi vastaval
lankumouksellisten kuiakkien n u jertamisen. Maalaisk6yhaliston jar
Jestamista varten 1a menestyksell ista taistelua varten viljaylijiiamill 

nl ., l.lvla kulak:<eja vastaan jl1rjestettlln ty51aisten kamppalluretkl 

IlInnsc lluulle. 
; ryolaisloveritl" kirjoittl Lenin . wMulstakaa, etta vallan

kumouksen tiIa on kriitilllnen. Muistakaa, etta vallankumouksen 
voHte peJastaa ainoastaalt te - eika kuk,! an muu. KymmenUI.ia 
tuhansia valikoituja,· edistyneitti , sosialisrnille antaum uksellis 
tyolaisiii, jotka eivat alennu lahJustenottoon Ja va~lrinkayt\'Jksiin , 
jotka l<ykenev1it luomaan rautaisen voiman kulakkeja, keinotteia 
lijoita, sotarosvoja, 1ah justenottajia,epajarjestyksen synnyttll1 
vastaan _ jllUri tata tarvitaan « (Lenin, XXIII osa, sivu 25). 

esta 
"Talstel u leivan puolesta on taistelua sosialismin puol ", sanoi �

Lenin, ja llillli tunnuksella priestettlin tyoUilslen Hihetuimist1i maa�
:;cudull . Julkaistiin use ita asetuksia, jotka saativat elintarvediktatuurin �

eI" antoivat etintarveasiain kansankomissariaattien eJlmi!1e erikols

valtuudet viljanottoa varten kiintcislin hintoihin. io� 
\{esakuun 11 pna 1918 sliadetylla asetuksella Iuotii n ktJyhalis 

komiteat (kombiedy). K5yhtilist6komiteat suorittivat suur1a osaa tais�en 
teIuss kulakkeja vastaan, pakkoluovuteltujen maiden uudelle jakami
sessa aja talouskaluston jakelussa, elintarpeiuen ylijaamien bankinnassa 
kulakeiHa, ,tyoHiiskeskuksien 1a punaisen armeijan elinlarpeilla huoHa
lUisessa . . 50 miljoonaa hehtaaria kulakkien maata siirtyi maaiais
koyhaliston ja keskitalonPOikien kasiin . Kulakeilta pakkoluovuletliin 
me\lwinen osa tuotantovalineita maalaisl{oyhl1lislo 

n 
hyvaksi. en 

Koyhalistolwmlleain j1irjestaminen oli uusi vaihe sosi3\istis 
vallank umouksen laajenemi::;essa muaseudulla. l(oyhulis tokom iteat 
olivat proietariaalin dildalullrin tukikohtla maascudul\a. Koyhalisto
komiteain valitykscll a tapahtui sllureksi osaksi punalsen anneljan 

ta
kaaderien muodostaminen talonpoikaisvliestos . 

Prolelaarien kamppailurelki maaseudulle ja k6yhalist6komiteain 
larj eslaminen lujitlivat t\euvostovaltaa maaseudul1a ja nUlla oli suun
naltoman suuri poliittinen merkitys keskitalonpojan vofltamisessa 

Neuvostovall an puolelle.Vuoden 1918 loppuun mennessa, jolloin kOyha.listokomiteat 
olivat tayttaneet tehtavunsll. , ne Iopettivat toimintansa, sulautuen yhteen 

maaseudun Neuvostojen kanssa. Lls 
Heinakuun 4 pna 1918 avattiin Neuvostojen V edustajakokO . "Va-

semmistoU-eserrat alkoivat ednslajakokouksessa kiivaan taistel un Lel1ini1i 
vastaan, kuIakkien puoJustllkseksi. He vaativat taisteIun keskeyWi.mis
ta kulakkela vastaarl la luopumista tyoiaisten elintarvehankinta
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joukkojen lahettlimisestii maalle. Kun "vasemmisto" -ese rrat vakuut. 
tautuivat siil ll, eWi heidiin linjansa kohtaa IUJan vastarinnan edus. 
b jakokouksen enemmiston tahotta, niin jarJestivat he kapinan Mos
kovassa, ottivat valtaansa TrJohsvjatitelski-kadun ja alkoivat pommittaa 
sielta Kremlia tykistol\a. Mutta muutaman tunnin kuluessa bolshevikit 
kukistivat tama n n vasemmisto"-eserrien seikkailun . Useissa paikoia 
maata ~vasemmisto"·eserrien paikal!iset JarJestot yrittivllt my6skin 
nousia kapin.]an, l1~utta tastii seikk ailusta tehtiin kaikkialIa no peast 
Joppu. 

Kuten l1 y t!,;mm i n "oikeistolais-trotskllaisen blokin" olkeusJutussa 
on kaynyt Sl ."V · ''. n vasemmlsto"-eserrien kapina al ettiin Buharinin 
ja Trotsk4t tieten ja suostumuksella, Ja oli se osana buharinilaisten, 
trotskilalsten ja "vas~mmisto"-eserrien yhteisesta vastaval lankumouk
sellisen salaliiton suunnitelmasta Neuvostovaltaa vastaan. 

Samaan aikaan "vasemmlsto"-eserra Bl umk!n, josta myohemmin 
tuli Trotskin katyri, tunkeutui Saksan Hihetystoon ja tappoi Mirbachin, 
Saksan lahettilaan Moskovassa , sodan provosoimiseksi Saksan kanssa. 
Mutta Neuvostohall ituksen onnistui ehkiiista sota ja tehda tyhjaksi 
vastavallan kumouksellinen provokatio. 

NeuvostoJen V ed ustajakokouksessa hyvaksyttlin Ven1ijan Sosia
lis tisen Federatiivisen Neuvostotasavallan Perustuslakl- ensimmainen 
ne ll vosloperu stu s In ki. 

LYH YT YHTEENVETO 

I<ahdeksan kuukauden kestliessa, helmikuusfa lollakuuhun 1917 
bolshevikkipuolue taytlati mila vaikeimman tehtavan: se valloittaa enem
miston tyovaenl uokan keskuudessa, Neuvostoissa, se vetaa sosialisti
sen vallankumoukse ll puoJelJe miljoonia talonpoikia . Se vapauttaa nama 
joukot pikkuporvarillistcn puolueiden (eserrien, menshevikkien , anar
kistien) vaikuluksen alta, se palj astaa askel askeleelta naiden puoluei
den politii ka tt, 10ka SllU ntalltui tyO!1i tekevien etuja vastaan. Bolshevik
Ideo pllolue suorittaa tavattoman laaJaa poJiittista tyota rintamalla ja 
selustassa, val m istaen 10ukkoJa Lokakuun sosialistiseen vallan kumouk
seen . 

Ratkaisevat tapaukset puolueen taman kauden historiassa ovat: 
Leninin paluu maanpakolaisuudesta, Len ini n Huhtikuun teesit, Huhti
kuun puoluek.onfere nssl ja puolueen VI edustajakokous. Puolueen 
paatoksista tyovaenluokka ammentaa voimaa ja voitonvarmuutta, 
loytaa vastauksen vallan kumouksen tarkeimpiin kysymyksiin. Huhti
kuun konferenssi suuntaa puolueen taisteluun porvariI1 is-demokraat

tlsesta vallanku mo uksesta sosiaJistiseen valla nkumoukseen siirtylll i
seksl. VI eduslajakokouS antaa puoluee\1e suunnan asee\liseen 

kapinaan porvaristoa 1a sen Valiaikaista hallitusta vastaan. 
Eserrien ja menshevikkien luokkasovintopuolueet, anarkistit �

ynna muut ei_kommunistiset puolueet tulevat kehityksensa paahan: �
kaikki ne muuttuvat porvariIIisiksi puolueiksi jo Lokakuun vallan�
kumouksen edella, puolustaen kapitalistisen ]1irjestelman koskemat�ouk 
tomuutta 1 sailyWimlsta. Bolshevikkien puolue yksinaan ]ohtaa 1 a 
kolen taistelua porvaris ton kukistamiseksi ]a Ne uvostojen vallan 

pystyWi miseksi.
Samaaaikaisesti bolshevikit torjuivat puolueen sisalll olevien 

antautu jien _ Zinovjevin, Kamenevin, Rykovin, Buharinin, Trotskin 
ja Pjatakovin yritykset puolueen suistamiseksi soslali stisen vall an

kumouksen raiteilta. 
Boishevikkipuolueen johtama tyovaenl uokka, Ilitossa talonpoikais

koyhaliston kanssa, sotilaiden ja matruusien kannattamana, kukistaa 
porvariston vallan, pysty ttaa Neuvostojen vallan, perustaa uuden 
valtiotyypin _ sosiaJistisen Neuvostovaltion _Iakkauttaa tilanherrain 
maanomistuksen, antaa maan talonpoikaiston kayttoon, kansallistuttaa 
kaiken maan, pakkoluovuttaa kapitali stit, saa aikaan ulospaasyn 
sodasta, rauhan, saa valWimattoman hengahdysajan ja luo siten .SO

siali stisen rakennustyo n alkamisen ehdot. min
Lokakuun sosialistinen vallan kumous murskasi kapitalls , otli 

porvaristotta pois tuotantovalineet ja muutti tehtaat, maan, rautat iet 
1 pankit koko kansan omaisuudeksi, yhteisomaisuudeksi.
a Se pystyti i proletariaatin diktatullrln ja antoi stlunnattoman laa
lan va\t akun nan johdon ty{ivaenltlokall kllslill, tcllden sillli siten 

hallitsevan luokan.
Siten Lokakuull sosialistillen vallankumouS aloitti myoskin Ih misuS 

kl1l10a11 his toriassa uuden aikakauden - proletaaristen vallankumo 

ten aikakattden. 
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VIII LUKU 

BOLSHEVIKKIEN PUOLUE ULKOMAISEN SOTILAAL�
LISEN INTERVENTION JA KANSALAISSODAN �

KAUDELLA �

(/9/8-1920) 

1. � Ulkomaisen sotilaallisen inter venti on alku. Kansalaissodan 
enslmmainen kausi. 

Bresti n rauhan solmiamlnen }a Neuvostoliiton luji ttaminen sen 
monien vallan kumouksellis-taloudeIli sten toimenpiteiden tuloksena 
lietkeIia, joll oin Uinnessa sota ali vielii iayd ~ssa kaynnissa, heratti 
mita suurinta levottomu utta Lannen imperialistien keskuudessa, eri
koisesti Enten ten Imperialistien keskuudessa. 

Ententen imperidlistit pelkasivat, etta rauhan soImiaminen Sak
san ja Venajan valilIii vol heIpottaa Saksan sotilaallista asemaa ja 
vaikeuttaa vastaavasti Entenlen sotaJoukkojen asemaa rin tamalla. He 
pelktisiviit edelleen, ettii rauhan solmiaminen Veniijan ja Saksan 
valillii voi voimlstuttaa rauhan kalpuuta kaikissa maissa , kaikilla 
rintamilla ja slten vahi ngoittaa sodan asiaa , imperialistien asiaa. 
Vih doin he pelkasivat, etta NeuvostovaPlan oIemassaolo valtavan 
suurelJa ma~-aluee IIa ja tassii ma'assa porvariston vallan kukista
mista seuranneet NeuvostovaIIan menestykset voivat olla tarttuvana 
esimerkkina Lannen tyoHiisille ja sotilaiIle, jotka oli vallannut syva 
tyytymatlomyys pitkittyvaii sotaa kohtaan ja jotka saattoivat - vena
Hi isten esimerkin mukaisesti - kaantaii pistimet herrojaan ja sorta
jiaan vastaan. Taman vuoksi Ententen halJitukset piiiiittiva t alottaa 
sotil aa llisen intervention (puu ttumisen) Venajaii vastaan kukistaak
seen Neuvostovallan Ja pystyttliakseen porvariston vallan, joka pa
lautlaisi tn aahan porvarillisen jlirjestyksen, kumoaisi saksalaisten 
kanssa tehdyn rauhansopimuksen ja muodostaisl uudelleen sotarinta
man Saksaa ja Itavaltaa vastaan. 

Ententen imperialistit ryhtyivat s!tiikin mieluummln tahan likal
seen tyohon, kun he olivat vakuuttuneita Neuvostovallan heikkou

de sta etvatkll. epllilteet, ettelkO se kukistu pian, JOs ,sen viholhset 

tekevlit maarattyja vollllanponnistuksia. 
Viela enemman levottomuutta aiheutti Neuvostovallan l11enes~y-

minen Ja lujittuminen kukistettuJen luokkien - tilanherro jen ja 
kapitalistien _ riveissa, nUJerrettuj en puolueiden - kadettien, men
shevikkien, eserrien, anarkistien, kaikenlaisten porvarlllisten natsio
nalistien _ rivelssa, valkokaartilaiskenraalien, kasakkaupseerien j. m. s , 

riveissa. 
Kaikki nama vihamleliset ainekset kirkuivat Lokakuun vallanku

mouksen volton ensi paivist1i alkaen kaikilta katoilta, ettei Neuvos�
tovall alla ole maaperaa Venajiillii, etta se on tuomittu haviMn, etta �
se tuhoutuu pakosta vlikon tahi parin kul uttua, kuukauden kuluttua �
tahi enintaan kahden kolmen kuukauden kuluttua. Mutta koska Neu�
vostovalta jatkoi olemistaan Ja lujlttumistaan sen vihollisten manauk�
sis ta huolimatta, niin Venajan sisalla oli Neuvostovallan viholllsten �
pakko tunnustaa, ettil Neuvostovalta on pallon voimakkaampi kuin 
he olivat aikaisemmin luulleet, etta Neuvostovallan kukistamiseksi 
ovat valWimattomia vastavallankumouksen kaikkien voimien suuret 
ponnistukset Ja ankara taistel u. Sen vuoksi he plHittivat suorittaa 
laajaa vastavallankumouksellista kapinatoimintaa vas tavallankumouk
sen volm ien kokoamiseksi, sotilaallisten kaaderien keraal11iseksi ja 
kapinoiden jarjestamiseksi ennen kaikkea kasakka- ja kulakkialueilla. 

Siten jO vuoden 1918 ensi puoliskolla muodostui kaksi maarattya 
voimaa, jotka olivat valmiita llihtemaan kukistamaan Neuvostovaltaa: 
Ententen ulkomaiset imperialis tit Ja vastavall ankumous Venajan 

slsiipuo1ella. 
Ei kU lll mallakaan ni1 istii voiJIIl sta ollu t rl il tilvastl edellyty ksla 

Hihteakseen itsenaisesti kukistamaan Neuvostovaltaa. Veniijan vasta
vallankumouksella oli Jonkun verran sotilaallisia kaadererta seka 
Jokin miiiirii miehist1}iikin - paaasiallisesti kasakkain h uippukerrosta 
ja kulakkeJa _ kapinan nostamiseksi Neuvostovaltaa vastaan. Mutta 
si\la ei ollut rahaa eikii aseistusta. Ulkomaisilla imperialisteilla taas 
oli rahaa ja aseistusta, mutta he eivat voineet • myontaa · interven
tioon riittavaa maaraii sotavoimia, ei ainoastaan siksi, etta naita 
voimia tarvittii n sotaan Saksaa ja Itavaitaa vastaan, vaan myos siksi, 

aetta ne saattoivat osolttautua riittamattoman I uotetta viksi tai stel uss 

Neuvostovaltaa vastaan. 
Neuvostovallanvastaisen ta!stelun ehdot pakoittivat molemmat 

neuvostovastaiset voimat, ulkomaisen ja sisliisen, yhdistymaan . Ja 
Ulma yhdistyminen tapahtui vlloden 1918 ensl paoliskolla. 
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Siten muoclostui ulko.nainen, VenaJii n sisapuolella olevi en Neu
vostovalJan viholIisten vastavallankumouksellisilJa kapinoilla tukema 
sotilaallinen interventio Neuvostovaltaa vastaan. 

Siten paiittyi hengahdysaika Ja VeniijiilIa alkoi kansalaissota, S.o. 
VeniiJan kansojen tyoliiiste n ja talonpoikien sota Neu vostovalla n 
ulkomaisia ja sisaisia vihollisla vastaan. 

Englannin, .Ranskan, Japanin ja Amerikan imperialistit aloittivat 
sotilaallisen intervention ilman sodanjulistusta, vaikka interventio 
oli sotaa Veniijiiii vastaan, vieHipii plltimmanlaatuista sotaa. Salaa, 
varkaiden tavoin Jiihestyivllt niimii "sivistyneet" rosvot ja laskivat 
sotajoukkojaan Veniijiin all/celIe. 

Englantilaisct ja ran sl~alaiset laskivat sotajollkkojaan pohjois
Veniijiille, miehittivat Arkangelin ja MUllrmanniu, auttoivat SielIa 
valkokaartiJaiskapinaa, kUkislivat Neuvostoj€n vallan ja muodostivat 
• Poh jOis-Vena jan hallituksen«. 

Japanilaiset laskivat sotajoukkoJa mailtin Vladivostokissa, valIolt
II vat Tyynenmeren rannikon. alu3en, haJoittivat NClIvostot ja tukivat 
valkokaartilaisia kapinallisia, }otka sitten palallttivat porvari llisen 
jiirJestyksen. 

Pohjois-Kaukaasiassa kenraalit Kornilov, Aleksejev ja Denikin 
jiirjestiva t englan tilaisten Ja riln skalaisten kannattamina valkokaarti
laisen • vapaachtoisen armcijan u, nostattivat kasakkain hUippukerrosten 
kapinan ja aloWvat sotaretken Net;l vostoja vastaan. 

Kenraalit Krasnov ja Mamontov nostattivat Donilla saksalalsten 
imperialistien salaiselIa avulla (saksalaiset eivat rohjenneet auttaa 
heit1 1ulkisesti ottaen huomioon Venajan kanssa lehdyn rauhansopi
m uksen) Donin kasakoiden I{apinan, mie'littival Donin alueen 1a 
alottivat sotaretken Neuvostoja vastaan. 

Keski-Volgalla ja Siperi assa jiir Jestcttii n cnglan til ais-ran skalaisten �
JlIonittclujen aVlIlla tshekko-sluvakialaisen arll1cijakunnan kapina. �
N'eu\'ostohallitlls oli sallinut tiirniin armeija!,unnan, joka oli kokoon�
pan tu sotavangcista, lIIatkustaa kotilOaahansa Siperian ja Kauko-Idan �
kailUa. Mulla scn ollessa matkalla eserriit seka englantilaiset ja �
ranskalaiset kiiyttivii t sit1l. hyvlikseen neuvostovallanvastaiseen kapi�
naan. ArllJeijakunnan kapina oli merkkina kulakkien kapinaan �
Volgan varrella 1a Siperiassa seka eserrll.laismielisten tyolaisten �
kapinJan Votkinsl; il1 i l Iz '.ev"k 'n Ie-ll tailla. Volgan varrella muodos�
leitiiu Sa:l; aran val! : 0IrJart il a i3~cst: r ('Lli lien hallitus, Omskissa Siperian 
vaH:oi<: arll l. aisiJ J1jj tus. .... 

SaMa el o~alJlstunut eil\a voillu[ osalli:)tua Hihan englantllais. 

13hskalais-japaniiais-amerikkalalsen Hittou tuman interventloon jo sell 
kaan vuoksi, eUll. se oli sodassa tatii. liittoutumaa vastaan. Mutta 
huoli~atta tasta seikasta ja rau hansopimuksesta Venll.jan ja Saksan 
viili lla ei kukaan bolshevikeista epaillyt sitii., clteikt} kelsari Wilhel-. 
min saksalainen hallitus ole yhta kiivas NelWostomaan vihollinen 
kuin englantilais-ranskalais-japanilais-amerikkalaisetkin intervention 
Jl1rjestajat. Ja todellakin , saksalaiset imperialistit tekivii t kaiken 
mahdollisen ja mahdottoman eristaakseen , heikentaakseen ja tuhotak
see n Neuvostomaan. He irroittivat Ukrainan Neuvosto-Venajasta, 
losin Ukrainan .Radan kanssa tekemansll. • sopim uksen - mukaisesti, 
veivat valkokaartilaisen Ukrainan Radan pyynnostii. sotajoukkonsa 
Ukrainaan ja alkoivat ryostaa ja sortaa epain himilli ses ti Ukrainan 
kansaa kieitaen sitll. pitamasta minkaanlaista yhlej;fta Neuvosto-Vena
Jaan. He lrroittivat Neuvosto-Venajasta Taka-Kaukaasian, veivat sinne 
gruusialaisten ja azerbaidshanilaisten natsionalistien pyynnostli saksa
lalsia ja turkkiIaisia sotajoukkoja ja alkoivat isannoida Tiflisissii ja 
Bakussa. Donilla he auttoivat kaikin tavoin, tosin salavihkaa, aseilla 
Ja muonavaroilla kapinakenraali Krasnovia Neuvostovaltaa vastaan. 

Siten Neuvosto.Venll.Ja joutul eristetyksi tiirkeimmista eIintarve-, 
raaka-aine- ja polttoainealueistaan. 

Elama oli Neuvosto-Venajalla Hihiin alkaan raskasta. Puuttui 
leipall. Puuttui Iihaa. Nalkll kalvoi iyolliisUi. Moskovan ja Petrogradin 
tyt}l ll.isille jaettiin kahdeksannes naulaa lei pall. kahta paivaa kohden. 
Oli paivia, jo11oin leipaa el jaettu lainkaan. Tehtaat seisoivat kokonaan 
tahi miltei kokonaan; puuttui raaka-aineita ja polttoaineita. Mutta 
tyovaenluokka ei masclltullUt. Ei In<lsClilu ll ut boishevikkien pliolue. 
Tamiln aikakauden uskomaltomat vai kcudct 1a epUtoivoinen taistelu 
niitll vastaan osoittivat, millainen chtym1itoll voirna piilee tyGvacn
luokassa ja . miten suuri, mitlaamaton on bolshevikkipuolueen 
arvovallan yoima. 

Puolue Julisti maan sotaleiriksi ja jiirjesti sen talolldellisen, 
kulttuuri- ja poliittisen elaman uudelleen sotilaall iseell tapaan. Neu
vostohallitus julisti : • Sosialistinen isanmaa on vaarassa!" ja kutsui 
kansaa vastarlntaan. Lenin esitti tunnuksen: .Kaikki rintaman hyvak
SiM, ja sadattuhannet tyOlaiset ja talonpojat menivat vapaaehtoisina 
Punaiseen armeijaan, rintamalle. Noin puolet puolueen ja Kommunis
ttsen nltorisoli/ton jasenista meni rintamalle. Puolue nosti kansan 
isanmaalliseen. sotaan , ulkomaisen intervention sotajoukkoJen maahan 
tunkeutumista vastaan, vallallkumouksen kukistamien riista1aJuokkien 
kapinoUa vastaan. Leninin jarJesHima Tyt}liiis- ja talonpoikaispuolus
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{uksen Neuvosto johti rintaman varu ~tam is ta miehistollii, muonavaroilJa, 
vaatetuksella ja aseistuksella. Siirtyminen vapaaehtoisuusperiaatteesta 
pakolliseen asevelvollisuuteen toi Punaiseen armeijaan satojatuha nsia 
uutta taydennysjoukkoa, ja Punaisesta armeiJasta tuli Iyhyessa ajassa 
miljoona-armei ja. 

Huolimatta maan valkeasta asemasta ja- viela luj lttumattoman 
Punaisen armeija n nuoruudesta oIivat ne puolustustoimenpiteet, 
joihin oli ryhdytty, tuottaneet jo ensimmaiset tulokset. Kenraall 
Krasnov oli tungettu pois Tsaritsynista, jonka valtaamista han ali 
pitanyt taattuna, ja tytlnnetty Donin taakse. Kenra\lli Denikinin 
sotatoimet oli eristetty pienelle alalle Pohjois-Kaukaasiassa, ja kenraali 
Kornilov oli saanut surmansa taistelussa Punaista armeijaa vastaan. 
Tshekkoslovakit ja eserriiliiis-valkokaartllaisjoukot oli karkoitettu 
Kasanlsta, Simbirskista, Samarasta j ll. tllngett ll Uralille. Englannin 
Moskovan-lahetysWn palimiehen Lockhartin jarjestama valkokaartiIaise n 
Savinlwvin kapina JarosJavlissa oli kukistettu ja Lockhart vangit tu. 
Eserriin, Jotka olivat murhanneet tove ri Uritskin ja Volodarskin Ja 
tehneet Leninia vaslaan kataJan murhayrityksen, sovellettiin punalsta 
terroria heidan bolshevikkelhin kohdistamansa valkoisen terradn 
vuoksi ja heidat nujerrettiin Keski-Veniijan kaikissa vahankin huo
!TIattavissa paikissa. 

Taisteluissa villollisia vastaan karaistui ja m!ehistyi nuor! Punainen 
armeija. 

SllIoin Punalsessa armei jassa tytlskennelleet kommun!stlkom!ssaa
rit suorittivat ratkaisevaa osaa armeijan IUjittamisessa, sen poliitti. 
r.essa valistamisessa, sen taistelukykyisyyden ja kuri n voimistuttami· 
~essa. 

Bolshevikkipuolue ymmarsi, etta nama Punaisen armeijan menes
tykset eivat ratkaise asiaa, vaan ovat vasta armeijan ensimmaisia 
menestyksm. Se ymmiirsi, etta edessa ovat uudet, entista kovemmat 
aistel ut, eWi maa \ oi saada mencWlmansa ellntarve-, raaka-aine- ja 

polttoaincalueet takaisiu vain vihollisia vastaan kaytyjen pitki1aikais
ten ja kovien taistelujen tuloksena. Sen vuoksi bolshevikit alkoivat 
varustautua voimaperaisesti pitldlaikaiseel1 so taan , paattaen 110staa 
koko selustan palvelemaan rintamaa. Neuvostohallitus otti kaytantMn 
sotakommultismin. Neuvostovaita pani kontrollinsa alaiseksi, paits! 
suurteollisuutta, myoskin keskisuuren ja pikkuteollisuuden - kootak
seen joukkokulutustavaroita ja la heWiiikseen niita armei jaan ja 
maaseudulle. Se otti kaytantMn vilJakauppamonopoolin , kieIsi vil
Jan yksityiskaupan ja saliti lain elintarveyliJaamien luovutusvel

volii suuclesta saadakseen iuetteloid uksi kaikki ta\onpoiklen hail usSa 
olevat elill tarpciden yliJ1iamat, koo takseen viljavarastoja seka hankkiak
seen eJintarpeita armeijalle ja tyo\:iisille. Se panl vihdoin kliytantoorr 
yleisen tyovelvollisuuden kaikille luokille. Pannen porvariston pakol
liseen ruumiilliseen tyohon ja vapauttaen siten tyolaiset muuhun, 
rintamaa varten tarkeampliiin tyohon puolue toteutti periaatetta: nKen 
ei tyola tee, ei hanen syomankaan pida". 

Koko tata maanpuolustuksen iiarettomiin vaikeiden olosuhteiden 
ai heuttamien ja luonteeitaan valiaikaisten toimenpiteiden jarjestelmaa 
nimitettiin sotakommunismiksi. 

Maa valmistautui pitkaaikaiseen ja vakavaan kansalaissotaan Neu
vos tovalIan ulkoisia ja sisaisHi vihollisia vastaan. Sen taytyi ko lmin· 
kertaistuttaa armeijan lukllmiilira vuoden 1918 10ppUU11 mennessa. 
Sen taytyi saada kokoon Uman armeijan huoltovalineet. 

LenI n seJitti naina piiivina: 

"Me paatimme saada l.OOO.OOO-michisen armcijan kevaaseen 
men nessa, nyt me tarvitsemrne Jtolrne miljoonaa miesta kasit
tavan armeijan. Me voimme saada sen. Ja me saamme sen· . 

2. �Saksan sotilaatlinen ta!,pio. Vallankumous Saksassa. III Inter.. 
nationalen muodostamjn~n. Puolueen VIII edustaJakokous. 

Samaan ailman kun Neuvostomaa valmistautui uusiin taistduih!n 
ulkomaista in terventiota vastaan, saitui Linnen sotivissa mai ,sa rat
kaisevia tapahtu"lia rilltaman takulla ja rintami lla. Saksa ja ItavaJta 
olivat naantyrnaisi lIa'11l so~an ja clil1l:1ryi'{(~pl\lan puristukseen. Sa
manaikaisesti liun EngIa.nti, Ranslt;( ja PoIiJois-Amclii(ka panivat 
liikkeelle yha uusia reservejtl, ehtyivat Saksan ja Wivallan viimei
setkin niukat reservit. Oltiin menossa siihen, ettii l1arimmilleen 
uupuneiden Saksan ja Itavallan oIl Iahiaikoina karsittav1i tappio. 

SamaUa kuohui Saksan ja lUivaIlan sisapuoleJIa kansan kiihtymys 
loppumatonta ja tuholsaa sotaa vastaan, naiden maiden imperialisti
sia hallitLtksia vastaan, jotka olivat niUinnyWineet ja nlilkiinnyWineet 
kansan. Tiissa nayWiytyi myoskin Lokakuun vallankllmoukse n mahtava 
vallankumou kseIIi nen vaikutus, neuvostosotilaiden veljeiJy itavaIta
laisten ja saksalaisten sotilaiden kanssa rintamalla jO ennen Brestin 
rauhaa sekll sitten Neuvosto-Venlijaa vastaan kaydyn sodan Jopefta
misen 1 myohemmln solmltun rauhan vaikutus. Venajan esimerkki ,a 
jossa kansa sai aikaan vihatun sodan lopettamisen ku k!stamalla 
oman imperiaJistisen hallituksensa, ei voinut olJa olematta opetuk

16* 242 243 



se na Ifavallan la Saksan tytllaisille. 1a itarintamal1a olleet ja sittetI 
Brestin rauha n jlilkeen llinsirintama11e siirretyt saksalaiset sotilaat 
eivat voineet ol1a vaikuttamatta sie11a hajoittavasti Saksan armeijaan 
kertom uksillaan veljeilysta neuvostosotilaiden kanssa ja siita, kuinka 
neuvostosotilaat paasivat sodasta. Mita. tulee Itava11an armeijaan , 
niin se oli alkanut hajota jo aikaisemmln samoista syista. 

Kaikkien naiden seikkojen tuloksena saksalaisissa sotajoukolssa 
voimistui rauhankaipuu, n!ilIa ei oJ1ut enaa entistll taistel ukuntol-
suutta, ja ne alkoivat peraantya Ententen sotajoukkojen ryn nistaessll.. 
ltse Saksassa taas puhkesi vuoden 1918 marraskuussa va11ankumous, 
joka kukisti Wilhelmin ja hanen halJituksensa. 

Saksa oli pakotettu tunnustamaan itsensa voitetuksi, Ja se pyysi 
Ententelt1l. rauhaa. 

Siten Saksa, ensimmaisen luokan valtakunta, oli yhdella iskulla 
suistettu toisen Illokan valtakunnan asemaan. 

Neuvostovallan aseman kannalta oli talla seikalla jonkun verran 
kielteinen merkitys, silla se muutti NeuvostovaJtaa vastaan interven
tion jarJesta neet Entente-vallat Euroopan ja Aasian hallitsevaksi ~oi

maksi, antoi n!ille mahdoIllsuuden tehda voimaperaisemmaksi inter
ventiota ja jarjestlHi. Neuvostomaan saarron, kiristaen silmukkaa tiu
kemmin Neuvostovallan ymparllle. Niln Juuri tapahtuikin, kuten 
nacmme tuonnempana. Mutta toiselta puolen silla oli viela suurem pl 
myontei nen mcrkitys, joka helpotti perinpoh]ai st:Sti Neuvostomaan 
asemaa. Ensiksikin Neuvostovalta sai mahdollisullden tehda mitatto
maksi Brestin rosvorauhan, lakkauttaa sotakorvausmaksut ]a kayda 
avointa sotilaalJista seka poliittista taisteilla Eestin, Latvian, Bielo-Ve
najan, Liettuan , Ukrainan ja Taka-Kaukaasian vapauttamiseksi sake 
salaisen imperialismin ikeesta. Toiseksi - Ia tama on paaasia - t1l.y· 
tyi tasavaltalaisen jarjestelman seka tyOv1l.en ja sotilaiden edustaJien 
NeuvostoJen olemassolon Euroopan keskuksessa, Saksassa, vallanku
mouksellistutlaa ja se todella vallankumouksellis tuttikin Euroopan 
maila, mika ei voinut oJla IUJitlamatta Neuvostova11an asemaa Vena
jalHi. Tosin vallankumous Saksassa oli porvarillinen eikii sosialisti
nen, ]a Neuvostot olivat porvarillisen parlamentin kuuliainen vall · 
kappale, siJIa Neuvostoissa vallitsivat sosialidemokraatit, veniilaisten 
menshevikkien tapaiset luok kasovinnon kan nattajat, mi ka muuten 
seliltaa vallankumouksen heikkouden. Miten heikko oli siella vallan. 
kumous, nakyy vaikkapa vain siitakin , etta se salli saksalaisten valko
kaartilaisten ranka.isemalta murhata sellaiset huomattavat vaI:an
kumoukselliset kuin Rusa Luxemburgin Ja Karl Liebknechlin. Mutta se 
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011 kultenkln vallankumous . Wilhelm kuklstettiin, iyBl ll.Iset tempau. 
tuivat ir t! kahlelsta, ja JO tama seikka riitti paasUima1in vallan
kumo uksen valloilleen Lannessll, aiheuttamaan vallankumouksen nou

sun Euroopan maiss3.. 
Euroopassa alkoi vallankumouksellinen nousu. Itllvallassa paasi 

vauhtlin vallankumoukselIinen !like. Unkarissa syntyi Neuvostotasa. 
valta. Vallankumouksellisen aallon mukana kohosivat plnnalle Euroo

pan kommunistiset puolueet. 
Muodostui realinen maaperli kommunististen puolueiden yhdisUi

tniseksi III, Kommunistlseksl Internationaleksi. 
Vuoden ~19 maa!lskuussa perustettiin Moskovassa eri maiden 

kammunIstisten puolueiden I kotJgress~ssa Lenin!n ja bolshevikkien 
aloitteesta Kommunistinen Internationale. Vaikkakin saarto ja imperia
listien harjoittama vaino estivat monia edustajla saapumasta Mosko
vain, nUn · siita huolimatla I kongressissa olivat Hisna Euroopan ja 
Ameri kan tarkelmpien maiden edusta]at. Kongressia JohU Lenin . 

Porvarillista demokratiaa ja proletariaatin diktatuuria koskevassa 
alustuksessaan Lenin osoittl Neuvostovallan merkityksen todellisena 
kansanvaItana ty6Uitekeville. Kongressi h1Vaksyi kansainvaliselle 
proletariaatill e osoitetun Manifesti n, jossa se kutsul ratkalsevaan tais· 
teluun proletaarisen diktatuurin puo\esta , Neuvostojen volton puo\esta 

kaikis sa maissa. 
Kongressi muodostl Kommunlstisen Internationalen Toim~en 

panevan Komilean , III, Kommunistisen Internationalen toimeenpanevan 

elimen. 
Siten ali luotu ttu<1entyypplnen kansalnvtlllllcn vallankumouksel · 

linen proletaarinen jarjesto - Kommunisllnen Internationale, marxilllis

leninilalnen Internationale. 
Risti riitai sissa olosuhteissa - yhtallita Entente-valto]en taantumuk

se1l!sen liittoutu man voimistuessa Neuvostova.1taa vastaan ja toisaalta 
Neuvostomaan asemaa suuresti helpottaneen vallankumoukseIlisen 
nousun vallitessa Euroopassa, paaasiassa sotilaallis en tapplon karsl
neissa maissa _ kokoontul vuoden 1919 maaliskuussa puol ueemme 

VIII ed ustajakokous. 
Edusta]akokouksessa oli !lisna 301 paatosvaltalsta edusta]aa, 

]otka edustivat 313.766 puolueen Jasenta. Neuvottelevia edusta]ia 

oli 102 . 
Avattuaan edustajakokouksen Lenin omisti ensimmaiset sanansa 

edustaJakokouksen avauksen aattona kuolleen J . M. Sverdlovin , 
bolshevikklpuolueen yhden parhaim man jarJestajan muistolle. 
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EdustaJakokou ksessa hyvaksyttfIn uusi puolueen ohjelma. Ohjel
ma luonneh tii kapitalismia ja sen korkeinta astetta, imperialismia. 
Ohjelmas sa verrataan toisiinsa kahta valtiojarjestelmaa, porvarilJis
demokra.attista ja neuvostojlirjestel maa. Oh jelmassa on yksityiskoh
taisesti osoitettu puolueen konkreettiset tehtavat taistelussa sosiali s
min ' puolesta: porvariston pakkoluovuttamisen loppuunsuorittamin en, 
maan talouden hoitaminen yhtenaisen sosialistisen suunnitelman 
mukaan, ammattiliittojen osallistuminen kansantalouden jarJestami
seen, sosialistinen tyokuri, spesialistien kliyttaminen kansantalolldessa 
neuvostoelinten kontrollin alaisina, keskitalonpoikaiston m ukaan
vetaminen sosialistiseen rakennustyoh6n vahitellen Ja suunnitelmal
lisestl. 

Ed ustajakokous hyvaksyi Len inin ehdohtksen, etta ohJelmaan 
sisallytettaisiin, paitsi imperialismin miilirittelya kapitalismin korkeim
maksf asteeksi, my6skin teollisuuskapitalismin ja yksink>ltrtaisen ta
varalalouden kuvaus, joka oli vanhassa, jo puolueen II edustaJa
kokouksen hyv1tksymassa ohjelmassa. Lenin pit i viilttiimlitt6miinli ottaa 
ohjelmassa huomioon taloutemme monimutkaisuus ja osoittaa maassa 
olevan erilaisia talousmuotoja, niiden joukossa pikkutavaratalouttakin , 
jonka edustajana on keskitalonpoika. Sen vuoksi Lenin esiintyi 
ohjel maa kiisiteltiiessa pilattiivastl Buharinin bolshevisminvastaisia 
katsomuksia vastaan, kun tllmit ehdotti ohjelmasta poistettavaksi 
kapitallsmia, pikkutavaratuotantoa ja keskltalonpojan talo utta kos
kevat kohdat. Buharinin katsomukset merkitsiviit keskitalonpojan 
merkltyksen kieWimista neuvostoraken nustyossa menshevistis-trotski_ 
laiseen tapaan. Samalla Buharin hiimasi sen tosiasian, etta kulakki
aineksia syn tyy ja kasvaa talon poikaisesta pientavarataloudesta. 

Len!n torJu! my6skin Buharinin ja PJatakovin bolshevism!n
vastaise t katsomukset kansallisuuskysymyksessa. He vastustivat kansa
kun tien itsemiiaraamisoikeutta koskevan kohdan Iiittamista ohjelmaan, 
vastustivat kansakun.ien tasa·arvoisuutta silla tekosyylla, etta tama 
tunnus muka estllli Pfol(~aarisen vallankumouksen voittoa, estaa eri 
kansallislluksien proletaa.ien yh<.listymist1. Lenin kumosi nama Bu
harin in Ja Plata~ovin miHi vahingollisimmat suurvaltahenklset, chau. 
vinistiset katsu III u kset. 

Tarkeall tilan p,.olueen VIII edustajakoko 'l ksen tyossa sai kysymys 
suhtees ta k~skitalonpoi kaan. Tunnetun maa-asetuksen seurauksena maa
seutu muu ttui yhi\ e n emm~in keskita'onpoikaiseksi. Keskita lonpoika muo
dosti nyt taJonpoikaisviieslOn enemmis tOn. Porvariston ja proJetariaatin 
vaJilIa horJuneen keskitalonpoikaiston mielialalla ja kayttaytymisella 
2~6 

oli valtavan suuri merkitys kansa1aissodan ja sosiaJistisen rakennus· 
tyon kohta10ille. Kansalaissodan tulos riippuu paljon siita , mille 
puolelle keskitalonpoika horjuessaan kallistuu, mikii. luokka osaa 
ve!aii puolelleen keskitalonpoikalston, proletariaatti vaiko porvaristo. 
Tshekko-slovakkien, valkokaartiJaisten, kulakkien , eserrien ja men
shevikkien onnistul kukistaa Neuvostovalta Volgan seudulla vuoden 
1918 kesalla sen tahden, etta heita kannatti h uomattava osa kesld
talonpoikaistoa. Samoin kavi Keski-Venajiillii kulakkien jarJestamien 
ka pinoiden aikana. Mutta vuoden 1918 syksysta alkaen keskitalon
poikaisjoukkojen mieJialassa tapahtui kaanne NeuvostovaJlan puolelle. 
Talonpoikaisto naki , etta valkoisten voitto tuo mukanaan tiJanherrojen 
vallan palauttamisen, maan poisottamisen talonpojilta , talonpoikien 
ry6stlimisen, pieksii.misen Ja kiduttamisen. Talonpoikien mielialan 
muutosta edisti my6skin kulakkien nujertamisen suorit taneiden koy
hlilisWkomiteoiden toiminta. Lenin esitti vuoden 1918 marraskuussa 
tunnuksen: 

"On osattava saada alkaan sopimus keskitalonpoJan kanssa
luopumatta hetkeksikaan taistelusta kulakkia vastaan ja nojau. 
t llen lujasti ainoastaan k6yhiilistMn" (Lenin, XXIII o~', 

sivu 294). 

Keskitalonpoikaiston horj unta ei lakannut tietenkii.an Hiydellisesti , 
mutta keskitalonpoikaisto tuli liihemmaksi Neuvostovaltaa, alkoi kan
nattaa sila lujemmin. Tata edisti paljon puolueen VIII edustaja
kokouksen viitoiltama politiikka keskitalonpoikaistoon nii.hden. 

VIII ednstajakokous oli Idi1intlckohta puoluecn politiikassa keski
talonpoikaistoon nahd en . Leninln scloslus Ja edustajakokouksen piUltOk
set malirittelivat puolueen uuden linJan tassa kysymyksessll. Edustaja
kokous vaat i, etta puolueJarJestot J3 kaikkl kommunistlt tekisivlH 
tarkan eron keskitalonpoikaisto.n la kulakkien vlHill1i ja Irro~ttais ivat 

keskitalonpolkaiston kulak.eista, vet1i.isivat sen ty5vaenluokan puolelle, 
suhtautuen huomaavaises ti sen tarpeisiin. Oli taisteltava keskltalo n
pOjan takapajuisuutla vastaan vakuuttamise.n keinoi1la eikl1 lainkaan 
pakotus- ja vakivaltakeinoilla. Sen vuoksi edustajakokous an tol 
ohjeen sosiaJististen tolmenpiteiden taytantoonpanosta maaseuduJla 
(kommuunien, maatalousartlelien muodostamisesta) pakottamista sal
limatta. Kaiklssa tapallksissa, Jotka koskivat keskita)onpojan eli netuja, 
oli mentavil kaytann5liisiin sopi muksiln hanen kanssaan. tehtavii. myon
nytyksiii. keskitalonpojalle sosialististen uudestiJarjestelyjen Sllorit · 
tamlstapoja mii.iiriteltaessil. EdustaJakokous kehoitti harjoittamaan 
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lujaa liittopolitlikkaa keskltalonpojan kanssa sailyttll miillll. t.assll Ill" 
fossa proletariaatille johto1seman. 

Leninin VIII edustaJakokouksessa julistama uus! politiikka keski
tulonpoikaistoon n1ihden vaati proletariaatiita, etta se nOJaisi maalals
koyh1ilistMn, pit1Hsi ylla IUJaa Wttoa keskitalonpojan kanssa ja kavi
si taistelua kulakkla vastaan. Ennen VIII edustajakokousta puolue 
harJoiHi yJeensa keskitalonpojan neutralisoimispoJitilkkaa. Tiima me r
kitsee, etta puolue pyrki slihen , etta keskitalonpoika ei menisl kula
kin puolelle eika yJeensa porvarlston puolelle. Mutta nyt Hlma ei 
enlia riittanyt. VIII edustajakokous ~iirtyi kesldtalonpoJan neutrali
sOimispolitiikasta lujaan liittoon hanen kanssaan taistelua varten 
valkokaartilaisuutta ja ulkomaistq interventiota vastaan Ja myOskln 
mene.styksellista sosialistista rakennustyot1f varten. 

Edustajakokouksen hyvaksymalla Iinjalla talonpolkais ton perus 
joukkoihln, keskitalonpoikaan nah den oli ratkalseva merkitys ulko
maista interventiota: la sen valkokaartilalsla ren keJ1f vastaan kaydyn 
kansalaissodan menestykselJisessa p1illttymlsess1f. Vuoden 1919 syk
sylIa, jollo!n oli valittava NeuvostovalJan 1a Deniki nin va Ii1I1f, talon
poikaisto kannatti NeuvostoJa ja proletaarinen diklat uuri voittl 
\'aarallisimman vihollisensa. 

Edusta1akokouksessa oil erikoisena kysymyl<sena Punalsen armel
jJn j1frJestiimincn. Edustajakokouksessa esiintyi niln sanottu "sotilas
oppositio". Se y!Jdlsti aika suuren mliaran entisi1i "vasemmlsto
kommunisteja u. Mllfta haJalJe lytldyn »vasemmisto-komm unlsmin u 

ed ustaJien mukana kuu l ul »sotilasoppositioon· sellaisiakin toimihen
IdlOita , jotka eivat koskaan olleet osal listuneet mlhinklian opposi
tioon, mutta olivat tyytymatWmia Trotskin johtoon armeiJassa. 50
tiJasedustajien enemmisiO oli jyrkasti Trotskia vastaan, hanen har
Joittamaa nsa vanhan tsaarin-armeijan sotilasspesialistien suoslmista vas
taan, joista osa suorastaan pelti meidat kan salaissodan aikana, he 
va5tuslil'at Trotskin ynseii1f ja vihamielisUI. suhtautumista armeijassa 
olevi ill vallholhin bolshevistislin kaadereihin. Edustajakokouksessa 
csiteWln csimerkke ja »kaytanMsta u, Jolloin Trotski oli yrittanyt 
ampUl suuren joukon !Janelle epamieluisia vastuu nalai sia kommunis
!isia rintamamiehiii, toimien taten vihollisen hyvaksl, ja vain Kes
kuskomitean puuttuminen aslaan ja sotilastyontekiJain vastalauseet 
es tivat nalden tovereiden tuhon. 

TaistelJen Trotskin harjoittamaa puol ueen sotilaspolitiikan vaarls. 
telya vast;aan »sotilasoppositio" puo! usti kuitenki n vall ria katsomuk
Sl4 useissa s()tilaalJista jiirjestelytyota koskevissa kysymyksissa. 
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Lenin ja Stalin e~lIntyiva! Jyrklistl "sotilasoppositiota U vastaan, joka 
puolusti sissimaisyyden jiilteita armeijassa ja tais tel i salinnollisen 
Punaisen armeijan luomista vastaan, sotilasspesialistien kilyttamista 
vastaan r sekll sita rautaista kuria vastaan, jota vailla armeiJa ei yo! 
olla . todellinen armeiJa. Vastatessaan »sotilasoppositiolle"toveri 
Stalin vaati mila ankarimman kurin hengen elahyWlman saanniillisen 
armeijan luomista. 

"J oko u , lausui toverl Stalin, ,,!uomme todellisen tytlliiis- ja 
talonpoikais-, pl1aasiallisesti talonpoikaisarmE'iJan, ankarasti 

• kurinalaisen �armeij~n, ja suojaamme tasavallan tahi joudurnrne 
hukkaan". 

Torj uen useita "sotilasopposition" ehdotuksla e(histajakokous 
Iski samanaikaisesti Trotsklakin vaatien sotilaallisten keskuslaitos ten 
ty5n paranta mista ja kommunistien vaii>utusvalla~ llljittamista armei
jassa. 

Edus tajakokouksen valltseman sotilasvaliokllnnan ty~n tuloksena 
saavutettiin edustajakokouksen yksimielinen paiiWs sotilaskysymyk
ses ta . 

Edustajakokouksen pa.1i.Wkset sotilaskysymyksestii johtivat Punai
sen armeijan lujittamlseen ja sen jatkuvaan lahent1i.miseen puolueen 
kanssa. 

Edustajakokouksessa kasiteltiin edelleen kysymysta puolue-ja n el1~ 

vostorakennustyosta, puoltteen johtotehtavasta Nc>.uvostojen tyossa. 
Tll tll kysymystii kllsiteWlessa edllstajalwkous torjui Sapronovin
Osinskln opportu nislisen ryhlll;in hyul:l,Hyksen, joka ryhmii kielsi 
puoluecn johtotehtavan Neuvostojen tyussa. 

Lopu ksi ed us tajakokous, ottaen huomioon vallavan uusien Jasen
ten tulvan puolueeseen, teki paatoksen puolueen yhteiskunnallisen 
kokoonpanoll parantamisesta Ja uudestiluetteloinnln suorittamisesta. 

Tama oli al kua puol ueen rivien ensimmiiisetJe puhdis tamiseJle. 

3. Intervention voimistu.minen. � Neuvostomaan saarto. Koltshakin 
sotaretkl ja htinen t \lh on~a. Deni kinin sotaretki ja han en 
tuhonsa. Kolmikuukautinen hengahdysaika. PuoJueen IX 
edustajakokous. 

Voite1tuaan Saksan Ja Wivalliw piiattivat Entente-valtiot heittali 
suuria sotavoimia Neuvostomaata vastaan. Saksan tappion Ja sen 
sotaJoukkojen poistu misen ja lkeen Ukrainasta la Taka-Kaukaasias ta 
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englantilalset Ja ranskalaiset atUvat Saksan paikan I11heWien laivas
tonsa Mustalle merelle ja lasklen JoukkoJaan maihin Odessassa Ja 
Taka-Kaukaasiassa. Entente-interven tiava !tojen isan nointi miehite
tyilla alueilla meni sellaisiin petomaisuuksiin asti, etta he eivat hai
kailleet raivata asevolmin pOis kokanaisia tyolais- Ja talonpoikaisryh mia. 
lJopuksi, Turkestanin valloi tuksen Jalkeen interven tion Jarjestajain 
julkeus meni nlin pitkiille, etta he veivat Taka-Kaspiaan 26 baku
laista johtavaa bo]shevi kkia, toverit ShaumJanin, Fioletovin, Dzhapa
ridzen, Malyginin, Azizbekov(n, l(organovin ja muut, Ja ampuivat 
heldat petomaisesti eserrien avustuksella. 

Jonkun ajan kuluttua intervention jarjestajat jUlistivat Ven ajan 
saartoon. He kaappasivat haltuunsa kaikki meri- ja muut ulko. 
maailmaan johtavat kulkutiet. 

Siten Neuvostom aa oli melkein kaikilta puolin ymparoity. 
Entente pani silloin paatoiveensa amiraali Koltshakiin, Siperiassa , 

Omskissa olevaan Ententen valikappaleeseen. Hanet julistettiin n Vena 
jlln ylivaltiaaksi" . Hanen kaskyvaltaan sa alistettiin koko Venajan 
vastavallankumous . 

Siten iUilsesta rintam asta tuli larkein rintama. 
Vuoden 191 9 kevaallii Koltshak, koo ttuaan suunnattoman armei 

jan, pae.si melkein Volgalle astl. Koltshakia vastaan siirreltiin bol
shevi kkien parhaimmat voimat, mobilisoitiin Kommunistisen Nuoriso
Ii iton jasenet, tyoliiiset. Vuoden 1919 huhtikuussa Punainen armei
ja tuotti Koltshakille suuren tappion. Pian alkoi Koltshakin armei
jan peraantyminen koko rintamalla. 

HetkelIa, jolloin Punaisen armeijan hyClkkays oli Uiydessa kayn_ 
nissa iHirintamalla, esi tti Trotski epailyttiivan suunn itelman, Jonka mu
kaan oli pysiihdyttava Uralin edustalle, keskeyteWiva koltshakilaisten 
takaa-aJo ja siirrettava joukot itlirintamalta etelarintamalle. Ymmar
taen hyvin, ettei volda JiittlHl Koltsh ak in kasiin Uralia ja Siperiaa, 
missa han voi japanllaisten ja englantilaislen avulla toipua ja palista 
jalleen jaloilleen, puolueen Keskuskomitea hyl kasi taman suunnHel
man ja antol ohjeen hyokkayksen jatka mi sesta. Ollen erl mieltl1 sel
laisesta ohJeesta, Trotski jaW erohakemuksen. Keskuskomitea hylkasi 
Trots kin eronpyynnCln, mutta velvoitti hanet samail a viipymatta 
Jaam1ian syrjiilln sotatoimien johdosta itarintamalla. Punaisen armei
jan hyok kays Koltshakia vastaan alkoi kehittya uudella voimalla. 
Punainen armeiJa tuotti Koltshakille useita uusia tappioita ja vapaut
ti valkois ista Urali n ja Siperian, missa Punaista armeiJaa auttoi 
voimakas valkois ten ~elkapuolella syntynyt sissiliike, 

Vuoden 1919 kesalla imperiallsti t anloivat kenraall Judenitshln, Joka 
oli vastavallan kumouksen johdossa maan luoteisosissa (Wimerenmaissa, 
Petrogradin lahisto Wi), tehtavaksi johtaa Punaisen armeijan huomio 
pois itarintamalta hyokkaamalla Petrogradia vastaan . Kahden Petro
gradin lahelHi si jaitsevan, entisten u pseerien vastavallankumouksel
lisen agita tion vaikutuksen alais-eksi joutuneen Iinnakkeen varuskunta 
nousl kapinaan Neuvostovaltaa vastaan, ja rintamaesikunnassa pal
jastettiin vastavallankumouksellinen salaliitto. Viholl inen uhkasi 
P~trograd ia. Mutta Neuvostovallan toimenpiteilla vapautettiin kapi
na\liset Iinnakkeet tyolaisten J3 matruusien avulla valkoisista. J ude
nitshin sotajoukoi lle tuotettiin tappio ja Judenitsh tungettiin Eestiin. 

J udenitshi n tappio Petrogradin lahella helpotti taistel ua Koltsha
kia vastaan. Vuoden 1919 loppuun mennessii Koltshakin armeiJa 
tuhottiin lopullisesti. Itse Koltshak vangittiin ja ammuttiin lrklltskissa 
vallankumouskomitean antaman tuomion mukaisesti. 

Siten tchtiin loppu Ko!tshakista. �
Kansa lauleskeli Siperiassa Koltshaklsta lau!unpatkaa : �

"El1gelsmannin ,vonuu paallll, �
ranskalaisten kali.1unoissa, �
Japanin on tupakoissa �
_ vaHias Siperian maan. 

Nyt on vormu rempallaan, 
kaluunatkin roikkllu vaan, 
tupakoisl' on tyhjli massi, 
_ valtias sai lahtopassin" . 

N~ihdcsslilin, eHei Kollshak l1IytUinyt hancc!1 asctcttuJa toiveita, 
interventiovallat mUllttivat Neuvostovaltaa vaslaan tekelll~iansa paalle
karkausstlunnitelmaa. Odessaan siJoitetut maihinnousujou!wt tay
ty! vieda takaisin, kun interventiojoukkoihin, niiden joutuessa koske
tuksiin Neuvostotasavallan sotajoukkoJen kanssa, tarttui vallankumouk
seliinen henki ja ne alkoivat nousta kapinaan imperialistisia her
rojaan vastaan. Ni in pa Odessassa nousivat ranskalaiset merimiehet 
kapinaan Andre Martyn Johdolla. Senpll tahden nyt, Koltshakin tu
hon jlilkeen, Ententen p:iahuomio kohdistui kenraali Denikiniin, 
Kornilovin aselmmppaniin Ja "vapaaehtoisen armeijan" jarjestajaan. 
Denikin touhusi lahan aikaan Neuvostovaltaa vastaan etel3ssa, Kuba
nh alueella. Entente ! hett! hanen armeijalleen suuren mliiiran aseita 
Ja muita varusteita Ja marssitti sen pohJoista kohti Neuvostovaltaa 

vastaan 

, 
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Slten eteHlrlntati1a full lalla kerralla Hirkelmm iiksl rlnlamaksl. 
Denikin aloitti paasolaretkensa Neuvostovaltaa vastaan vuoden 

19}9 kesalla . Trotski saattoi ty~n eteHirintamalla sekasortoon , mel
dan sotaJoukkomme karslviit tappion toisensa Jalkeen. Lokakuun puoli· 
vaWn mennessa valkoisel oliva ! anas!aneet haltuunsa koko Ukraina n, 
vallolt!aneet Orelin Ja lahestyiviit Tulaa, joka varusti meidan armel
jaamme ammuksiIJa, _kiv1l.iireilla, konekiviiareilHi. Valkoiset lahestyi. 
viit Moskovaa. Neuvostovallan asema kavl tavattoman vakavaksi. 
Puol ue pani toimeen halyytyksen ja kutsul kansaa vastarlntaan. 
Lenin eslttl tu nnuksen: "Kaikki taisteillu n DenlklnHi vastaan u. Bol
shevikkien innoittamina tyOHiiset Ja' talonpojat ponnisUvat kaikki 
voimansa vihollisen tuhoamiseksl. 

Denikinin tuhon JarJestiimiseksi Keskuskomltea Ill hetti eleHlrlnta· 
malle toverit Stalinin , Voroshilovin, Ordzhonikidzen Ja BudJonnyn. 
Trotski pantiln syrj1l.11n Punalsen armeijan sotatoimien Johdosta 
eleHlssii. Ennen toyer! Stalinln paikalle tuloa 011 elelarlntaman 
paal lysto laatinut yhdessa Trotskin kanssa sllllnnitelm an , Jon ka 
m ukaan Denikinille an neltai si in p11iiisku Tsaritsynista Novoross lskin 
suuntaan, Donin arojen kautta, missa Punainen armeiJa olisl joutu
nut malkallaan tllysin tiettomille seuduille ja sen olisi pWinyt kul 
kea kasakka·alueiden l11pl, JOiden vaest~n huomatlava osa oli silloin 
valkokaartila isten valkutuksen alaisena. Toveri Stalin arvosteli jyrk11s
ti talii suunnitelmaa ja ehdotti Keskuskomitealle oman suunnitel
mansa Denlkinin tu hoamiseksi: piiaiskun suu ntaa misen Harkovin
Donetsin kaivosalueen-Rostovin kautta. Tlimii suun nitelma turvasl 
sotaJoukkoJemme nopeau etenemisen DenikinHi v:astaan, ottaen 
huomioon v11 estOn selv11n myotatunnon armeijaamme kohtaan sen 
edelessii tyolais- Ja talonpoikalsal ueiden kautta. Sitapaltsi tall a alueella 
oleva tihea rautatieverkosto teki mahdolliseksl ~sotaJoukkojemme 
saan nollisen varustamisen kaikell a vaIWim1i.tt~malHi. Tama suunnl
lelma teki vlhdoln mahdoll iseksi Donetsin alueen vapauttamlsen ja 
maamme turvaam isen polttoaineella. 

Puolueen Keskuskomltea hyviiksyi toveri Stalinin suunnltelman. 
Vuoden 1919 lokakuun toisella puoliskolla Punalnen armeija loi 
hurJaa vastarlntaa tehneen Denikinin ratkaisevissa taistel uissa Oreti n 
Ja Voronezhin laheilli. Denikin alkoi periiilntya 'nopeastl Ja vy~ryi sHten 
meidan sotaJou kkoJemme takaa-ajamana etelaan pain . Vuoden 1920 
alussa koko Ukraina Ja PohJois-Kaukaasia oli vapautettu valkoisista. 

Ratkaisevien taisteluJen aikana etelilrintamalla imperlalistit lahet· 
tiv11t ftudelleen Judenitshin armeiJa l<un nan Petrogradia vastaan ve

1\ meidan voiniamme pois eteHista Ja heipottaakseen Denikinhi 
olaJoukkoJen asemaa. Valkoiset paasivat aivan kaupungin - Pdro
fllllin - luo. Petrogradin sankarillinen proletariaatti nous! mieh uul

Ii •. .,11 puol ustamaan val\ankumouksen ensimmaisUl kaupunkia. 
I. 11Ill Il1Unlstit olivat ensimm11isissa riveissa, kuten aina. Ankarien 
Ld.,leluJen tuloksena valkoiset Iyotiin haJalle ja tyonnettiin uudelleen 

IIIJa llll11e raJojen taa -Eestiin . 
Siten oli tehty loppu myoskin Denikinistii . 
Koltshakin Ja Denikinin tuh on Jiilkeen tuli lyhyt hengahdysaika. 
Kun imperialistit nakiv1i.t, etta valkokaartilaiset sotajoukot on 

Iyoty haJalle, etta interventio ei onnistu Ja Neuvostovalta lujittuu 
kllko maassa ja etta Iansi·Euroopassa kasvaa ty{i\iiisten suuttu mus 
Neuvostovaltaa vastaan k11ydyn interventiosodan johdosta, niin he 
alkoivat muuttaa sUhtautumistaan Neuvostovaltioon. Vuoden 1920 
lammikuussa Englanti, Ranska Ja HaHa tekivat plllltoksen Neu
vosto-Vena jan saarron lakka uttamisesta. 

t1!.ten oli intervention m uuriin m urrettu valtava aukko. 
Se � ei tietenkli1i.n merkinnyt, ettii Neuvostovaltio olisi tehnyt JO 10

pun interventiosta Ja kansalaissodasta. Jai vieHi hyokkaysvaara imperia
listisen Puolan taholta. Ei oltu vielli karkoitettu lopullisesti interven
tioJoukkoJa Kauko-Idastil, Taka·Kaukaasiasta eikll Krimilt1i.. Mutta 
Ne uvostoJen maa 011 saanut v1i.llaikaisen hengahdyshetken ja se voi 
panna enemman voimia taloudelliseen rakenn ustyoh~n. Puolue sai 
mahdollisuuden ryhtya toimlmaan taloud~llisten kysymysten alalia. 

Kansalaissodan aikana monet ammattitaitoiset ty~l1i.iset olivat \lihte
neet pois tuotannosta lehlaiden sulkemisen vuoksi. puol ue palautti 
nyt � am l11attitaitoiset tyoHliset tuolantool1 al11l11attialoilleen. Muutal11i~ 
tuhansia kommunisteja lahetetliin panemaan kuntoon Iiikennetta, jossa 
tilanne oli vaikea. Panema tta kuntoon liikennelta ei voitu vakavasti ryh
tya teolllsuuden perusaloJen kuntoonpanemisee n. Tyo eli nlarvikkelden 
hankin nan alalla voimistui Ja paran!. Alotettiin Venaj11n siihkoistamis
suunnitelman laatiminen. Aseissa oli Hi hes viisi milJoonaa puna-armei
Jalaista, J0ita ei voitu sodanvaaran t1i.hden vieHi laskea hajalle. Sen
vuoksi muutamat Punaisen armeijan JOllkko-osastot siirrettiin tyd
~rrneijain asemaan, niiden kliyttiimiseksi talo udellisen rakenn ustyon 
alalia. Tyolais- Ja talonpoikaispuolustuksen Neuvosto mllodostet. 
tiin uudelleen Tyo- ja PUOlllstusneuvostoksi (STO). Sen avuksi muo
do.;tettiin � Valtion sllUllllittelukuflta (Gosplan). 

Tassa tilantee.5sa avattiin vuoden 1920 maaliskuun lopulla puo

lueen IX edustajakokous. 
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• � bdustajakokciuksessa oil liisna 554 plUitosvaltaista edustajaa, jOt
ka ed ustivat 611. 978 puolueJiisenta. Neuvottelevia cd usta jia oli 162. 

Ed ustajakokous maaritteli maan la him milt taJoudellise t teh tiivat 
Ji ikenteen Ja teoJlisuuden alalia ja osoWi erikoisesti ammattiliiltoJen 
osallistumisen valtt11matt6myyden taloudelliseen rakenn ustyoiJon. 

Erikoista huomiota kiinnitettiin edustajakokouksessa yhtenaiseen 
talo ussuu nnitelmaan, Jonka tarkoituksena oli ensikadessa Iiikenteen, 
polttoa inetuotannon ja metallurgian kohottaminen. Taman sUctnnitel
man ydinkohtana oli koko kansantalouden sahkoistaminen, jonka 
Leni n esitti "suurena ohjelmana 10-20 vuodeksi". Talla pohjalla 
laadittiin sitten tunnettu valtion sahk6istamissuunnitelma (GOELRO), 
Jo ka nykyisin on jo ylitetty suuresti. 

Edustajakokous torjui "demokraattisen sentralismin" puoluevastal. 
sen ryhman hyokkayksen, joka ryhma esiintyi yksilojohtoa ja teh
taan jOhtaJien henkilokohtc:is ta vastuunalaisuut ta vastaan teollisulldes
sa ja puolusti raJatonta "kollegiJalisuuttd" j~ vastuuitom' utta teolli
suuden johtamisessa. Paaosaa tassiJ puoluevastaisessa ryhmassj esit
tivat Sapronov, Osinski Ja V. Smirnov. Heita kannattivat edustaJa
kokou ksessa Rykov Ja Tomski. 

4. Puolan �paroonien hyokkays Neuvostomaata vastaan. Kenrnall 
WrangeIin hyokklys. Puolala jsen s~annaelman romahdus. 
Wrangelin tUho. Intervention loppu. 

Huolimatta Koltshakin Ja Denikinin tuhosta, huolimatta siltiJ, 
etta Neuvostomaa laajensi alueitaan yha enemml1n, vapaultaen val
koisista Ja interventiojoukol~ta Pohjoisen alueen, Turkcitanin, Sil.e
rian, Donin, Ukrainan j.n.e., huolimatta siiti1, eWi Ententen oli 
pakko lakkauttaa Ven11Jiin saarto, eivat Entente-valtiot sentaiin 
ta htoneet suostua ajatukseen, eWI. Neuvostovalta jiiisl kukistumatto
maksi, eitil se jiiisi voittaJaksl. Sen vuoksi ne piiiittiviit ryhtyii 
viela yhteen interventioyritykseen Neuvostomaata vastaan. Talla 
kerralla interventlovallat pilatfiv1it kiiytt1ia hyviikseen toisaalta P!lsuds
kia, porvarillista vastavallankumouksellista natsionalistia, Puolan 

vamon tosiasiallista p1i11miesta, ja toisaalta kenraali W rangelia, joka 
oli koonnut Krimille Deni kinin armeijan jiH!nnokset Ja uhkasi sielta 
Donetsin kaivosaluetta Ja Ukrainaa. 

Leninln lausunnon mukaa n paroonien Puola Ja WrangeI olivat 
Neuvos tomaata kuristamaan pyrkiv1l.n kansalnvalisen imperialismin 
ka.ksi k1ittB. 

Puolalalsten Sul1nnitetmana ol i vaI10ittaa DnJeprin oikealla ran 
nulla sijaitseva Neuvosto-Ukrainan osa J3 Neuvosto-Bielo-VenaJa, 
pala uttaa naille alueille puolaJalsten paroonien valta, laajentaa Puolan 
va ltion rajoja "merest11 mereen·, Danzigista Odessaan , ja auttaa 
Wran~lia, palkkioksl t11~n puolalaisnte parooneille antamas'ta 
avus ta, ly~mi\iin Punainen armeiJa ja palauttamaan Neuvosto-Ven11jalle 
tilanherroJen ja kapitalistien valta. 

Tam11n suunnitelman hyvllksyivat Entente-vallat. 
Neuvostohallituksen yritykset ryhtya neuvottelulhln Puolan kanssa 

ra uhan sailyttamiseksi ja sodan ehkaisemiseksi eivat tuottaneet 
rninkallnlaisia tuloksla. Pllsudski ei halunnut keskustella rauhas ta. 
Pi lsudskl tahtol kllyda sotaa. Hlln laski, ettl! Koltshakia ja Denikinia 
vastaan kaydyissll taistelulssa uupuneet punaiset Joukot elvat kesti1 
puoJalais ten sotajoukkojen hy(}kkaystll. 

Lyhyesta heng11hdysaja'sta tuli loppu. 
Vuoden 1920 huhtikuussa puoJa\aiset sotajoukot tunkeutulvat 

Neuvosto-Ukrainan rajojen sisllpuolelle ja valloittlvat Kievin. Samaan 
aikaan Wrangel ryhtyi hy(}kkiiykseen ja alkol uhata Donetsin 
kaivosaluetta. 

Vastaukseksl puolalaisten joukkojen hy(}kkllykseen punaiset jouleot 
tekivat vastahyokkayksen !toko rintamalla. Vapau tettuaan Kievin ja 
karkoitetl uaan puolalaiset paroonit Ukrainasta ja Bielo-VenaJ11lta etel11rin
taman pu naiset joukot meniv11t hy(}kkllysinnossaan Lvovin (Lembergin) 
porteille saakka Galitsiaan Ja lansirintaman joukot l1:U1e nivllt Varsovaa. 
Puolan paroonien sotajoukot olivat kllrslmilisi1lllan taydellisen tappion. 

Mutta Trotskln ja h:tnen kan nattajiensa epaflyttiiv11t toimet 
Punaisen armeiJan p1i~e:;l kunnassa teklvllt tyhjiksi Punalsen armeljan 
menes tykset. Pun aisten sotaJoukkoJen hyO kkays lansirintamalla Var
sovan suuntaan tapahtui - Trotskin Ja Tuhatshevskin syysta - taysin 
jarjestlimattOmasti: sotaJoukkojen ei annettu I ujittaa valloitettuja 
asemia, etummaiset joukot oli johdettu lilan kauas edelle, reservit 
Ja taisteluvarastot jlltetty liian kauas rintaman taakse, etummaiset 
joukot oli jl!.tetty siten vaille tais tel uvarastoja, vaille reserveja, rin
tamallnjaa oli pidennetty loppumattomiin ja ri ntamanm urtoa oli sen 
johdosta helpotettu. Kaikesta tasta seurasi, ett1! kun puolalaisten 
sotajoukkojen pieni ryhma murti meidl1n 111nsirintamamme sen 
eraassa kohdassa, oli meidan sotajoukkojemme, jotka olivat jlUlneet 
vaille taistelutarvlkkeita, pakko perallntyll. Mit11 tulee etelarintaman 
sotajoukkoihin, jotka olivat Lvovin porteilla ja ahdistivat siell l1 
puolalalsta, nlin Vallankumouksellisen sotaneuvoston "pl1l1 mies", 
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lrotsk!, ki elsl naita sota !oukkoja valloittamasia L vovia ja antoi 
niille maarayksen siirtali ratsuarmeiJa, s .o. etelarintaman paavoima 
kauas koilliseen, muka lansirintaman avuksi, vaikka ei oUut vaikea 
ymmartaa, etta Lvovin valloltus olisi oUut ainoa mahdollinen Ja" 
parhain ap u lansirintamalle. Mutta ratsuarme iJan poistaminen eteHl. 
rinta"man Jonkoista ja sen liihto Lvovista merkitsivat tosiasiassa 
sotajoukkojemme peraantymista myOskin etelarintamaUa. Silla tavalJa 
Trotskin tuholai smaaraykseJla tyrkytettiin eteliirintamal11 me sotajoukoil
Ie klisiitamaton ja taysin aiheeton peraantYl11inen - Puolan paroonien 
riemuksi. 

Se oli suoranaista apua, l11utta ei meidan lansirintamallemme, 
vaan puolalaisille parooneille Ja Ententelle. 

Muutaman paivan kuluttua puolalaisten sotaJoukkojen hyokkays 
pysiiytettiin Ja meidan joukkomme alkoivat valmistautua uuteen 
vastahyokkaykseen puolalaisia vastaan. Mutta Puolan, Jol1a ei olIut 
voimia Jatk~a sotaa Ja Joka odotti levottomana punaisten vastahyOk
kiiysta, oli pakko luopua Dnjeprin oikealla rannalla siJaitsevan 
Ukrainan osan seka Bielo- VenaJan valloitustavoitteluistaan, ja se 
piti parempana solmia rauhan VeniiJan kanssa. Lokakuun 20 pna 
vuon na 1920 solmittiin Riiassa Puolan kanssa rauhansopimus, Jonka 
mukaisesti Puola sailytti Galitsian ja osan Bielo-VenaJaa. 

Solmittuaan rauhan Puolan kanssa Neuvostotasavalta ptiatli 
tehda lopun Wrangelista. Wrangel sai englantilaisllta ja ranskalaisilta 
uusimman aseistuksen , panssariautola, tankkeja, lentokoneita ja am
pumatarvlkkeita. Hanella oli valkokaartilaisia iskujoukkoja, paaasial
Jisesti upseerijoukkoJa. Mutta Wrangelln ei onnistunut koota 
viihiinkaan huomattavic1 talonpoikars- ja kasakka voimla Kubanil n Ja 
Doniin laskemansa maihinnousujoukon ymparille. Wrangel paasl 
kui!enkin aivan HiheJle Donetsin aluetta Ja uhkasi kivihiillaluettamme. 
Neuvostovallan asemaa vaikeutU vieW. se, etta Punainen armeija 
oli tah iin l11ennessa varsin u upun ut. Puna-armeijalaisten oli edettava 
la vattoman vaikeissa oloissa, hy6kiitetl WrangeUn sotajoukkoja vas
taan ja tUhoten samanaikaisesti Wrangelia avus!avi~ Mahnon anar
kistis ia rosvojoukkioita. MlItta huolimatta si itii , ettl1 WrangeJin 
puolella ali teknillinen yl!voirna, huolil11atta sli1l1, ettei Punalsella 
armeijalla ollut tankkeJa, Punai nen armeija ajol Wrangelin Kri rnin 
niemlmaalle. Vuoden 1920 marraskuussa pun"aiset sotajoukot vaUoH. 
tiva t Perekopin Iinnoitetut asernat, tunkeutuivat Krlmille, tuhosivat 
Wrangelin joukot ja vapauttivat Krirnin valkokaar tilaisista sekll 
interventiojoukoisia. Muodostui Neuvosto-Krimi. 

Interventiokausi p:iattyy Puotan suurvaltasuunnitelmien rornahduk, 
seen Ja Wrangelin tuhoon. 

Vuoden 1920 lopulla alkol Taka-Kauka~sian vapauttaminen 
[1orvaril li sten natsionalistien, mussavatistien ikeesta Azerbaidshanissa, 
menshevikki-n atsionalistien ikeesta Gruusiassa, dash nakkien Ikeesta 
Arrnenias s-a. Neuvostovalta voitti Azerbaidshanissa , Arrneniassa ja 
Gr uusiassa. 

Se ei viela merklnnyt intervention taydellista lopettal11ista. 
Japanin interventio Kauko-Idassa jatkui aina vuo!een 1922 asti. 
Sitapaitsi tehtiin uusia yrityksf1:! intervention JarJestarniseksi (atamaan i 
Semenov Ja parooni Ungern id l1ssl1, suomalaisten valkolsten i'nter
ventio Karjalaan vuon na 1921) . Mutta Ne uvos tomaan paavihol liset, 
intervention perusvoimat, oli ly6ty hajalle vuoden 1920 loppu un 
mennessa. 

Ulkomaisten interventiovaltojen ja venalaisten valkokaartilaisten 
sota Neuvostoja vastaan paa ttyi NeuvostoJen voiHoon. 

Neuvostotasavalta oli turvannut vaIHollisen riipPllmattomuutensa , 
vapaan olel11assaolonsa. 

Se oli ul kumaisen sotil aali isen in tervention ja kansalaissodan 
10ppll. 

Se oli Neuvostovallatl historiallinen vol tlo 

5. � Kuin ka ja miksl Neuvostomaa voittj englantiJais-ranskalais~ 

japanilais-puolalaisen intervention ja Ven:1jan porvariston ja 
tilanh errojen valkokaarillaiscn vastavallankumouk"en yhdisty
neet vo ima!? 

~os katselee interventioaikoJen Sllllrta eUfQ,oppalalsta ja amerik
kalaista sanomaJehdistoa, ni in vol vaivatta todeta, ettei yksikaan 
huomattava sotilas- tahi sivi il iklrjallija, ei yks ikaan sota-asialn tuntlJa 
uskonut NeuvostovalJan voittoon . Painvastoin, kaikki huol11at
lavat kirjailiJat, sota-asiain tu ntijat , kaikklen maiden ja kansojen 
valla nkullloushisiorioitsija t, niin sanotut tiedemiehet- kaikki he 
Ilu usivat yhteen aaneen, eWi Neuvosto\'allan paivat ovat luetut , etta 
Neuvostovallan tappio on IdertamaWn. 

Ollen varmoja intervention voitosta he Hihtivat siitii , etta Neuvosto
maalla ei ole vieW valmiiksi muodostunutta Punaista armeiJaa, etta 
sc on luotava niin sanoaksernme taisteJun IUGkslnassa, J(Un taas 
interventiovalloilla ja valkokaartilaisilla on enemman tai vahel11man 
valmis armcija. 
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He liihtivi:i I e<.lelleen slita, etta Punaisella armei Jalia ei ole koke
neila sotilaallisia kaadereita, kosl<a sellaisten kaaderien enem mistO 
011 mennyt vastavallankumouksen puolelle, kun taas interventio
valloilla ja valkokaartilaisilla on sellaiset kaaderit. 

He Hihtivat cdelleen siitll. , etta Punai ne n. armeija kllrsii aseistuk
S'cn ja taistelutarvikkeiden puutteesta Ja ni iden huonosta laad usta 
Venajan sotateollisuuden takapajuis uuden tahden eikll. voi saada 
muista maista aseistusvali neita, koska Venaja on saarron vuoksi kaikilta 
puolin suljettu, kun taas interventiovaltojen ja valkokaartilaisten 
armeijalle hankitaan ja tu llaan hankkimaan runsaasti ensil uokkaista 
ascistusta, taistelutarvikkeita ja vaatetusta. 

He ltihtivat vihdoin siita, elta interventiovaltojen Ja valkokaarti
laistcn armeijan hallussa oil silloin muonavarastoista rikkaimmat 
VentiJan alueet, kun taas Pllnainen armeija oli sellaisia alueita vailla 
ja karsl muonavaroJen puuietla. 

Ja kaikki nama p~uttee t ja vaJavaisu udet oliva! todellakin ole
massa Pun aisen armei jan joukko·osasiolssa. 

Tassa suh teessa - mutla vain Ussa suhteessa - herrat interven 
tion )arjest'ijat oliva! taysin oikeassa. 

Miten sitten on selitelt'ivissa, etta Punainen armelja, Jolla oli 
niln palJon sllllria puutteita, voilti interven~io- 1a valkokaartL 
la isarmeijan, jolla ei sellabia puutteita ollut? 

1. Plmainen armeija voitti sen vuoksi, etta Neuvostovallan poli
tii kka, jonka nimessa Puna~nen armeiJa kavi soiaa, ali oikeaa poli
ti ikkaa, mika vastas i kansan etuJa, senvuoksi, eWi kansa taJusi ja 
ymmarsi taman politiikan oikeaksi, omaksi politiikakseen ia kannatti 

sila loppuun asti. 
Bolshevikit tiesivat, ettii armeija, joka taistelee vtill. rtin poliliikan 

puolesta, jota kansa ci J(annata, ei voi voittaa. Sellainen armeija 
oli junri interventiovallojen ja valkokaartilaisten armeiJa. Interventio
valloJen ja valkokaartiJaislen armei Jalla oli kaikkea: vanh at koke
neet palillikot, ensiluoJ{kainen aseistus, taisteJutarvikkcet, vaatetus 
Ja muonavarat. Puultui yllta seikkaa, nimitlain Venaji:in kansoJen 
kannatllsta Ja myotatun toa, silla Ventij1in kansat eivat halu nneet 
ei vaUd voi neet kan n a Uaa in terven tiov3 ltojen ja val kokaartilais
nvaitiaitten" kansan vas!als!a politiikkaa . .Ia interventiovaJt ojen ja 
valkoka~rtiJaistel1 armeiJa I(arsi tappion. 

2. PlInainen armeiJa voilti sen vLloksi, ett11 se 011 lopp uu n astl 
uskollinen Ja alti s kansalleen, minka tahden kansa rakastikin Ja 
kannatti sita omana armeiJ maan. Punainen armeiJa on kansan lapsi, 
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ja JOs se on kansatleen usko\1inen, ku!en uskollinen poika lI.iclilleerlj 
niin siJI a on kansan kannatus, sen ti:iytyy voittaa. Sitavas!oln kan
saansa vastaall esiintyvan armei Jan tll.ytyy karsia tappio. 

3. Punainen armeija voitti sen vuoksi, eWl NeuvostovaJlan onnls· 
lui nostaa koko selusta, koko maa, palvelemaan rin!aman etuJa. 
ArmeiJa, jolla e! ole lujaa, rintamaa kaikin keinoin tukevaa selustaa , 
on tappion oma. Boishevi kit t1esivat taman Ja juuri sen vuoksi he 
mu uttlvat maan sotaleiriksl, Joka hankkl rin tamaJle aseistusta, taisle
Iutarvikkeita, vaatetusta, muonavaroja ja tliyden l1ysjoukkoJa. 

4. Punainen armeija voittl sen vuoksf, etta a) puna-armeijalalset 
ymmarsivat sodan pllamaarat ja tehtavat Ja tajusi vat ni iden olevan 
oikeita; b) sodan paamaarien Ja tehtavien oikeiksi taJuaminen lUJitl! 
heissa kurin henkell. ja tais lelukuntoa; c) taman Whden puna
armeijalalsjoukot osoittivat yht1imittaa· taistelussa viholIIsia vastaan 
verratonta uhrautuvaisuutta ja ennen tuntemafonta jOukkoS8Ilka
Tuutta. 

5. Punainen armeija voitti sen vuol(si , eWi P.ullaisen armeiJan 
selustan sek,li rintaman Johtavana ydinJoukkona oli bolshevlkkien 
puolue, Joka on yhten ainen eheytensa Ja kurinsa puolesta, voimakas 
va,Ilankumou kselliselta hengellalin Ja val mi udeltaan menna mihln uh· 
rauksiin tahansa yhteisen asian menestykseksi, ~errat0n taidossaal1 
jarJestaa milJoonajoukot Ja jOhtaa niita monimutkaisessa tilanteessa 
oikein. 

n Ai noastaan sen vlloksi", sano! Lenin, netta pl\olue 011 
van~iIIaal1, etta puolileessa v:Jllitsl mitii ankarin kuri, Ja sen 
vuoksi , eWi puoluecn arvovalla liitli yhteen kaikki toimlalat 
Ja lai tol<set ja etta Keskuskomitean antamaa tunnusta seurasi
vat ~uin yksi mies kymmenct, sadat, tuhannet Ja Jopulta mil
joonat, ja vain sen vuoksi, etta tehtiin ennenkuulumattomia 
uhrauksi41 , - ainoastaan taman vuoksi s,aattoi tapahtua se ihme, 
Joka tapahtui. Ainoastaan taman vuoksi me kykell imme voit
tamaan siiU! huolimatta, etta En tente-imperialistit ja koko 
ma.ailman imperialistit al oittivat sotaretkensa kaksi, kolme ja 
nelja kertaa" (Lenin, XXV osa, siv u 9G). 

6. Punainen armeiJa voWI sen vucksl, etta a) se osasl nostaa 
riveistall n sellaisia uudentyyppisill. satilaall isia johtaJ ia kuin Frunze, 
VoroshiJov, Budjonny ja muut; b) sen rivelssa taistelivat sellaiset 
synnynnaiset sankarit kuin Kotovski, 'r~hapajev, Lazo, Sht~hors, 
Parhom enlw ja mo net muut; c) Pun aisen armeijan pollittista valmis· 
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tustyb!1i teki vat sellalset toimihenkilot kuin Lenin, Stalil1, Molotov, 
Kalinin, Sverdlov , Kaganovitsh, Ordzhonikidze, ~irov, Kuibyshev, 
Mikolan, Zhdanov, AndreJev, Petrovskl, Jaroslavski, Dzierzhynski, 
Shtshadenko, Mehlis, Hrushtshev, Shvern ik, Shkirjatov Ja muut ; d) 
Punaisen armeijan keskuudessa oli sellais ia etevHi organisaattoreifa 
ja agitaattoreita kuin sotilaskomissaarit, jotka lilttivat tyol1aan lujasti 
yht ee n puna-armeijaIaisten rivit , istuttiva! heidan keskuuteensa ku
rin ja uskalluksen hengen , tekiva! tarmokkaasti, nopeastl ja saali
mattomasti lopun paallystMn kuuluvlen yksityisten henkiloiden 
petospuuhista ja sitiivastoin pitivat roh keasti ja pliiittavaisesti yIJa 
pa1illikoiden arvovaltaa ja mainetta, puolueeseen kuulu vien ja puo
Iuee~een kuulumattomien pa'a IIi koiden, jotka olivat osoittaneet uskol
Ilsuuten~a Ne uvostovallalle ja kykeniviH lujalla klideIIli johtamaan 
Punaisen armeijan osastoja. 

n lIma n sotilaskomissaareja meilla e[ olisi Punaista 
armeijaa", lauslli Lenin. 

7. Punaitiell armeija voWI sen vuoksi, eWi valkokaartllaisarmei
JOiden seillstassa, I{oltshaki n, Denikini n. Krasnovin , Wrangelin 
selkapuolella toimivat m,aanalaisesti puolueeseen kuuluvat ja puoluee
seen kllulumattomat erinomaiset bolshevikit, jotka nostivat tyolaisia 
j3 talonpoikia k.1pinaan intervention jarjestaji ii vastaan , valkokaar
tilaish v3staan, hajoittivat Neuvostovallan vihollisten selustaa Ja 
siten heIpottivat Punaisen anne ijan etenemis tii. Ka ikille on tunnettua, 
ettli Ukrainan , Siperian, Kallko-Iuan , Uralin, BieJo-Venaji:ln ja VoI
gan selltujen sissit, Jotka hajoitt iva! vaIkokaartiI aisten ja in!erven
tiojoukkojen selustaa, suorit tivat Punaiselle armeijalle sanomattoman 
arvokkaan paIveIukse n. . 

8. Punainen armeija voWI sen vuoksi, etta Neuvos.tomalf el 
oUut yksin taistelussaan valkokaartilaista vastavallankumousta Ja 
ulkornaista interventiota vD.staan, eWl Neuvostovallan tai stelu Ja sen 
mencstykset sa ivat osakseen koko maailman proletaarien myotatun
non Ja avun. Samaan aikaan, kun i mp~rialis ti t yrittivat kuristaa 
Npnvos lotasavaItaa interventiolla Ja saarrolla, olivat naiden Imperia. 
lististen maiden tyoli1iset Ne :1VostoJen puoIeIla Ja auttoivat niHiL 
HeiJ:ln taistetllnsa Neuvos~otas avallall e vihamieli sten maiden kapita
listeja vastaan myotiivaikutti si ihen, etta imperialis tien oli pakko 
luopua interventiosta. Englann in, Ranskan Ja mu iden interventioon 
osallistuvien maiden tybltiiset pan ivat toimeen Iakkoja, kleltliytyivlit 
lastaamasta sotavarusteita interventiovaltoJen ja valkokaartilaisten 
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kenraalien avuksl, m uodosti vat "toimintakomlteoita u tUllnukselIa: 
.Kadet irU VenliJasHiI" 

"SamaHa hetkella kun kansainval!nen porvaristo", Iausui 
Lenin, nuh kaa lyOda meita, tarttuvat sen -kiiteen sen omat 
tyoiaiset". (Sa rn a, sivu 405). 

LYH YT Y HTEE NVE TO 

Lokakuun va llank umoukseo Itajallelyomat ti lanherra t ja kapita
Iistit yhdessa valkokaartilaisten ken raalien kanssa tekev11t kotimaansa 
etujen kustannuksella sopimuksen Entente-maiden hallituslen kanssa 
yhteises ta sotilaalli se sta hyokkayksesta Ne uvostomaan killlppuun ja 
Neuvostovallan kUk istamisesta . TiiW! pohjalla pan naan toimeen En
tenten sotilaallinen interventio ja va lk okaartilais~apinoita Venajiin 
rajamail la, minkii seurauksena Venaja joutuu eristetyksi muona- ja 
raaka-ain eal ueis taan . 

Saksan sotilaalJin en tappio ja kahden imperialistisen kokoomuk
sen valisen sodan lopettaminen Euroopassa Johtavat En te nten 
voimistumiseen, intervention voimistumiseen, luovat lIusia vaikeuk· 
sia Neuvostomaalle . 

Saksan vallankumous Ja alkanllt vallanklllll ousliike EUToopan 
maissa muodostavat taas Neuvostovallalle suotulsan kansainviilisen 
tiIanteen ja hcl pottavat Neuvostomaan asemaa. 

Boishevikki puol ue nostaa tyuliiiset ja talollpojat istifllllaalli seen 
sotaan ulkomaisia valloi ltaJia sel{ii porvaril'ton ja tilanhcrrojclI valko
kaarlilaislaumoja vastaan. Neuvostovalla ja sell PUllaincn arlllcija lyO
viit hajalle Ententen valikappaleen toisensa jiilkeen - Kollshakin, Jude
nitsh in, Denikinin , l(rasnovin , Wrangelin, heittavat ulos Ukrainastcl 
Ja Bielo-Venlijiilta vieHi yhden Ente nten viilikappaleell, Pilsuusldn. 
ja torjuvat siten ulIwlaisen sotilaallisen intervention, aJavat sen 
sotajoukot pois Neuvostomaan rajojen sisaita. 

Siten kansainvalisen phaoman en simmainen sotilaallinen hybkkliys 
sosialis min maata vastaan paat tyi tlimlin hyokl<liyksen taydelliseen 
romahdukseen . 

Vallankumouksen hajalI elyOmat eserrien, menshevikkien, anarkis
tien ja natsionalistien puol ueet kannattavat intervention kal'uella 
valkokaartiIaisia kenraaleja ja interventiovaltoja. jarjestavat vastaval
lankumouksellisia salaliittoja Neuvostotasavaltaa vastaan, JiirJest.avat 
terroria neuvostotoimihenkiloita vastaan. Nama puoluee!, joilll1 oli 
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Lokakuun vallankumo uksen edcJJa oll ut Jonkin verran valkutusta 
tyOviienluokan keskuudessa, palJastivat itsensa kansalaissodan kau
della taydellisesU kansanJoukkojen silmiss ii vastavallankulTlOuksel_
Ilslksl puolueiksi. 

Kansalaissodan ja intervention ka usi oli /lii iden puoluelden polii t
Usen tuhon ja kommunistisen puolueen lopullisen voittOjuhlan aika
ka usl Neuvos tomaassa. 

IX L If!( U 

BOLSHEVIKKIEN PUOLUE SIIRRYTTAESSA �
RAUHALLISEEN TYOHON KANSANTALOUDEN �

KUNTOONPALAUTTAMISEKSI �

(1921-1925) 

1. � Neuvostomaa intervention ja kansalaissodan lopettamisen jal
keen. Kuntoonpalauttamiskauden vaikeudet. 

Lopetett uaan sodan alkoi Neuvostomaa siirt}ii rauhaliisen talou
dellisen rakenn ustyon raiteille. Oli parannettava sodan aiiIeuttamat 
haavat. Oli palauteltava kuntoon rappiolle joutunut kansantalous, 
saatettava JarJestykseen teo llisuus, liikenne ja maatalous. 

Mutta siirtyminen rauhal li 'leen rakennustyohon oli suoritettava 
eri ko!sen vaikeassa tilanteessa. Ka nsalaissodassa ei saatu voittoa 
helpolla . Maan oli saattanut rapp iotilaan nelivuolinen imperialistinen 
sota ja koJ Ill iv llotinen sota in terventiota vastaan. 

Maatalouden kokonaistuoianto oli Vllonna 1920 vain noin puolet 
sodanedel liscsla tuotalllll)s ia. Mut\a sodanedellincnkln taso oli tsaarin 
Vellajan aiirettOma n ktlyhll11 lI H\a~elld'ln taso. Usiiksi kohl lsi kato 
monia liiiineja vuonn 'l 1920 TalonpoikaislaJoLldclla oli kcst(;tiaviina 
vaikea tilan ne. 

Viela hllonompi oli rappiotilassa oJ evan teollisullden asema. 
Suurteollisuuden tuotanto oli vuonna 1920 melkein seitsemtllL kertaa 
pienempi sodanedellista tuotantoa. Useimmat tehtaat Ja muut tuo
tanto laitokset seisoivat, kaivokset oli tuhottu, ne olivat vcden vaJlassa. 
Erikoisen vaikeassa tilassa oli metallurgia. Valuraudan tuotanto oli 
koko vuoden 192 1 aikana kaikklaan vain /16,3 tuhatta tonnia eli 
noin 3 prosenttia sodanedellisesta vaJuraudan tuotannosta. Puuttui 
poWoainetta. Kulkulaitos oli lLhistunut. Maan metalli- ja tehdas
tavaravarastot oli kaytetty melkein loppuun. Maassa 011 kova puute 
kaikkei n valttamlittomimmiistli: viljasta, rasva-aineista, lihasta, Jal
kineista, vaatteista, tulitikuisia , suolasta, palooJJystil, saippuasta. 
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Niin ka uan kuin sof a litsti, ahs tll iv at ilimlset niillll 11 puutteisli lJ 
Ja vajavaisullksii n, vielapll toisi naan lakkasivat huomaamastakin niitll . 
Mutta nyt, hun ei ollut enall sotaa, havaitsivat ihmiset akki1i. naiden 
pu utteid en Ja vaJavaislluksien sietlimatWmyyden ja alkoivat vaatia 
niiden viipymaWnfii poistamista. 

Ta'onpoikaiston keskuudessa ihneni tyytym1l.tWmyyttii. Kansalals
sodan tu lessa oli muodostunut ja lUjittunut tyovaenluokan ja talon
pOikaiston sotilaallis-poliittinen liitto. TiilJii liitolla oli mii~iratty p~us
tansa. Talon poika sai Nellvoslovallalta maata ja turvaa t il anherraa Ja 
kulakkia vas laan, tyoliiiset saivat talonpoikaistolta ellntarvikkeita 
I uov u I usvel vollisu uden poh J:.lIla . 

Nyt tama perusta oli JO riittamato n. 

Neuvostovaltion oli Liytynyt ottaa tal onpojalta kaikki ell ntarve
ylijlHimat luovutusvelvollisu uden pohjalla maanpuolustuksen tarpei
siin. Vo itlo kansalaissodassa olisi oll ut mahdotOflta ilman eli nlarve
yliJaamien Illov ut usve ivollisuutta, ilman sotakom mu nismin politiikka a. 

I<annan Il1 liaritlelemisesta JI1aan taloudellisen eliimli n kalklssa kysymyk
siss1i.. 

Ja pllolue ryhtyi rnaarittelemiiiin uutta kanlaa taloudellisen raken 
nus/yon kysymyksissii. 

Mutb luokkavihoillnen ei lorkkunut. Se koeHi kayttlia hyvak
seen vaikeaa taloudellista tilannetta, koettl kayttaii hyviikseen 
talonpoikien tyytymattomyyW.I. Valkokaarli' aisf.en ja eserr ien jiirJes
ti.i mlii kulakldkapinoita lelmahtl Siperiassa, Ukrainassa ja Tambovin 
liianissa (Antonovin kapinalilke). Kaikenlaisten vastavallankumouksel
listen ainesten  menshevikkien. eserri en, anarkistien, valkokaartl 
laisten Ja porvari ll iste n natsionalistien  toiminta vilkastui. Vih ol llnen 
ol li kaytiintMn uusia taktillisia tais te lutapoja Neuvostovalfaa vastaalJ . 
Se alkoi naamioitua neuvostovariin eika esittiinyt eniW vanhaa ep1l.
onnistullulta tunnusta: "alas Neuvostol", vaan ul! den tu nnuksen: 
"Neuvostojen pllolestia, mlltta Urnan kommunisteJa". 

Lllokkavihollisen uuden taldiikan selvana tlmauksena oli vastaval
Sota, interventio oli pakoitanu t turvautumaan sotakom l11ullismin poli
tiik kaan. Niin kauan ku n kaytiin sotaa, tyytyl talonpoikais /o lu ovu
tusvelvoll isullteen eika hll omannut tavaroi den puutetta, mutta kun 
sota piiiittyi Ja tilanherrain takaisintuJon uhka. oli l11ennyt ohi, alkoi 
talonpoika ill11aista tyytym1i.ttomyyttii kaikkien yliJ1iamien pcisottami
seen, luovt.tusJarjesteJm ~ iin Ja alkoi vaatia, etta hanelle hankiltaisiin 
riittiivll miiiila tavaraa. 

Koko sotakommunismin JarJestelml1, kuten Lenin totesi, oil jou
tunut yhteenftlfmaykseen talonpolka iston etujen kanssa. 

Tyytymatlom yyden aalto hipaisi tyovacnluokkaakin. Proletariaatti 
kes ti ImnsaJaissodassa kaikkein sllurim mat rasi tukset taislellen sanka
rillisesti ja uhrautuvaisesli valkokaarti lais- Ja interventiolauln0Ja vaslaan, 
taloudell ista rappiota 1a na ll<aa vas taan. Parhaim mat, tietoisi m mat, 
uhrautuvaisimmat ja kurinalaisimmat tyo/aiset hehkuivat sosialistisen 
innostuksen tul!a. Mutta syva taloudellinen fappio teki vaikutuksen tyo. 
vaenluokkaankin. r\'iissa \'iihiilukuisissa tehtJissa, Jolka olivat viela 
tOimi nnassa, oli paljon lyon keskeytyksili. Tyoliiisten oli pakko tehda 
omia kasiWitiian, valmistella sytytlimia, kiiyda maaselldu lla pussi seWs
sa elintarpeita hankkimassa. Proletariaatin di ktatuurin luokkaperusta 
alkoi helkentyii, tyovaenluokka oli menossa haj alle, osa Iyoliiisiii pois
iui maaseudulle, lakkasi olemasta tyoliiisia, iriaantui luokastaan. 
NllJan ja viisymyksen talda ilme ni tyytymiHto myytta tyolaisten eriiiin 
osan keskuudessa. 

Puol.lleen eteen nousi kysymys uuden, uuita ti lannetta vastaav<\n 
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lankumoukselline n Kronstadti n kapina. S~ alkoi viiklwa ennen puo
tueen X edustaJakoko llsta; v . 1921 maaliskuussa. Kapinaa johtamaan 
ryhtyivlH valkokaartilaiset, Jo tka olivat yhteydessii eserriin, mens!Je
vikkei h i1 Ja ulkornaiste n valtioiden eduslaj iin. Kapi nat liset koel Ii vut 
ensi ai koina peiWia n ne uvosto" -kyltill ii pyrki mysl1i.an palauttaa jiillee II 
kapitalisteil1e ja tlItnherroille yalta Ja omistuwi keus. He esittivat 
tunn uksen: nNe lIvosfot ilman komm unisteja". Vasta vall ankumous 
koetti kJyltll;i hyvti kseen pikkupofvarillisten jouk!wjen tyytymiiUo
myyWi kuki slaaksecn Neu\oslovallan rnuka neuvoslo!ulltJuksella. 

Kaksi seikkaa h('lpo/ti KrvlJslndtln kapina ll sYli lymisW: solalaivuil 
la palvE'lcvien llIatrulIsien laadull hllollonemillcll j<1 bolsllLvil-.kicd 
jll rJ estun helkkous Kronstddtissa. Va nha t matmusiI, Jotha oliva! osal
listllneet Lokakuun vallankurnoukseen, oliva! menlJ~et melkein viimeislii 
mieslli myoten rintamalle ja °taistelivat sankari ll isesti Punais'en armei_ 
Jan riveissa. Laivastoon oli tullu t uusia, vallankumouksessa karkaise. 
mattom ia taydennysJoukkoja. Nama tliyden nysJoukot olival vielii tiiysin 
kehittymatontii tafonpoikaisjoukkoa. jossa ilmeni ta lonpoikien tyyly
miiltomyys elintarveyliJtiiimie n luovutusvelvollisulIleen. SilJoish kron
stadtilaista bols hevikkij1i.rjestoa taas olivat lisea! rintamail emobiJisoinnit 
heikentalleet suuresli. Nama seikat antoivat eserri lle Ja menshevikeille 
seka valkokaarli laisille mahdollisuuden pesiytyii Kr6nstadtii n ja saada 
se valtaansa . 

KapinalIiset anastivat ensil uokkaisen linnoituksen, laiv3ston, suun
nattoman mllariin aseita ja ammuksia. Ka nsainviilinen vastavalJan
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kumous juhli voittoa. Mutta vi holliset riemuitsivat lEan aikaisin. Nell
vostoJoukot tukahduttivat pian kapinan. Puolue la hetti Kronsladlin 
kapinallis ia vastaan parhaimmat poikansa - X puoluekokouksen edus
taJat toveri Voroshilovin johdolla. Puna·armeijalaiset menivtit Kro n
stadtia vastaan ohutta jiiiitii my6ten. Jaa mllrtll! use/ssa paikoissa j<l 
monet hukkuivat. Oli mentava rynniikkoQn melkein luoksepaiisen'bt
t6miii Kronstadtin linnoituksia vastaan. UskollislluS vallankumoll st:l 
kohtaan ja miehuullisuus, valmius henkensii antamisee n Neuvostv· 
vallan puolesta saivat yliotLeen. Punaiset Joukot val loittivat Kron, 
stadtin litlOoituksen rynna koll ii. l\ronstaqti n kapina ali kukistettl!, 

2. � Puolueviuttely ammattfliitoista. Puolueen X edustajakokous. 
Opposition tapplo. Silrtymlnen uuteen talouspolitlikkaan. 

PllOlueen KeskuskomitealIe, sen leniniliiiselle enemmist611e oli se:
vaa, etta sodan lopettamisen ja rauhal liseen ta loudelliseen rakennus
ty6htln sii rtymisen jalkeen ei ole enaa syyta sai lyttaii sota- ja saarto
tiianteen synnyttamaii kovaa sotakom munismin jarjestelmaa. 

Keskuskomiiea ymmiirsi, eWi elintarveylijaamien luovutusvelvol
IIsuuden viUttlimatt6myys on poistunut, ettJ se on korvattava eJin 
tarveverolla, jotta talonpojille annetlaisiin mahdollisuus kiiyltda suurim' 
man osan tuotantonsa ylijiiiil11iistii oman harkintansa mukaan. Keskus
komitea ymmarsi, etta sellainen toimenplJe antais! mahJollisuuden 
vilkastuttaa maataloutta, laajentaa viljanviljelysta ja teoillsuuden kehl
ty'kselJe vaittamli/t6mien raaka·ainekasvien vil jelystll, vilkastuttaa maassa 
tavaranvaihtoa , parantaa kaupunkien muonittamista, luoda tyoHiisten 
ja talonpoikien li itolle tlus i talaudellinen perusta. 

Keskuskomitea ymmarsi my6skin sen, eWi teoJ[!suuden vilkastut
taminen on mitii ttirkein tehHiva, mtltta oli . sita mielta, etta leollisllut
ta ei void a vil.kastuttaa saamatta mukaan tahlln tehtavaiin tyoviien
luokkaa ja sen ammatillisia jiirjestoja, etta lyO laise t voidaan saada 
mukaall, }os he vakuuttautuvat slita, etta taloudellinen rappiotila on 
kansall e yhta vaarallinen vihollinen ku in interventio ja saartokin, etta 
puolue ja ammatilliset jarjestOt kykenevat ehdottomasti suorittamaan 
taman IchHiviin, jos ne eivat . jakele ty6vaenluokalle sotilaallisia 
Idiskyjii, kuten oli aikaisemm in rintamalla, missii kaskyt ovat todellakin 
valWtmatttlmill, vaan toirnivat vakuuttamiskeinoja, vakuuttamisme
netelmia kayWlen. 

Mutta kaikki puolueen jasellet eivii t a)atelleet siten kuin Keskusko
mltea. Oppositioryh mat - trotskilaiset, n tyoliiisoppositio", n vasemmis. 
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toko mm unistit" , ndemokraattlset se'ntralistit" j.m.s. - oli va t hajaan
n ustilassa ja horjuivat koh datessaan valkeuksia rauha llisen taloudellisen 
raken nuslyon raiteille slirryttaessll. Puolueessa oli aika pal jon entisia 
menshevik,<eja, entisia eserrHi, entisHi. bundilaisia, entisia borotbaiaisia*) 
ja kaikenlaisia puolinatsionalisteja Venajan rajaseuduilta. He lukeu
tu'ivat suurimmaksi osaksi joihinkin oppositioryhmiin. Kun nama 
henkilOt eivat ollee! toJellisia marxilaisia , eivat tuntellee t taloudelli
sen kehityksen lakeja, kun heiltii puuttui lenilliHiinen puoluekaraistunei
suus, niin he vain lisasivllt oppositioryhmien rikkinilisyyttaja hotjuntaa. 
.Jotkut heisUi olivat sWi mieltii, ettei ole heikennettava sotakommu· 
nismin tiukkaa jarjestelmiill, ettii on pain {astoi n n kiristettllvli ruuveja 
)ujemmalle". Toiset olivat sitli mielta, ettii puol ueen ja valtion tiiy
tyy jaadii syrj1Hin kansantalouden kuntoonpalauttamises ta, etta tama 
tehtava on annettava kokonaan ammattiliittojen haltuun . 

Oli selvaii, eitii sellaisen rikkinaisyyden vallitessa puoluee n 
erilissa kerrohsissa oli ilmestyva vakea, vaittelyiden harrastelijoita, 
erilaisia oppositio- "joh tomlehili", lotka koetta vat saada valdsin 
aikaan vaittelya puolueessa. 

Si ten tapah tui kin . 
Vaittely alko! am mattlliitlojen tehtay·aa koskevasta kysymyksesta, 

vaikka arrtmatliliittokysymys ei ollut silloin puolueen poli tiikan 
paal<ysymys. 

Vtiittelyn jn t&istelun Iietsojana LeninHi vastaan, Keskuskomitean 
leniniliiista enemmisti)li vas/aan, oli Trots\d. Haluten karjistaa tilan 
netta han esii ll ty i AlI1l l1 altiliiltojen V yieisvenllla!sen konferenssin 
komrnunistiedustajien istunnossa vlloden 1\)20 marraskllun aiussa 
esltHien epai lytUivan ntuuvien kiristalilisen" ja .allllllattiliittojen ravis
tel emisen" tunnuksen. Trotskl esitti !unnukse'l vlipyrnattOmastii nam 
mattiliittojen valtiollistuttamisesta". Han vastusti aatteellisten va
kuuttllmiskeinojen soveltamista tytl , aen joukkoihin nlihden. Han puo
lusti sotilaallisten menettelytapojen ulottamista all1mattiliiltoihi n. 
Trotski vastusti ammattiliitto.demokratian laajentamista, am mattiliitto
elinten vaJitsemisperiaatetta. � . 

Aa!teellisten vakuuttamiskeinojen asernesta, jo ta ilman t~vaen}ar
jestojen toiminta ei ole ajateltavissa, trotskilaiset ehdottivat pelkan 

ti<) Borotbalaiset - Ukralnan kansallis.c hau vinlstisen eserrllpuolueen (50
sialivallankurnouksellisten) vasen sivusta. Heita nirnitctliin !lain plli1-iHlnen
kannattlljansa, ~Bofotba --Iehdcn muka all, joka lIrr.estyi vuoteen 1918 saakka 
-Suom. 
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pakotuksen, pelkan komeniallliselt menetel maa. Tro tskllaiset aihelltti
vat politiikalla1n siella, mis')a he p:liisivii t ammatti l iittoty~ n johtoon, 
se lkka uksia, hajaannusta ja rappe ll tu mista ammatillisissa jarjestoissa . 
Tro lskilaiset yJlyttivat politiikallaan puolueeseen kuulu mattomia 
ty0J1iisjoukkoJa nousemaan puoluetta vastaan, haj 'ilUval tyovaen
luokkaa. 

AmmattiliittovJittely oli tosiasiassa paljon laaJa:'an toisemri mer_ 
Idt) ksellaan kuin am mattiliittokysymys. Kuten myohemmln Venajiin 
Kommunistlsen Puolueen (bolshevikkien ) Keskuskomilean laysistun
non paalOslauselmassa (tarnmik. 17 pna vuon l1 a 1925) osoitettiin , 
klisteltiin tosiasiassa nsuhtaut umisesta sotakommunismia vastaan nous
seeseen ta'onpoikaistoon, suhtaut urnises ta puolueeseen kuulumatto
miln tyol:iisjoukkoihin, yleensa puolueen suh tautumises ta joukkoihin 
vaiheessa , jol loin kansalaissota oli jo paatty nyt ~ (NKP (b) paatoslau
sel missa, I osa, siv ll 6.5 1). 

Trotskla scu raten es iintyiva t muutki n puol uevas talset ryhmiit: 
n tyb liiisoppositio" (Shljapnikov, Medvedjev, Kollantay Ja muut), 
ndelll okraatliset sentralistit" (Sapronov, Drobnis, Boguslavski, Osin ski, 
V. Smirnov ja muut), IIvasemmistokommun;stit" (Buharin, PreObrqT 
zhenski). 

;fyOliiisoPPositio" esitti tunI.1uksen koko kansantalouden johdon 
luovuttamisesta ntuottaJien yleisveniilaisen edllstaja ko ko uksen" haltulln. 
5e tahtoi tehda tyhjaksi puolueen vaikutukse n, kiel si proletariaa
tin diktatuurin merkityksen t:lloudellisessa rakennlls tyassa. n TyO. 
liiisopposit io" esitti ammattiliitot vasta kkaisiks i Neuvostovaltiolle Ja 
kommllnistiselle puol ueelle. Se ei pitanyt tyllvlienluokan jarJestiiyty. 
misen korkeimpana muotona puoluetta, vaan ammatti liittoja. n Tyoliiis
oppositio" o! i itse asiassa anarko-syndikalisti nen puol uevastainen 
ryhma. 

"DclIJokraattisen sentraIisndn" ryhma (detsistit) vaati taytta frak
tiu- j,l ry hmittymisvarau!ta . Detsistit kuten trotski laisetkin pyrkivat 
horJlltlalllaan puoluecn johtoasemaa N'e uvostoissa Ja ammattiliitoissa. 
Lenin nimitti detsisteja "kaikkeln aanekkaimpien kirk llji en" fraktioksl 
ja detsistiell ohjelmaa (serr'Jiais-menshevis ti seksi. 

Trotskia hanen taistelussaan Leninia ja 'puoluetta vastaan auitoi 
BuharilJ . Yhdessli Preobrazhenskin, Serebjakovin ja Sokolni kovin kans
sa Buharin muodosti n.s. "pl!sk uri "-ryhman. Tamll ryhma puolus
teli ja suojeJi pahimpia ryhmapukareita - trotskilaisia. Lenin nimitti 
BlI harinin kllyttiiytymistii "aatteell isen rappion huipuksi". Pian bu- ' 
harinilaiset yhtyivat avoimes ti trctskila isii n LenlnUi vastaan. 

Lenin ja leniniliiiset s ~luntasivat p'Hii skun trotskilaisia, pllolue . 
va sta,isten ryhmittymien I pliavoimaa vastaan. He iodi5 tivat trots kilai
set syyllislksi am matillisten jarjes tojen sekoi!tamiseen sotilaalllsten 
arjeslOjen ka nssa, 'osoiltaen heiJIe, ettei sotilaallistl!n jarjeslOjen 

menetelmill saa siirtaa ammatillisiin jarJestoihin. Oppositioryhmien 
ohjel mien vastapainoksi Lenin ja len inilaiset laativat oman ohJelma n
S1 . Tassll ohJelmassa osoitettiin, etta ammatilliset jiirjestot ovat 
hall in non kouluja, taloudenhoidon kouluja, kommunismi n kouluja . 
Ammattiliittojen taytyy perustaa koko tyansa aatteell isen vakuutta
misen menetel maan. Vain tal1a ehdolJ a ammatti liitot tulevat nosta
maan kaikki tyolaiset taistel uun taloudellista rappiotilaa vastaan, ky
kenevlit saamaan heidat mukaan sosialistiseen rake nnustyohon . 

Taistel ussa oppositioryh mi li vas taan puo 1 uejiirj est5 t Jj ittylva t ki i n te
asH Leninln ymparille. Erikoisen tiukan luonteen sal tais tel u Mosko
vas sa. Sinne oppositio keskitti plHivoimansa asettaen paamiiariikseen 
plHikaupungin jiirjeston valloittamisen. Mlltta Moskovan bolshevikit 
torJuivat pliattavliisesti na ma ryhmapukarien hankkeet. Ankara tais
telu kehittyi Ukrainankin puolueJarjestoissa. Ukrainan Kommunistisen 
Puolueen (bolshevikkien) Keskuskomitean silloisen sihteerin toveri 
Molotovin johdolla Ukralnan bols hevikit 16iviit trotskilaiset ja shlJap
nikovil aiset hajal1e. Ukrain an Kommuni stinen Puolue jiii len inil iiiscn 
puolueen uskoll iseksi tueksi. Bakussa suoritettiin opposition kukis
taminen to veri Ordzhonikidzen johdolla. Toveri L. Kaganovitsh jollt i 
Keski-Aasiassa taisleluJ puoluevastaisia ryhmittymili vastaan . 

Kaikki puolucen tilrkeil11 ll1 ilt paikallisel perusjarje<;tot yhtyivat 
Leninin oiljellll aan. 

Maalisklllln B pna Vllonna )921 avaltilll PUOlllCCll X clil;staj,l
kokous . Ed ll stajakoko llkse'>S;l oli l1isllii G!) 'l paiitlisvaltaisla cduslajaa, 
jotka edustivat 732.52 1 puolueJasenta. Ncuvoltelevia eUllstaJia oli 
296. 

Edustajakokous teki yhteenvedo n ammaWliittovaitte lysUi Ja hy
viiksyi valtavalla aii ntenenemmistol la len iniliiisen ohjelman . 

A vatessaan kokouksen Lenin selilti, etta vaitte:y 01 i Ill valonta 
ylellisyyt tii. Han osoitti , eWl viholliset asettivat toiveensa sisiiiseen 
taisteluun Ja hajaannu kseen kommunistisessa puolll eessa. 

Ottaen huom ioon sen suunnattoman vaaran, Jonka frakt ioryh
mien olemassaolo m uodosti bolshevik.ldpuol ueeJle ja proletar/aalin 
diktatuurille, X edustajakokous kiinnitti erikoista huomiota kysymyk
seen puo[ueell y htellaisyydes'W, Lenin esitti selostuksen tasta kysy
myksestli. Edustajakokous t nom itsi kaikki oppositioryhmitlymat Ja ' 
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oSOI tti, etta ne ntosiaslassa auttavat proletaarisen vallankumoukseri 
iuokkavihollisia". 

Edustajakokous maarasi kaikkl frak tioryhmat heti hajoitettaviksi 
ja antoi kaikkien jarjestojen te hta viiksi seurata tarkasti, eUei min 
kaaniaisia fraktioesiintymisia sal lita. Ed ustajakokouksen paatoksen 
tayltamatta jaWimisesta seurasi ehdoton ja viipymaton puolueesta 
erottaminen. Edustajakokous antol Keskuskomitealle valtuudet Keskus
komitean j tisenten rikkoessa puoi uekuria Ja ryhmakuntalaisuuden 
u udistuessa tahi sita sallittaessa kayttaa kaikkia puoiueen kurin
pidollisia tOimenpiteiHi , aina heidan Keskuskomiteasta ja puolueesta 
erottamiseensa asti. 

Kaikkl nama paat5kset sisllllytettiIn Leninin ehdottam aan Ja 
ed usta jakokouksen hyvaksymlHin erikoiseen paatosla uselmaan n Puol ueen 
yh tenalsyyd esta" . 

Edustajakolwus ki innitt i tassa paatoslauselmassa kaikkien puolue
j11se nten huomion siihen, etta puolueen rivien ybtenaisyys ja eheys, 
proletariaatin etujoukon tahdon yhtenaisyys ovat erikoisen valWimatto· 
mat. sellaisella hetkella, jolloin L1 seat X edustajakokouksen aikana sattu
neet seikat lisasivat horJuntaa maan pikkllporvarillisen vaeston 
keskuudessa. 

• Multa", osoitdtiin pl1aW~I~uselmassa, njo ennen amma t
tiliittokysymysta koskcvaa yleista puoluevaittelya on puolueessa 
il mennyt eraita ryhmakuntaiaisuuden merkkej a, s. o. muodostu
nut ryhmia erikoisohjelmin ]a pyrkimyksin jossakin mlHirin 
eri sHiytya ja muodostaa oma ryhmakurinsa. On valttamatonta , 
etta kaik ki tietoiset tyoiaiset tajuaisivat selvasti kaikeniaisen 
ryhmlkuntalaisuu den vahingollisuude n ja sopimattom uuden, 
koska se kaytannossa ehdottomasti vie silhen, etta yksimielinen 
tyo heikkenee ja hallituspuoltleeseen tunkeutuneet puol u~en 
v iho~li set tekevat uusia, entista voimakkaampia yrityksia syven
Uti (p uolueen) haJottamista ja kayWia tata hajottamista vasta
vallankumouksen tarkoituksii n u . 

Ed usta jakokous la us ui ed eileen tassa paatosla usel massa: 

nSe, mi ten proletariaatin viholliset kaytt1iv~t hyvakseen kaikkia 
poikkeamisia lUJalta kommunistiselta Iinjalta, nakyi kaikkein ha
vainnollisimmin Kronstadtin kapinan esimerkissii, jolloin porvaril
linen va.stavallankumous ja kaikissa maailman maissa olevat valko· 
kaartilaiset i1maisivdt heti olevansa valmiit hyvaksymaan neuvos~ 
tojarJestelmankin tllnnukset, kunhan vain saisivat kukistehtks

l 

proletariaatin dlktatuurin VenajalHi , ja joiloln eserrat Ja yleensa 
porvarilline n vastavallankumous kaytti Krons tadt issa kapinatun
nuksla muka Neuvostovallan nimessa Neuvostohallit usta vastaan 
Venajiillii . Sellaiset tosiasiat todistavat taydellisesti, etta val ko
kaartilaiset pyrkivat ja pystyvatkln naamioimaan itse nsii kommu
nisteiksi , ja vielapa naita n vasemmistolaisemmiksikin u, kun
han vain saisivat murretuksi Ja kukistetuksi proletaarisen 
vallankumouksen Ii nnoituksen Venajalla. Petrogradissa Kron
stadtin kapinan edella levitetyt menshevistiset len tolehtiset 
osoittivat myoskin , miten menshevikit kayttivat hyvakseen 
erimielisyyksia Venajiin Kommunistisen Puolueen sisii l1ii , kan
nustaakseen Ja au ttaakseen teossa Kronstadtir. kapinallisia, 
eserria ja val kokaartilaisia , sanoen olevansa kapinoiden vastus
ta jia ja muka vain hiukan parannetun Neuvostovallan kan

natta jia U • 

Pa1it~slausel ma osoiltl, eWi puoluepropagandan taytyy seli ttaa 
sei kkaperaisesti ryhmakuntalaislluden vah ingollisuus ja vaarallisuus 
puolueen yhtenmsyyden kannalta ja proletariaatin etuJoukon tahdon 
yhten1iisyyden tot~uttamisen kan nalta , mika on proietariaatin dikta
t lUrin menestyksen perusehto. 

Toiselta puolcn, sanottiin edustajakokouksen . paatoslauselmassa, 
taytyy puoluepropagandan selittaa Neuvostovallan vihol listen uusim
pien tak tillisten otteiden eri~oisullS. 

"Vakllllttauduttllaan siiUl, ettl1 vastavallankumous on avol
rnesti valkokaartilaisc lI llimn alia toivoton u, osoitettiin paa _ 
Wslallselmassa, nntlmJ vlholl iset ponn istavat nyt kaikki 
voimansa voidaksee n 1<1\ylt11a hyvtikseen erimiclisyyksill Vena
jan Kommunislisen Puolueen sislHa, viedakseerl eteenpain 
vastavallankumousta siirttimalla tavalIa tai toisella vallan niille 
poliittisil le ryhmi ttymi1le, jotka ulkonaisesti ovat Neuvos to
vallan tunnustamista Hihinna" (NKP\.b) paatoslauselmissa, 

l osa, sivut 373-374). 

PailtOslauselma osoitti ede lIeen, etta puoluepro,Jagandan ,, 11l.ytyy 
selvittaa my6s kin aikaisempien vallankumousten ko kemus , jolloin 
vastavallanku.mous kannatt i aarimmaista vallankumouspuol uetta Iiihim
pana o~evia pikkuporvarillisia ryhmi~tymil1, horJuttaakseen val
lanklll110uksellista diktatlluria ja kukistaakseen sen, raivatakseen tien 
vastavallankumouksen, kapitalistien ja tilanherrojen myohemml111e 

taydelliselle voitolle u. 
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PaatOsl ausclmaan "Puolueen yh tenli isyydestil" liittyi Hiheisesti 
loinen, rnyaskin Leuinin ehd.ottama ja edustajakokouksen hyvii ksyma 
paa tos lauselrn a "Syndikalistisesta ]a anarkistisesta poikkearnasta puo
Iueessam me« . Tassa palitoslausel massa X ed usta jakokous t uom itsi 
ni insanotu n "tyalliisopposition« . EdustaJakokous selit ti anarko
syndikali stisen poikkeaman aatteiden propagandan yhteensopimatto
maksi kommunistisee.n puolueeseen ku ul umisen ka nssa Ja kutsui 
puoluetta pliaWivlilin tais tel uun lata poikkeamaa vastaan. 

X edustaJakokous teki mitli tlirkeimman paatoksen siirtymisestli 
elintarveya jlilimien luovutusvelvollisuudesta eli ntarveveroon, siirly
misesta {luteen ta louspolitii~kaan (NEP). 

Tassa kaanteessli sotakomm unismist'l uuteen talollspolitiikkaan 
niikyi Leninln politiikan koko vii saus ja ka ukonlikoisyys. • 

Edustajakokouksen pllal6ksessli puhuttiin luovutusvelvoll isuuden 
korvaamises ta elintarveverolla. Luonnossa maksettava elintarvevero 
oli pienempi kuin valtiolle J uovu tetu t yJijl!.limlit. Tieto verosummasta 
oli saatetlava j u l ~is u u tee n ennen keviitkylv6jli. Veronsuoritu ksen 
maarliajat slUideltii n tarkoin. Kaikki se, mika jiii jii ljelle veron Sllori 
tuksen Jalkeen, oli talonpojan taydellisessll kliytl6valJassa, hinelle 
laattiin nliiden ylljliamien myymisvapaus. Vapaa kauppa, Ja usui 
Lenin seJostuksessaan, johtaa aluksi eriiiiniaiseen kapitalismin elpy
miseen maassa. On annett:.lva lupa yksityiskauppaan ja sal li ttava 
yksityislco ll isulldenharjoitlajien ava ta pikkuli ikkeita . Mutta siUi ei 
tarvitse pelata, Len in oli sila mieita, eWi erlianlainen tavaranvaihto
vapaus synnyttliii ta lonpoJassa taloudellista kiinnostus ta, ko hottaa 
hanen tyansli luoltavaisuutta ja johtaa maatalo uden nopeaa ll nousuun , 
ja etta tai lli pohjalla tu llaan palaut.tamaan kun toon valtion teollisuus 
ja tunkemaan syrjaan yksityispaaoma, etla ,voimien Ja varoJen kolwa
misen jalkeen voidaan luoda mahtava teollisuus - sosial ismin talou
de llinen perusta, ja sen Jiilkeen siirtyii piiattavllan hyokkllykseen 
kapitalismill jiitteiden tultoamlseksi maassa. 

Sotakommunismi oli yritys valloiltaa kapi talististen ainesten lin
noilus kaupungissa Ja maase udul Ja rynnakOl la , suoralIa rintamahyak
kiiykscIlli. Tassa hyokldiyksess:t oli puolue kilrch ti nyt kauas eteen 
pain joutl1en vaaraan irtautua perus tastaa n. Nyt Lenin ehdotti palaa
mista Iil eman taaksepai n, ti lapliista peraan tymi stli lahemmaksi selustaa, 
siirtymisla rynnakosla pitempiai kaiseen linnoituksen piiritykseen, jotta 
voitaisiin voimien kokoamisen Jli lkeen alottaa hy6kkays uudelleen. 

Tro tskilaiset ja muut opposit iolaise t pitivat uutta talol1spolitiikkaa 
pelklltinti perti <in tymisenil. Sellainen tulkinta oli heille edullinen, 

koska heida n Itnjansa tahtll.si bpitali smin paiau tt amiseen . Se 011 
syvlisti vai1ingollisla, leninilaisvastaista uud en talouspolitiikan tulk in
taa. Itse asiassa Lenin jo vuoden kuluttua lluden talouspolitiikan 
kliylantOOn oHamisesta selitli puolueen XI edustajakokouksessa, etta 
periiantymlnen on ptiiittynyt, ja esitti tunn uksen: " Hyokkiiyksen 
va/mistelu yksityistaloildellista piitiomaa vastaan« (Lenin, XXVlI 
osa , sivu 213). 

OlIen huonoja marxifaisla Ja tiiysin tietamii!t5mia bolshevistise n 
politiikan kysymyksissa oppositiolaiset eiviit ymm1irtiineet uuden ta
louspol itii kan olemllsta eivatkil uuden talouspoliti ikan alussa suori
tetun peraantymisen luonnetta. Vuden talouspolili ika n olemuksesta 
on puhuttu JO y.lempanii. l\1itll tu:ee peraantymisen luonteeseen , 
niin per1Ulnlymista on erilaista. On hetkia, jolloi n puolueen tahi ar
mcijan on peraannyttava siksl, etta se on karsiny t tappion. Sella!
sissa tapauksissa armeija tahi puolue peiaantyy sailytfalikseen itsensa 
ja sailyttiiiikseen kaaderinsa ~usia taisteilija varten. Lenin ei lainkaan 
ehdotlan ut ulltta taloLlspolitiikkaa kayUinlOonotettaessa sen laatuisla 
perll1! ntymista, koska pllolue ei sllinkaall ollut kiirsiny t tappiota eika 
joulunut haJallelyOdyks i, vaan pliinvastoin se itse oli lyonyt hajalle 
in terven ti~ jouko t ja valkokaarti laiset kan salaissoda n ai ka na. Mutta 
on sellaisiakin . hetkiii , jolloin voitokas puol ue tahi armeij a rient liii 
hybkkliyksessiian liian kauaksi eteenpiii n turvaamaUa itsel leen selka· 
puolen tukea. Sc on vakava vaara. Kokenut puolue tahi armeija 
pitaii sellaisiss:l tapauksissa tavaIli~esti tarpeetlisena, Jotta se ei irtaan
tuis i tukih hdaslaan, peril1l nty ii jOllkunvcrran takalsin, Hihemmaksi 
selustaansa, p'lllstiikseen luJenllllln yllteyteen selustassa oleva ll tuki
Iw htans3 kanssa, turvalakseen itselleen I(aiken valWlmatlOmiin Ja 
Ia hteilkseen sitten Ll uucllcen lI yukkilyl,::;een suuremmalla varmuude lla, 
menestyksen takein. Juuri sellaisen valiaikaisen perallntymisen suo
rittikin Lenin uuden talousf-olitiikan aika na. Tehdessaan Komi nternin 
IV kongressissa selostuksen uude n taloLlspolitiikan Id!ytantoOnotta
misen syista Lenin lausui suoraan, etta "me olimme rienUineel talou
dellIsessa hyokkayksesstim me liian kaauksi eteenpliin, nii n eWi emme 
turvan neet itsellemme rii ttavaa tukikohtaa", ja etta ::;en vuoksi on 
valttamlit5n ta suorittaa tiJapai nen peraan Iymi nen t urvatt ua sel ustaa 
kohl!. 

OpPosition onneitom uus oli siina, etta se ei ti ellimattomyydes
slitin ymmllrtlinyt silIoin eika ymmartii nyt koko ikanaan talii uuden 
talouspoIitiikan kauden periili ntymisen cri koisu utta. 

Vutta talouspoIitiikkaa koskeva X edustaJakokouksen paatos tur
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. Vasi tyt)vaen tuokan ja tatonpolkaiston lujan tal ou~ellisen liiton su

~ialismin rakentamista varten. 
Tata perustehtavaa edisti edustajakokouksen tolnenkln paaWs, 

ka nsail isuuskysymystii koskeva paiW:is. Selostuksen kansallisl1us
kysymyksesta piti toveri Stalin. Olemme poistaneet kansallisuussorron, 
lal1sui toveri Stalin, mutta se ei rlila. Tehtavanamme on menneisyy
den raskaan perinnt)n - aikaisemmin sorrett ujen kansojen taloudelli
sen, poliittisen ja sivistyksellisen takapajuisu uden -poistaminen. 
On autettaV'a niitll piUisemaan Keski-Venajan rinnalle tassa suhteessa, 

Toveri Sialin viittasi edelleen kah teen puol uevastaiseen poikkea
maan kansallisuuskysymyksessa: suurvalta-chauvinismiin (suurvenaliii
seen chauvlIlismiln) ja paikalliseen natsionalismiin. Edustaja-kokous 
tua,mils! molemmat poikkeamat komml1nismille ja proletaariselle inter
nationallsmille vahingollisina ja vaarallisina. SamaHa' edustajakokous 
suuntasi paaiskunsa paavaaraa, suurvaltakantaa vastaan, toisin sanoen 
seHaisen kansalllsuuksiin su ',tautumisen jatteWi ja jaannt)ksla vastaan, 
jota sllurvenaUiiset chauvinistit olivat no udatt aneet ei-venalai sten 
kansojen suhteen tsarismin ai\;ana. 

" � .3. � Uuden tatouspolitiikan enslmmaiset tulokset. Puolueen XI 
cd 'tstajakokolls. Sosialististen Neuvostotasavaltojen Lifton 
muodostaminen. Leninin sairaus. Leninin osuustoimintasuun
nitelma. Puolueen , XII edustajakoko'us. 

ude'n talouspolitiikan voimaansaattamin en kohtasi. vasta rintaa 
puolucen horjllvien ?inesten taholla. Vasta ri nta tuli kahdelta taholta. 
YhdcItJ puolen esiintyivat • vasem misto"-kirkujat , Lominadzen, 
Shlshatskinin ja m uiden tyyppiset poliittiset epasi Ido t, jotka • todis
ieJivat", etta uusi talollspolitiikka merkitsee luopumista Lokakuun 
vallallkllmoukscn saavlItllksisla, paluuta kapitalismiin ja Neu vosto
vallan pl'rikaloa. Niimii ltenldlOt, ' ollen poliittisesti tietam1ittomia Ja 
tllntcmalt.J talolld~lIisen kehityksen Jakeja, eivat ymmartaneet puo
luccn poliliikkaa, joutuivat pakol,(\uhun valtaan ja levittivat ymparil
lcen lamaannusmielialoja. ToiseIta puolen esiintyi vat Trotskin, Ra
dekin, Zinovjevin, SokolnikoYin, Kamenevin, Shljapnikovin, Buha
rinin, Rykovin ja muiden tapaiset suoranaiset antautujat, jotka 
eivat u~l(Qnl'et ma:l mme sosialistisen keh ityksen mahdollisuuteen, 
k umartelivat kapitalismin .!,aikkivallalle· ja pyrklcn lujittamaan 
kapitalismin asemia NeuYostomaassa, vaativat suuria myt)nnytyksia 
yksityisp~iliom 'dle niin maan si sti-Iwin ulkopuQ:ellakin, vaativat Ne u

vostovatlan kansantal oudan monien hallitsevien ase mien j uovuttam ist:t 
yks ityispaaomalle toimil upien tahi yksityispaaoman osanotolla muodos
tettavien sekaosakeyhtioiden perustaUa. 

Molemmat ryhmat olivat vieraita marxismille, teninismille. 
Puolue paljasti ja eristi ne molemmat. Puolue It)i paattavaisestl 

takaisin pakokauhlln leviWijiH ja an taut lljat. 
Sellaisen vastarinnanolemassaolo puolueen politiikkaa vastaan 

m uistutti viela kerran , etta puolue oli pUhdistettava horjuvista ai
neksista. Taman yhteydessa Keskuskomitea suoritti suuren tyon puo
luel'n lujittamiseksi, jarjestaen puoluepuhdistuksen vuon na 192 1. 
Puhdistus tapah tu i puol ueeseen k u ul u mattomien osanotolla, j ulkisissa 
kokouksiss.f. Lenin neuvoi puhdistamaan puolueen perusteelIisesH 
•.. , veij::lreista, byrokratisoitllneista , epare hell isista', hOrJuvlsta kom
l1lunisteista 'ja :menshevlkcista, jotka o':at maalanneet . julkisivunsa" 
uuclelleen , mutla jlianeet sielultaan men~hevikeiksi" (Lenin, XXVII 
osa,. SiV,ll 13). 

Puol ueesta erotettiin puhclistuksen tllloksena kaikkiaan 170 tuh atta 
henkiloa eli noin 25 prosenttia puolueen koko jasenm1i.1irllsta. 

Puhdistus lujilti puoluetta huomattavasti, paransi sen yhteiskun
nallista kokoo npanoa,· Jisasl joukkojen luottamusta puolueeseen, 
kohottl sen arvovalta~ . Pllolueen eheys ja kurinalaisu us lujittuivat. 

Jo uuden talouspoiitiikan ensimmainen vuosi osoit ti taman poli
tiikan oi kea ksi. Siirtym i nen u uteen talous poli tiikkaan I ujitti, h uomat· 
tavas ti tyt)l1i.isten ja talonpoikai n Wttoa uudella pohjalia. Proletariaatin 
dikta tuurin v0ima ja lujuus kasvoivat. Kulakkirosvoliike (banditismi) 
oli melkein tliydellisesti IO,leleitu. !\cskitalonpojat auttoivat luovu
tusv;elvollisuuden lakkauit:.Ilnisen j1ilkcen Ncuvostovallaa talstelemaan 
kulakkirosyojoukldoita vastaan. Ncuvcstovalta sailytti hallussaan 
kaikki kansantalouden hallitsevat asemat; suurteollisuuden, kulk u
laitoksen, pankit, maan, sisamaan kaupan ja ulkomaan kaupan. 
Puolue sai aikaan kaanteen talousrintamalla. Maatalous alkol plan 
edistya. Teollisuus Ja kulkulaitos saavuttivat enslmmaiset menestyk
se nsa. Alkoi toistaiseksi viela hyvin hidas, mutta varma taloudellinen 
nousu. TyOliiiset ja talonpojat tunsivat ja n1ikivat, etta puolue on 
oikealia tie llii. 

Vuoden 1922 maal!skuussa kokoontui pu~! ueen XI ed ustajakokous. 
Kokouksessa oli lasna 522 paaWsvaitaista edustajaa, Jotka edustivat 
532.000 puolueen jasenta, siis vahemman kuin edellisessa edustaja
kokouksessa . Neuvottelevla edustajia oli 165. Jasenluvun vahene· 
misen selitlaa alkanut puolueen rivien puhdistus, 
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puolue teki edustajakokouksesSa yhteenvedon uuden talouspoil
tiikah ensim maisesta vuodesta. Tilman yhteenvedon perusteella 
Lenia saat toi Ju lisbla ed ustajakokou ksessa: 

• Me olemme peraalltyneet vuoden . Nyt meldan taytyy 
sanDa puoilleen nimessa: riiWial Se paamllara, Joh<?n peraanty
hlisellii pyrittiin, on saavutettu. Tuo kausi on paattymassll tah! 
on paattynyt. Nyt me asetamme ilsellemme toisen palmaarlln
'voimien uudel!eenryhmityksen" (Lenin, XXVII osa, sivu 238). 

Lenin osoittl, eWi uusi talouspolitiikka merkitsee ankaraa taisA 
_ telua ' elamasta ia kuolemasta kapitalismin ja sosialisml n valilUi. 

.Kl1mpi voittaa" -siita on kysymys. J otta voitaisiln voIttaa, on 
turvattava yhteenllittyminen tyovaenl uoka n ja taionpoikalston 
k2s~n, sosiail stisen teolli suud en ja talonpoikaistalouden kesken, 
J:aupungin ja maase udu n vali sen tavaranvaihdon kalkinpuolisen kehit
tamisen av ull a. Sita varten on opittava hoitamaan taioutta, on 
opittava tekem iia n kauppaa sivistYlleesti. 

Rau pantcko 011 talla kaudella pcrusrenkaana puol ueen edessaolevien 
tehtavien keljussa. Ratkaise matta tata tehtllvaa el voitu kehittll11 
tavaMnvaihtoa kaupungin Ja maaseudun vlllilIa, ci voltu IUJittaa 
tyolaisten ja talonpoikien taloudellista Wttoa, ei voitu kbhottaa 
maataloutta eillll poislaa teoliisullden rappiotilaa. 

Neuvostokauppa oli siillen aikaan vielll hyvin heikkoa. Rauppa
koneisto oli hyvin heikko, komm unis teiila ei ollut tottumusta kauppa
alalla, viboliista, neprnannia ';' ), ei viela oltu tutkittu, ei oltu opittu 
viel~ taistelemaa n hii nHi vastaan. Yksitylskaupplaat, nepmannlt, 
kiiyttiviit hyvakseen neuvostokaupan heikkoutta ja kaappasivat kll· 
sii nsll kangastavaroiden ja mulden kliypicn tavaroiden kaupan. Kysymys 
vaHion kaupan Ja osu ustoimintakaupan jiirjestllmisestll sal valtavan 
suuren merkityksen. 

XI ed us tajakokouksen Jalkeen piiiisi taloudelli nen tyo va uh tlin 
lIudelia voimalla. Maata kohdanneen kadon seuraukset polstettlin 
menestyksel lisesti. Talo npoikaistalous palautettiln nopeasti kuntoon. 
Rautatiet alkoivat tyoskenneila paremmin. Uudelleen kllyntiin pant ujen 
tehtaiden lukumaarll IisiHl.ntyi yhll. 

Vuoden 1922 lokakuussa Neuvostovalta Juhli suurta voittoa: 
Punainen armcija ja Kauko-Idan sissit olivat vapauttancet japanilal' 

*) Nepman - yksi[yisyrlttelija, kallppias, kCinotteli ja uuden lalouspo\lWkan 
ensimhliilsell 11 kaudella. - Suom. 
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slsta InterventioJoukolsta Vladivostokln, vii meisen Interventiojoukkojen 
kiisissll olleen Neuvostomaan kaistaleen . 

Nyt, kun koko Neuyostomaan alue oli pUhdistettu interventiojou 
kolsta Ja sosialismin raken tamisen ja maanpuolustuksen tehtav1i.t 
vaativat Neuvostomaan kansojen liiton edelleen I u jitturnista, nousi 
paivajitrJestykseen kysymys Neuvostotasavaltojen yhdistiimises ta liihf(m. 
min yhtenaiseen valtloliittoon. ali yhdi stettava kaikkien kan&ojen 
voimat sosiallsmln rakentamiseksl. ali jarjestettava lUja maanpuolusnus. 
ali taattava kotimaamme kaikkien kansallisuuksien kaikinpuo\inen 
kehitys. Tata tarkoitusta varten 011 vlllttamatontli lahentaa Neuvosto
maan kaikki kansat vielllkin enemman toisiinsa. 

Vuoden 1922 10ul ukuussa pide ttii n I Yleisliittolainen NeuvostoJe n 
edustajakokous. Tassa edustajakokouksessa muodostettiin Leninin ja 
Stalinin ehdotuksesta Neuvostokansojen vapaaehtoinen valtio
yhtyma - Sosiallstisten Neuvostotasavaltojen Li itto (SNTL) . AlkuJaan 
Sosialis listen Neuvostotasavaltojen Lii Hoon ku ul u ivat Vena jan Sosia
listinen Federatilvlnen Neuvostotasavalta (VSFNT), Taka-Kauka,\sian 
Sosialistinen Federatlivinen Neuvostotasavalta , Ukrainan Sosiali&tinen 
Neuvostotasavalta ja Bielo-Venaja n Sosialistinen Neuvostotasavalta. 
Hieman my~hemmin perustettiin kolme itsenaistll Neuvosto-Liitto
tasavaltaa Keski-Aasiassa - Uzbekian, Turkm~nian Ja Tadzhikian liit
totasavallat. Nyt kaikki nama tasavallat ovat yhtyn eet yhtenai~e\,{si 
Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitoksi, - vapaaehtoisuude" , ja 
tasa-arvoisuuden pohJalla, saiiyttllmalla niille kaikille oikeuden vapaa· 
seen eroamiseen Neuvostoliitosta. , 

Sosialististen NeuvostotasavallOlen Liiton muoclostaminen mcrkitsi 
Neuvostovallan 1u jittumlsta ja bols hevikkien pllolucen leniniHiis 
stalinilalsen kansalilsuuspolitlikan sUlIrta voittoa. 

Vuoden 1922 marraskuussa Lenin esiintyl Moskovan Neuvost.On 
taysistunnossa. Tehdessaan yhteenvedon Neuvostovallan viisivuoti
sesta olemassaolosta Lenin toi Julki lujana vakau muksenaan, ~tHi. 
"uuden talouspolitiikan Venlijastli tulee sosialistinen Venaja". Tii}ua 
oli hanen viimeinen julklnen esiintymisensa. Vuoden 1922 syk~~la 
puoluetta kohtasi suuri onnettomuus: Lenin sairastui vaikeasti. Kpko 
puolue, kaikki ty~tlltekevat kokivat Leninln sairaudcll omana suu~~na 
surunaan. Kalkkl olivat huolissaan rakastetun Leninin hengen vupk~i. 
Mutta Lenin el keskeyttllnyt tyotaan sairautensakaan aikana. O~les
saan )0 vaikeas ti saira:ana Lenin kirJoitti joukon hyvin tarkeita kif
joltuksia. Naissa. viimeisissa kirjoituksissaan han teki yhteenveC\Qn 
s"oritetusta ty~stll ja viitoittl sosialismin rakentarnissuunnitelman 
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maassam me, Joka suunnlteIma edelly tti !aIonpoi kaisl ol1 mtt kaanvel a
mistil sosialistiseen rakenn uslyohun . Tiissii suunnitelm assa Lenin 
esitti osuustoi mintasuunnitelmansa talonpoi~<aiston saaUamisesta osaI
Iiseksl sosialismin rakennllstyoh(jn. 

Osuustoiminnassa yIeensa ja maatalouue llisessa osuustoiminnassa 
erikoises!i Lenin naki miljoonien talonpoikien saavutettavissa ja 
ymmiirrettiivissa olevan lien siirtymiseksi pienestii yksilotalo udesta 
suuriin osuuskunnallisiin tuotantoyhtymiin - kol1ektiivitalouksiin. 
Lenin osoitti , etta maatalouden kehityksen taytyy maassamme tapahtua 
sita tieta, etta taionpoJat vedetaan mukaan sosialistiseen rakennusty(j
hOn osullstoiminnan avulla, sita tiettl, etta maatalottteen Juurruletaan 
vllhitellen kol1ektivismin periaatteila , ensin maataloustuotteiden 
myynnin alal1a ja sitten tuotannon alalIa. Lenin osoitti , etta silloin, 
ku n vallltsee prole tariaatin diktatuuri ja tyuvaenluokan ja talonpoi
kaiston liitlo, kun on taattu proletariaatin Johto talonpolkaistoon 
nahden, kU I1 on olernassa sosiali£tinen teollisuus, niin oikein Jarjestetyt, 
miljoonia talonpoi kia kiisitt1iviit !uotanto-osuuskunnat ova t se keino, 
jonka avulla voidaan raken taa rnaassarnrne taydelline n sosialistinen 
yhteiskun ta. 

Vuoden 1923 huhlikuussa pidettiin puolueen XII edustajakokolls . 
Se 011 bolshevikkien suoriHaman vallanoton jalkeen ensimmiiinen 
puoluekokoflS, jossa I.enin ei voinut olla Ilisna. Edusta/akokollksessa 
oli lasna 408 pliiilosvaltaista edustajaa, jotka edustivat 386.000 
puolttejasenta, siis vahemman Iwin edeilisessa puoluekokouksessa. 
Tiissa niikyv1i t tulo kse t puoluerivien jatkuvasta puhdistuksesta, joka 
johU pnoluejiisenten huomaHavan prosenttim1iaran erot tamiseen puo
lueesta. Neu voHelevia edustajia oli 417 . 

Puolueen XII edustajakokous otti paatoks!ssllan huomioon 
kalkkl Lenini n viimeisissa kirjoituksissa ja kirjeissii annetut 
ohjeet. 

Edustajakokous anto! jyrkan vastauksen ka!kille niille, jotka 
kltslttiviit uudel1 talouspolitiikan peraantymiseksi sosialistisista asemis
ta, omlen asemien luo\'uttamiseksi kapitaJismille , niille, Jo tka ehdot
tivat alistuttavaksi kapitalismin orJuuteen. Sellaisia ehdotuksia teki
vat edustajakokouksessa Trotskin kannattaJat Radek ja I\rasin. He 
ehdottivat ulkomaisten kapitalistien arm oilIe antautumista , tOimilupien 
myOntiimistii Neuvostovaltion ki peasti tarvitsemiin ieoJlisuusaloihil1 . He 
ehdottivat Lokakuul1 vallankumoukse n mitattomiksi julistamien tsaarin 
hallituksen velkojen maksamista. Puolue leimasi antautumisehdotukset 
kavallukseksi. Puol ue ei kieJtaytynyt kllytt1imasta hyvl1kseen toimilupa
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po1itiikkaa , mutta vain sellaisi lla aloi1la Ja se!1aislssa mitoissa, jolka 

olivat edullisia Neuvostoval tiolJe. 
Buharin 1 Sokolnlkov olivat ehuottaneet ]0 ennen edustaja.a 

kokousta ulkomaankal1pan monopoolin Iald<al1tiamisia. Tlimti ehclotus 
oI i myoski n tulos siit1i. kasityksest1i, elUi tlus! hlouspolitiikka mer
kitsi omien asemien I uovuttamista kapita1ismille. Len in lei masi silloi n 
Buharinin keinotte\ijoiden, nepmannien ja kul akkien puolusta]aksi. XII 
edustajakokous torjui paltttltvasti rikolliset yritykset horjuttaa ullw

maankaupan monopoolia. 
Edusta jakokolls torjul mypskin Trotskin yrityksen tyrkytl1i.a puo

lueelle turmiollista politiikkaa talonpoikaisloo l1 st1htautumisessa . Euus
tajakokot1s osoitti; ettei saa unohtaa sita tosiasiaa, etta maassa vallitsee 
talon poikai nen piklw tuotanto. Se korosti, etta teollisuuden, sen mukana 
myoskin suurteollisuuden kehitys ei saa kaydii ristiin talonpoikaisjouk
kojen ~tujen kanss1, vaa n piUia sen tapahtua kiin teassa llitossa nilden 
kanssa koko tyotatekevan viiest0n eduksi. Nama paaWkset ol i suunnal tu 
Trotskia vastaan, }oka ehdolli teollisuuuen rakentamista talonpoikaista
louden rilstamisen avulla }a loka ei tosiasiassa tunnustanut prolelariaa

ti n ja talonpoikalston liittopolitiikkaa. 
Trotski ehdotti samalla, etta on SllljeHava sellaiset suuret tehtaat, 

joill a oli merkitys ta maanpuolustukselle, kuin Puliiovin , Brjanskin 
ja muut tehtaat, }otka eivlit tuottaneet \'oittoa, kuten han vliWi. 
Edllstajakokous hylkil.si suuttumuksella Trotsk in ehdolukset: 

Leninin kirjeellisesti edusta}akokoukselle IllheiUiman ehJotllk ~e n 
.mukaisesti XII edusta jakokous muouosti yhdistetyn elimen - I\eskus
kontrollikomiteal1 ]3 TyilHiis-ja talonpoikaisinspektion. Sille annetliin 
vastuunalaiset lchUivat: puoluoeml1lc cheyden slIOjc\t;mincn, pliolllC
Ja vaitiokllrin lujiltami nen, NClivostovallion konc:islon l<aikinj1110Iincll 

parantaminen. 
Edusta]akokous omisti suuren huomion kansallisuuskysymykselle. 

Taman kysymyksen al ustajana oli toveri Stalin. Tover! Stalin korosti 
kansallisutlskysymystl1 koskevan poli tiikkamme kans2inv;l1ista merl<i
tystil.. Lannen ja Idan sorretut kansat nlikevli t Neuvostoliilossa kall
sa\lis uuskysymyksen ratkaisemisen ja kansallisen sorron lopettamisen 
esikuvan . Tove ri Stalin vilttasi tarmokkaan tyOn vltltUlmattomyyteen 
eptltasa-arvoisuuden poistamiseksi Neuvostoliiton kansojen valiltti 
talouden ja kulttu urin alalia. I-Hin kUtSll i koko puoluetta plitiltavai
seen taisteluun kansal1is uuskysymyksessa esiintyvili poikkeamia
suurvenaliiisUi chauv.inismia ]a paikallista porvarillista natsionalisrr.ia 

vastaan . 
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Ed ustajalwkouksessa paljastettii n natsionalist isen poikkeaman kan
nattajat ja heidan suurvaItapolitiikkansa kansallisii n va hemmis toih in 
nahde n. Puoluetta vastaan esiin tyivat silloin gru usialai set nats iona
listisen poikkeaman kannattajat - Mdivani y.m. Natsionalistisen 
poikkeaman kannattajat vastustivat Taka-Kaukaasian federation rnuodos
tam ista, vastustivat Taka-Kaukaasian kansoje n ysHivyyden IUJittamista. 
Natsiona l~stisen poikkeaman ed usta jat kayttayty~vat m uita Gruusiassa 
olevia kansa llisu uksia kohtaan todellisina s ltUrvaita-chauvinisteina. 
Ne haativat Tiflisistii pois kaikki ei-gruusialaiset, varsinkin armenia
laise t, JUlkaisivat lain, Jonka mukaan gruusiata r menetti Gruusiassa 
kansa laisoikeudet mentyaan naimisiin jonkun muun Iwin gruu sialaisen 
kanssa. Trotski, Rade k, Buhari n, Skrypnik ja Rakovs ki tukivat gruu
sialaisia natsi011alistisen po ikkea man kann attajia . 

Kohta edustaJakokoukscn jiilkeen kutsu ttiin koolle erikoinen kan
sallis uuskysymystii koskeva kansallisten tasavaltoJen tyontekijoiden_ 
ne uvottelukokous. Siinii paljastettiin tatarilaisten porvarillisten natsio
na listien ryhmii - Sliitan-Galiev y.m., sekii uzbekkilaisten natsio
na lislisen poikkeaman - kanna ttajien ryhma - Faizulla HodzhaJev 
y. m. 

Puol ueen Xll ed ustajakokOlls teki yh teenvedon uudesta ta lcus
politiikasta kahden vl10den ajalta. Saadut tulokset antoiva t rohkeutta 
ja varmuutta lopulliseen voittoon. 

n Puol ueemme on pysynyt eheilna, kiinteas ti yh teenli ittynee
na pllolueena, Joka on selviytynyt mila su urimmasta I<iHlntees
Hi ja astu u cteenpaln levi letyi n lipu in", julisti ed l1staJakokou ksessa 
toveri Stalin. 

4. Taistelu kansalltalouden kun toonpalauttamisen vaikeuksia 
vastaan. Trotskilaisten aktiivisuuden voimistuminen Leninin 
sairauden yhteydessa. Uusi puoluevaittely. Trotskilaisten 
tappio. Leninin kuolema. Leni n-kutsunta. Puolueen 
XIII edustajakokous. 

.10 cnsimmaise t taisteJuvuodet ka nsa ntalouden kuntoonpalauttami
seksi johtival huom attaviin menestyksiin . Yuonna 1924 huomatti in 
110u sua kaikilla aloi1la. Kylv/jala oli suuren nut vuodcsta 1921 Jahlit'n 
lIuomattavasti, talonpoikaistaJou s lujittui yha ene mmiin. Sosialistillen 
teollisuus kasvoi Ja kehittyi. Tyovaenl uokan Jukumiiiira kasvoi huo
maUavasti. TyOpaJkka II saantyi. Ty6laise t ja talonpojat alkoivat ell1ii 
helpom min j30 paremmin kui n vuosi na 1920 - 1921. 

, 
Mutta yha edelleenki n tuntuivat vlela lopettamatta jailneen talou

dellisen rappiotilan seura ukset. Teollisuus oli vie1i1 j1l1jessa sodan
edellisesla tasosta, teollisuuden kasvu oli huomattavasti jaljessa maan 
tarpeiden kasvusta. Vuoden 1923 loppuun mennessa laskettiin olevan 
noin miIJoona .ty/jtOn ta, - kansantalouden hidas kasvu ei antanut 
mahdollisuutta tyott/jmyyden poistamiseen . Kauppa kehittyi pysah
dyksiWiin, koska nepmannit ja kauppaja rjesiOissam me olevat nepman
ainekset saneli vat maalle tavattoman korkeat kaupunkilaistuotteiden 
hinnat. Taman yhteydessa neuvostorupla alkoi horjua pa hasti , sen 
arvo laski. Kaikki lama jarrutti Iy/jliiisten ja ialonpollden aseman 
parantamista. 

Yuoden 1923 syksyyn mennessa karjistyivat taloudelliset vaikeu 
del jonkun verran sen vuoksi, etta teollisuus- ja kauppaelimemme 
rlkkoivat Neuvostovallan hintapolitiikkaa. 011 olemassa jyrkka ero 
teollisuus .avaroiden ja maataloustuolteiden hintojen vllllla. Viljan
hinnal olivat alhaiset , muita teollisuustavaroiden hinnat kohtuuttoma n 
korkcat. Teollisuuden hallintokustannukset olivat korkeat, ja se teki 
tavara t kalliiksi. Raha, jota talonpoikaisto sal viIJan myynni~ta, aleni 
pian arvossa. Kai ken Iisaksi trotskilai nen PJatakov, joka silloin is tui 
Korkeim massa Kansantalousneuvostossa (YSNH), antoi talousmiehille 
rikollisen ohjeen kiskoa mahdollisimman pal jon vorttoa teollisuus
tavaroiden myynnista, kohotlaa hilliltomasti hintoja muka teollisllu
den kehiWimiseks l. Tosiasiassa lama nepman-tunnus voi Johtaa vain 
teollisuustuotannon supis tumiseen ja teollisuuden horjumiseen. Sel
laisten ehtojen valli lcssa oli talonpoikaistolle epaedullista hankkia 
kaupullkilaisia tavaroila, Ja sc lakkasi Iliit tl oslamasf:t. Alkoi menekki
pula, joka vaikutti t30 kaisin teolJls uu tcen. lI meni vaike tl ksia tyl:lpalk
kojen maksam isessa. Tama aiheutti tyytymiittelmyytta tyl:llaisten 
keskuudessa. Takapajuisimmat tyulaiset jaiviit muutamissa tehtaissa 
pois tyosla. 

Puolueen Keskuskomitea osoitti keinot kaikkien naiden vaike uk
slen ja puutteiden poistamiseksi. Ryhdyttiin toimenpiteisiin menekkl
pulan lopettamiseksi. Suoriteltiin tavallisirnpien Joukkokulutus
tavaroiden hintojen alentaminen. P aatettii n panna tayHintMn raha
reformi -silrtya lujaanja vakaan nutettuun valuuttaan, tshervonetslin. 
Pantii n Jarjestys aikaan tyolliisten tyopalkan maksamisessa. Hahrnoi
teWln toimenpiteet kaupan laaJentamiseksi neuvosto-ja osuustoiminta
eJinten valityksellli ja kaikenlaisten yksityiskauppiaiden Ja kelnotteJljoi
den karkoittamlseksi kauppa-alalta. 

Oil kil.ytav1t toimeen yksirnielisesti, hl hat kaarittyinli. Siten ajat
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tell vat Ja tol mlvat puolue el1e uskoliiset ih miset. Mutta trolski!aiset 
ei viit menetelieet siten. KayWien hyvakseen Lenin in polssaoloa, kun 
han ei vaikean sairautensa Whden voinut ottaa osaJ ty6h5n , he 
alkoivat uuden hyokkayksen puoJue lta ja sen joh loa vaslaan . He 
pa1i tte\ivat, eHit oli tu ll ut suotuisa hetki p uol ueen haja\lelyomiseksi 
Ja sen Johdon kukistamiseksi. Taistelussa puoluetta vastaan he kay t
tlvat hyvakgeCn kaikkea: sek1i va 1\ ankumouksen tappiota Saksassa 
Ja Bulgariassa vuoden 19.23 syksylJa, maan taloudellisia vaikeul,s ia 
elta Leni nin sairaulta . J uuri lana Neuvostovaltiolle vaikeana hctken:i, 
Jolioill puolueen Jolt taja oli vuotcen omana, Trotski aloiHi hy1}k
kayksensa bolshevikkipuoluetta vastaan. Koot tuaa n ymparil:een kaikki 
leniniliiisvastaiset ainekset puolueessa han kyh1isl puol uetta va::.taall, 
sen johtoa vastaan ja 9tn politiikkaa vastaan suunnatun oppositio
ohjelman . OIiJelmaa lIimitettiin 46 :n oppositiolaisen Julistukseksi. 
Talstelu un Le ninin puoluetta vastaan yhtyivat kaikki oppositit). 
ryhmittymlit - tro lskilaiset, de tsi stit, "vasc mmistokommull istien" ja 
"ty6Iaiso;>position« j1l.a nnokset. Julistuksessaan he enn ustelivat 
vaikeaa taloudeUisla pulaa, Neuvostovallan luhoa ja vaalivat fra ldio- Ja 
ryhmittymlsvapautta ainoana ulospaasyna tilanteesta. 

Se ol i taistelua fraktiolden palauttamiseksi, jotka pu.olueen 
X edustaJakokous Leninin ehdolliksen mukaisesli oli kie\tanyt. 

Trotskilaiset eivUt ascltaneet minkiianlaisia konkreettisia kysymyk
~\.J sm tcollisuuden tahl maatalouuen parantamisesla, maan tavaravaihuonJ{"'~'\ 

~ \i,-.J parantamisesta, tyoHitekevien aseman parantamisesta. Eiv1!.tka he tahl1n'\14
.... tunteneet kiinnost ustakaan. HeitIi kiinnosti vain yksi seikka : Leninin 

poissaololJ hyvllksildi.ytto , fraktioiden palauttamin en puoluec n sisalle 
ja puolueen perusteiden horjuttaminen, sen Keskuskomitean horjllt
taminen. 

46:n oppositiolaisen ohjelman J1Ukeen julkaistiin Trotskin kirje, 
JOSS! han muslasi puolueen kaadereita ja jossa esitettiin useita uusia 
par Jaavia syytOksiii puol uetta ~vas (aan. Tassi! kirjeessa Tro tski toisti 
van haa me nshevistista luritusta, jota puol ue ei kuullut haneita ensi 
kertaa. 

Trotskilaiset ryntasivat ennen.kaikkea puoluekoneisto n klmppu ull . 
He ymmarsivut, etta puolue ei voi ellia eika tyoskenneIl1i ilman IUJaa 
puoill ekoneistoa. Oppositio yrWi horju ttaa tala koneistoa, havittaa 
sen, nos taa puoluejasenet puol uekon eistoa vastaan seka n uorison 
puolueen vanhoja kaadereita vastaan. Ki rjeessaan Trotski Pani toi
veensa opiskelevaan nuorisoon, puolueen nuoriin jil.seniin , jotka 
eivat tunteneet puolueen taistelun histo riaa trotskilaisuu tta vastaan. 
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Valloittaakseen opis kelevan nu orlson puolelleen Trotski imarteli sita 
nimitl1ien siUi "puolueen varmimmaksi ilmapuntari ksi " Ja samaan 
aikaan seWti vanhan Leninin kaarti,n rappeutuneen. Viitaten II In ler
nationalen rappeutuneisiin johtajiin han vihjaili ruokottomasti, eWi 
vanha bolslievistinen kaarti kulkee samaa tieta. Suutlsoitol\aan puo
lueen rappeutumisesta Trotski yritti peitelUi omaa rappeutumistaan 
ja om ia puoluevastaisia aikei taan. 

Oppositiolaisten 1110lemmat aSiakirJat, ni in 46:n oppositiolaisen 
ohjel man kuin Trotskin kirjeenkin, lahettivat trotskiJaiset piirijarjes
toihin ja soluihi n, esittivat ne puoluejl1senten kasitelHiviksi. 

Puolue haastettiin vaittelyyn. 
Samoinkuin plIolueen X edustaJakoko uksen ede1l1:! ammatti 

lIittov1i.ittelyn aikana, nlin nytk.in trotskilaiset haastoiva t puoluetta 
yleiseen puoluevaittelyyn. 

Huollmatta slita, ettll p uolue~a oli tekemis ta tarkel1 mplen talou
deI\islen kysymysten kanssa, puoIue oW haas teen vasiaan ja avasi 
vaittelyn. 

Vaittely k.1sitti k.oko puolueen. TaisteluIIa 011 hyvin kiihkea luon
ne. Erikoisen ankarana kay! talstelu Moskovassa. Trotskilaiset py r· 
ki vat enne n kaikkea kaappaamaan paakaupungin JarJeston. MlItta 
vaittely ei a uttan ut trotskilaisia. Se saattoi heidat vain h11 pe1ian. 
Trotskilaiset Iyotiln perin pohj in haJaIle niin Moskovassa kllin koko 
Ne uvos toliilossahin. Trotskilaisten puolesta aanest i vain pieni maara 
ko rkeakouluJ en Ja virastojen soluja. 

Vuod en 1924 tammikuussa kokoonlui XIII puoluekonferenssi. 
Se kuu l! tovcri Stallllin selostllksen, jossa tehtiin yhleenvcto v~iittelysta . 

Ko nferenssi luomitsi lrotskilabclI opposition scliWlen, etta siina puo
rue on tekem isi ssa pikkllporvarillisen marxllalslludesla pOi!?kealllisen 
kanssa . Jalkeenpain puolueen XIII edustajakokous ja Kommunistisen 
Internationalen V kongressi hyvaksyivat konferenssin p11atokset. 
Kansainvlili nen komm unistinen proletariaatli kannatti bolshevikki· 
puol uetta sen taiste! us sa trotskllaisuutta vastaan. 

Mutta trotskllaiset eivat keskeytt11neet myyrantyOtlHin. Vuoden 1924 
syksy\la Trotskl · julkaisi kirjoituksen ~ Lokakuun opetukset ", Jossa 
teki yrityksen vaihtaa leninismin salavihkaa trotskil aisuuteen. Tama 
kirjoitus oli kauttaaltaan puolueemme ja sen johtajan Leninin par
jaamista. Tlihl1n parJaustekeleeseen tarttuivat kaikki kommunismln ja 
Neuvostova\lan vihoIIiset. Puolue suhtautui suuttumuksella tahan 
Trotskin harjoitta:naan bolshevismin sankarillisen historian parJauk
seen. Toveri Stalin paljasU Trotski n yrityksen vaihtaa leninismi 
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salavihkaa trotsklsmlin. Toveri Stalln osoitti puhelssaan, etta nPuo
lueen teht livanli on trotskilaisuuden hautaamlnen aatteellisena vir
tauksena U • 

Trotskilais uuden aatteellisessa nujertamisessa ja leninismin puo
lusta misessa oli suuri merkitys toveri Stalinin teoreettisella teoksel
la "Leninismin perusteista", joka ilmestyi vuonna 1924. TlIma kir
janen on len inismin mestarillinen esitys Ja vakava teoreettinen perustelu. 
Se antoi silloin ja antaa nyt bolshevikkien kaslin koko maailmassa 
marxilais· leninilaisen teorian teravan aseen. 

Taisteluissa trotskllaisuutta vastaan to veri Stalin Iiitti puolueen 
sen Keskuskomitean ympar iJle ja mobilisoi sen taistelemaan edeUeen 
sosialismin volton puolesta maassam me . Toveri Stalin pystyl naytta
maan toteen, etta trotskilaisuuden aatteellinen nujertamlnen on val!· 
tama lOn ehto jatkuvan voitokkaan etenemisen turvaamiselle sosialls
mia kohden. 

Tehdessaan yhteenvedon tasta trotskilaisuu tta vastaan kiiydyn ) aiste
lun kaudesta toveri Stalin lausui: 

"LyomaWi hajalle trotskiJais uutta el voida saavuttaa volt· 
toa uuden talouspolitiikan olosuhtelssa , el volda saada aikaan 
nykyisen Veniijan muuttamista soslalistiseksi Venlljaksl". 

Muita puolueen leninilaisen politiikan menestyksia synkensl mWi 
suuri n onnettomuus, Joka koh tasi puoluetta ja tyl}vaenluokkaa. Tam· 
mikuul1 21 pna vuonna 1924 kuoli Gorkissa Moskovan Hl.hella Joh . 
tajamme ja opettajamme, bolshevikkipuolueen perustaja Lenin. Ko ko 
maaiJ man tyovaenluokka oW vastaan sanoman Leninin kuolemasta 
kaikkei n raskaimpana menetyksenaan. Leninin hautauspaivana 
kansainvali nen proletariaatti julisti viisi minuuttia kestavan yleisen 
ty6nseisauksen. Pysiihtyiviit raulaliet, pyslihtyi tyO tehtaissa. Koko 
maailman ty6tatekevat saattoivat mita suurimmalla surulla hautaan 
isansa ja opettajansa, parhaimman ystavansa Ja puolustajansa
Leninin. ~ 

Neuvostoliiton tyovllenluokka vastasi Leninin kuolemaan Iiitty· 
mal lii vieW. tiukem min Leninin puolueen ympiirille. Jokainen tietoi· 
nen tyOiainen ajatteli naina surupaivina suhdettaa n Leninin vlimeista 
tahtoa toteuttavaan kommunistiseen puolueeseen. Puolueen Keskusko· 
m!tealle saapui monia tuhansia puolueeseen kuulumaUomlen tyOllllsten 
pyyntoja heidan hyvaksymisestaan puolueen jiisen iksl. Keskuskomltea 
antoi kannatuksensa talle eturivin tyol1ilstel1 Iiikkeelle JulistamalJa 
eturivin tyol li isten Joukko~astaanoton puolueeseen, JUJistama\la Len!n
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I<utstinnan puolueeseen. Puol uee~en liittyl ils1Hi kymrnen1<i tutlanSla 
ty()laisili. Liittyiv~t ne, jotka olivat valmiita antamaan henkensa puo· 
lueen as~an puoiesta, Leninin asian puolesta. Yll kaks!sataa nelJaky m
mentll tuhatta tyoliiistli astui silloin lyhyessa ajassa b91·shevikki
puolueen rive ihin . Puol ueeseen Iilttyi tyovaenluokan edistynein osa, 
tietoisin }a val)an ku mouksellisi n, rohkein ja kurinal aisin osa. Se 
oli Lenin·kutsun ta puolueesee n. 

Len inin kuolema osoitti, kuinka lliheinen meidan puolueemme on 
ty6111isjoukoille Ja kuinka Slluressa arvos sa ty61aiset piUi.vll.t Len inin 
puoluetta. 

Leninln kuoleman Jalkeen seuranneina surupaivina toveri Stalin 
vannoi SosialisHsten Neuvostota~.valtojen Liiton NeuV'ostojen II edus
taJakokouksessa puolueen nimessli suuren valan . Han sanoi: 

"Me, kommunistit, olemme erikoista tekoa. Meidat on muo
vattu erl koises~a ainees~ . Me olemme niila, jotka muodost.avat 
suuren proletaarisen strateg!n armeijan , toyer! L-eninin armeljan . 
EI ole mitlian k<xkea mpaa kunnlaa kuin on kunnia kuulua 
lah1l.n ar,tneIJaan. EI ole mitlian ylevll.mpaa nlmea kuin sen puo· 
lueen jasenen nlmi, Jonka perustaja Ja Johtaja on toveri 
Lenin • .. 

Poistuessaatl luotamme toveri Lenin lausui viirneisenll tah
tonaan, ettll me pitllisimme korkealla Ja sllilyttliisimme pubtaa
na puolueJlisenen su uren nimen. Van nomme stnulle', toveri 
Lenin, ettll me tayta mme kunnialla timan kaskysil.. 

PoistuesSftan luotamme tover! Lenin lau;iUi viimeisenll tah· 
tonaan, eWi me varJellslmme puolueen yhtenalsyyttll kuln 
silmlUeraamme. Vanoom1l1e sinulle, toyed Lenin, etta me lily· 

tllmme kunnialla taman kin kaskysi I.. 
Poistuessaan luotamme toveri Leni n lausui viimeisena tal1

tonaan, eWi me varjelisimme ja luji ttaisimme prole taria.ati n dik· 
tatuuria. Vannomme sin ulle, tove ri Lenin, etta me emme sa1\sla 
voi miamme tayttaaksemme kunnialla tamllnkin kliskysi L. 

Poistuessaan luotamme toyer! Lenin lausui viimeisenti tahto
naan, etta me luJittaisimme kaikin voimin tyolaisten ja talon
poikien ,liiHoa. Vannomme sinulle, tover! Lenin, eWi me Biy
tlimme kunnialla tlrriankin kaskysll.. 

Toveri Lenin puhui meille herkeamatta maamme kansojen 
vapaaebtoisen liiton vlllttamlittomyydesta, niiden veljellisen yh· 
teistyl}n vll.lt tll.mattomyydesta Tasavaltojen Liiton pultteissa. Pois· 
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tuessaan iuotamme toveri Lenin lausui vii meisena tahtonaan, 
eW! me JUjittaisimme ja 13ajentaisimme Tasavaltojen Lii ltoa. 
Vannomme sinulJe, to\cri Lenin, eWi me Hiytlimllle kunniaJla 
taman kin kaskysi ! .. 

Leni n osoitti meille usein, etta Punaisen armeiJa n lujittalll i
ne n ja sen kuntoisl1uden parantalllinen on yksi tl1rkeimpia puo
lueem me tehUivia ... Vannomme siis, toverit, ettelllme sa1ista 
voimiamllle lujittaakselllme Punaista armeljaamllle, Punaista 
la ivastoam me... 

Poistuessaan luotamine tover i Leni n lau"sui viimeisena tah. 
tonaan, etta me oJisimme uskollisia Komm.unistisen In ternatio
naJen periaatteille. Vannomme sinulle , tov'eri Leni n, ettemme 
sailsta henkeamme Iuj itlaaksem me Ja laaJentaaksemme koko 
maa il man tyatiitekevien liittoa"":" Komm unistista InternationaJea I" 

Se oli bf;>lshevikkipuolueen vala johtajaJleen LeniI1t11e, ' joka tu lee 
eJamaan vllosisatoJa. 

Vuoden 1924 toukokuu~sa pidettiin puoJueen XfII edustaja. 
kokous. Ed ustajakokouksessa oli Hisnii 748 paatasvaitaista edu,stajaa, 
jotka edus tivat 735.881 puolueJasenta. Puoluejasenten Juvun jyrk ka 
sUllreneminen edelliseen ec.lustaJakokoukseeu verraten saa selitykse ll 
nolo 250 tllhannen lluc.len jiisenen astumlsesta puolueen riveihin 
Lenin-kutsunnassa. Neuvottelevia edustajia oli 416. 

Edustajakokous tuomitsi yksi mielisesti trotskllai sen opposition 
ohjclman, maaritellen sen pikkuporvarilli Sieksi poikkeamaksi marxi lai
sUlldesta, leninism in revisloksi, ja vahvisti XIII puoluekonferenssin 
paatoslauselmat : Puoillerakenn lIstyosta U ja "Viiittelyn tulokSista". 

Lahtien kaupungin ja maaseudun yhteenlii tiymisen lUjitiamls
tehtavasta edustajakokolls anloi olljeen teolJisuuden ja ensikadessa 
kevyen teollislluden edelleen laajentamisesta, korostaen samanaikai
ses.ti metallurgian nopean kehittamisen valttamattomyyttii. 

Ec.lustajakokolls antoi vahvistuksensa Sisamaankaupan Ka nsan�
Iwmissariaatin perustamiselle ja asetti kaikkien kauppaelinten tehta�
vaksi markkinoiden valtaamisen ja yksityispaaoman syrJayttamisen kau�
pan ala lta. 

Edustajakokous asetti tehtavaksl laajentaa halpaa vaHion luottoa 
talonpoikaistolle ja tunkea koronkiskuri pois maaseudulta. 

Maaseututyan paatehtavana edllstajakokous esitti tunnuksen 
talonpoikaisjoukkojen vetamisesta kaikin keinoin osuustoimin
taan. 
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edustaJakokous viittas i Le nin·j{utsunnan suunnaHoLopuksi 
maan 
tamiseen 
ni lle, ennen 

merkitykseen ja kii nnitti puolueen huomiota tyo n voi mistut
le ninismin perusteiden opettamiseksi nllorille puoluejase

kaikkea Lenin-klltsunnassa Iiittyneille jasenille. 

• 
5. � Neuvostotiitto talouden kuntoonpalauttamiskauden loppuun �

mennessa. Kysymys sosialistisesta rakennustyosta ja sosialismin �
voi tosta maassamme. Zinovjevin ja Kamenevin "uusi opposi�
tio" . PuoIueen XIV ed ustajakokous. Suunta maan sosialisti· �
seen teollistuttamiseen. �

Oli � kulunut yli nelja vuotta boJshevikk ipuolucen ja tyi)vaenluo
kan ollessa sitkeassa tyassa uuden talollspolitiikan :ala1la. Sankaril
linen taistelu kansantalouden kuntoonpalauttam iseksi lahestyi pati
tostaan. Ne uvostoliiton talolldellinen ja poliittinen mahti kasvoi 
yhii enemman. 

KansairivaJinen tilanne oli mUllttunut Uihiin mennessa. Kapita
Iismi oli kestanyt joukkojen ensimmtiisen valJankumoukseliisen hyok
kaykse n imperiaJistisen sodan J1ilkeen. Vaiiankumouksellinen liike 
Saksassa, ltal iassa , BlIlgariassa, Puolassa j<l useissa muissa maissa 011 
tukahdutetti.t . Luokkasov intoa ka nn attavien sosialidemokraattisten puo
ILteiden johtaJat olivat auttaneet Hissa porvaristoa. Oli alkanut val lan
ku mo uksen: viiliaikainen lasku.· Oli alkanut kapitalismb viiliaikainen, 
ositta ine n vakaantuminen Lansi-Euroopassa, sen asemien osittainen I ujit
tu minen. Mll tta k(1pital ismi n V'akaantuminen ei poistanut kapitalisti sta 
yh teiskllnba raatelev ia perusristirii toJa. Painvastoln: kapltali smin 
osittaincn vakaantllm illcll karjistl rlstiriitoja tyOliiistl'1l ja kap\talis
tie n va lilla , imperia lismi tl j<1 siirlomaakallsojen vii Ii IIii, eri maic.lt' t1 
im perlal is tiryhmien viiHlIa. I\apital ismin vakaanturninell valrnisleli 
ult tta ristiriitojen purkausta, ullsia pUlia kapitalismin maissa. 

Karitalismin vakaantumisen rinnalla tapahtui f\'euvostoliiton ki n 
vakaantuminen. Nama kaksi vakaantumis ta erosivat kuitenkin perin 
Juurin toislstaan. KapitaJisti nell vakaan!uminen ennusti kapitalismin 
uutta pulaa. Neuvosto liiton vakaanturninen merkitsi sosiali sm in l1laan 
talolldellisen Ja poli it tisen mahdin ttutta kasvua. 

Huolimatta vallankumouksell tappiosta Uinnessa Ill Jittui Neuvosto
lilton kansainvalinen ase ma jatkuvasti, tosin kylla hitaammalla 
, auhdilJa. 

Neuvostoliitto sal vuonna 1922 klltsun kansainvaliseen talous
konfe renssiin italialaiseen kaupuokiin, Genuaan. Imperiali~tiset halli
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tuksd koettlvat, kapitahsmi n maissa tapahtuneen valiankuino ukseh 
tappion rohkaisemina, harjoittaa Genuan konferenssissa uutta pain os
tusta Ne uvostotasavaltoja vastaan, tllllii ke rraIJa diplomaattises sa 
m uodossa. Imperia Iistit esittivll t Ne uvostomaalle J ulkeita vaati rn uksia. 
He vaativat Lokakuun vallankumouksen kansanistuttamien iehtaiden • 
palauttamista ul komaisiJIe kapitalisteille, vaativat tsaari n hallituksen 
kaikkien vclkojen maksamista. Nailla ehdoilla imperialistise t val tlot 
lupasivat Neuvostovaitiolle vahaisia lainoja. 

Neuvostoliitto torJui namll. vaatimukset. �
Genuan konferenssi ei tuottanut tuloksia. �
Uuden intervention 1!hka Englannin ulRoministeri CUfzbnin uhka�

vaatimuksen muodossa v. 1923 Iy{)tiin myos kin takaisin. 
Tunnusteltuaan Ne uvostovallan IUJuutta ja vakuuttaud uttuaan sen 

k~stavyydesUi kapitalistiset valtiot toinen toise nsa ja lkeen alkoivat 
palauttaa maamme kanssa diplomaattisia suhteita. Vuoden 1924 ku
luessa palautettiin diplomaattisef suhteet Englannin, Ranskan, Japan in 
ja Italian kanssa. 

Oli selv~ii, eWi Neuvostomaa oli kyenn yt valloittamaan itseJleen 
rauhalli sen hengahdysaJan kokonaiseksi ajanjaksoksi. 

Maan sisiilIiikin muuttui tilanne. B )Ishevikkien puolueen johtamien 
tyo liiisten Ja taionpoikien itseuhrautuva ty5 tuotti hedeimansl!. Kan 
santalou <.l en nop ea kasvu oli i1meinen. Talousvuonna t924-25 11Ihes
tyi maatalous JO sodanedeIlisia mittoJa saavuttaen 87 prosenttia 
soda nedeIlisesta tasosta. Neuvostoliiton suurteoIlisuus tuotti vllonna 
1925 JO noin koltne neljiinnestii sodanedell isest1l teollisuustuotannosta. 
Vuonna 1924-25 Neuvostomaa voi JO sijoittaa ullsiin rakenl!ustoillin 
385 milJoonaa ruplaa. Maan siihk5istamissuunniteima tiiyte ttii n menes
tyksel lisesti. Sosia lismin hallitsevat asemat kansantaloudessa IUJittui
vat. Taistelussa yksltyispaiio maa vas taan teollisuudessa ja kaupassa 
oli saavutettu suuria menestyksiii. 

Taloude llinen nousu tol mukanaa n tyoliii sten Ja talonpoikien 
aseman Jatkuvan paranemisen . Tyovaen luokan kasvu tapaht ui nopeaa 
vauhtia. Tyopalk ka nousi. Tyon tuottavaisuus kohosi. Talonpoikien 
aineel li ne n asema paran! huomattavasti. Tyolais- ja talonpolkais
valtio saattoi vltonna 1924-25 Jakaa viihaviikiseIJe talonpoikaistolle 
avustusta Hihes 290 miljoonaa fuplaa. Ty51aisten ja talonpoikien 
aseman paranemisen perustaIJa kasvoi joukkojen poliittinen aktiivisuus 
voimakkaasti. Proletariaatin diktatuuri lujittui. Boishevikkipuolueen 
arvovalta Ja vaikutus kasvoi va t. 

Kansantalouden kuntoonpaiauttaminen oli pliattymassa. Mutta 
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Nt:uvoslomaalle, rakennettavan sosialismin maalle, ei riittiinyt pelkk1l 
+alrlud en kuntoonpalauttaminen, pelkka sodanedel1lsen tason saavut. 
tami nen. Sodanedellinen taso oli takapajuisen maan taso. Oli men. 
tii\'ii pite mmiilIe. Neuvostovaltion vaIJoittama pitkaaikainen hengahdys. 
ka usi takasi mahdolJisuuden Jatkuvaan rakennusty5hOn. 

Mutta tassa nousi kaikessa laajuudessaan kysymys kehityksemme, 
rakennustyolllme tulevaisuuden niik{)aloista ja luonteesta, kysymys 
sosialismin kohtalosta Neuvostol iitossa. Mihin sLluntaan on suorltet
tava taloudelJista rakennustyota Neuvostoliitossa, sosia li smin suun
taan vaiko johonkin muuhun suun taan? Tiiytyyko meidan rakentaa 
sosialisti nrn talous ja voimmeko me rakentaa sen vai onko meidan 
osanamme maaperan lannoittaminen tOisen laista, kapitaJistlsta taloutta 
v(Jrten? Onko yleensa mahdollinen sosialistisen talouden raken tami
nen Neuvostoliitossa, Ja jOs se on mahdolJinen, niln onko sen raken
taminen mahdollinen vaIlank.umoukscn tulon viipyessii kapitalistisissa 
malssa ja kapitalismin vakaan tuessa? Onko sosiallstisen talouden 
rakentaminen mahdollista uuden talouspolitiikan avuJJa, joka IUjit
taessaan 1 Jaajentaessaan kaikin puolin sosialismln voimia maassa.a 

antaa samalla toistaiseksi jonkun verra n !;:asvaa kapitali sminkin ? 
Kuinka on ra kennettava sosialistinrn kansa ntalous, mista piiiis tii on 
aJoitettava sen rakentaminen? 

I(aikki nama kysymykset nousivat kuntoonpalautta miskaude n 
loppu un men nessa puolueen eteen, mutta eiviit eniia teoreettisina 
kysymyksinii, vaan kaytannon kysymyksina, jokapaiviiisen taloudelll
se n ra ken n ustyon kysyrnyksinil. 

Oli vllittarnafiintii antaa ka ikklln niiihin kysYlllyksiin Sllorat j3 sel
viit vastaukset, Jotta nil n pllolue- Ja talllustYilntekljarnme, jotka raken
tlvat teollisu ulta ja lIIaataloutta , kuin koko kansakin tieUilsiviit, mi. 
hin on suuntauduttava, sosialismiin vai kapitaIismiin. . 

Ilman selvaa vastausta niiihin kysy rn yksii n koko kiiytannoll inen 
rake nnustyomme oli si ollut tyo tii ilma n tulevaisuudenn1i.k{)aloja, tyota 
ummessa silmin , turhaa tyota. 

Puolue antoi kai kki in nll. ihin kysymyksiin selviit ja varmat vas. 
ta ukset. 

Kylla, vastasi puolue, sosialistinen talous voidaa n ja se pitaa 
rakent:la maassamme, sillll. m~i1Ia on kaikki, mikll on vitltta m:it(lnta 
sosialistisen ta lo uden rakentamisel\si, Hiydellisen sosiaJistisen yh teis
kunnan rakentam iseksi. Vuoden 1917 lokakuussa ty<>vaenluokka 
voitti kapitalismin pO/ii/tisesti, pystyWien poliittisen diktatu uri nsa. 
Siitit ajasta la htien Neuvostovalta on ryhtynyt kai kkiin toimenpitei
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siin Iyodakseen haJalle kapita\lsmin tal.oudellisen mahdi n Ja luoda k
seen ehdot sosialistisen kansantalouden rakentamiselle. Kapitalistien 
Ja tIlanherrojen omaisuuden pakkoluovutus, maan, tehtaiden, kulku
laitoksen ja pOinkkien muuttaminen kansan yhteiseksi omaisuudeksi, 
uuden talouspolitiikan volmaansaattaminen , sosialistisen valtioteo1\i
suuden ra kentaminen, Leninin osuustoimintasuunnitelman toteutta
minen - sellaise t ovat nama tofmenpiteet. Nyt on paatehtavanll. uuden, 
sosialistisen talouden rakentamisen vauh tiinsaat taminen koko maassa, 
kuoliniskun antaminen kapitalismille myoskin taloudellisesti. Koko 
meldan kaytannollinen tyomme, kaikk i mei dan toimlntamme on alis
tettava taman paateht1ivan tayttam isen vaatim uksiin. Tyovaenluokka 
voi tehda sen, Ja se tekee sen. Taman valtavan tehtavan t1i.yWi.mi
nen on aloitettava maan teolli soimisesta. Maan sosialistinen teolli
salminen on se perusrengas, josta on alettava sosialistisen kansan
ta louden rakentamisen kayntii npano. Ei vallan k.umou ksen viivastyminen 
LlI. nnessli. eika kapitalismin osittalnen vakaantuminen e\-neuvosto
malssa voi pys1i hdyWia meidiln kul ku amme eteenpain, sosialismiin _ 
Uusi talouspoli tiik ka voi vai n helpottaa tata asiaa, sill a puolue on 
ottanut sen kaytantoon Juuri kansantaloutemme sosialistisen perustan 
rakentamisen helpottami seksi. 

Sellainen oli puolueen vasta us kysymykseen sosialistisen raken
n ustyon voitosta maassamme. 

Mutta puolue tiesi, etta talla ei ole annettu tyhjentavaa vastausta 
kysymykseen sosialismin voitosta yhdessa maassa. So~ialismin raken
taminen Ne uvostoliitos sa on suurin kaanne i1miskun nan historias
sa, se on Neuvostoliiton tyovilenluoka n ja talonpoikaiston maail
manhistoriall inen voitto. Mutta se on ku ltenkin Neuvostolilton sisainen 
asia ja muodostaa vain osan sosialismin voHon kysymyksesta. Toisen 
osan kysymyksesta muodostaa sen kansainvalinen puoli. Perustellessaan 
ajatusta sosialismin voitosta yhdessa maassa on toveri Stalin useasti 
huomauttanut, etta on erotettava taman kysymyksen kaksi puolta, sisainen 
Ja kansainvalinen. Mita tulee kysymyksen sisaiseen puoleen, 5.0. I uokkien 
keskinllisiin suhteisiin maan sislllla , niin NeuvostoIiiton tyovaenluokka 
ja talonpoikaisto voivat tay si n voittaa taloudellisesti oman porvaristonsa 
ja rakentaa taydellisen sos'ialistisen yhteiskunnan . Mutta kysymyksellll 
on viela kans.ainvalinen kin puoli , s.o. ulkoiset suhteet Neuvosto
maan Ja kapitalistimaiden valilla, Neuvostokansan ja kansainvlliisen 
porvaris ton vllllllli, joka vihaa neuvostojarjestelmaa ja etsii tUai
suutta toteuttaakseen uuden aseell isen intervention Neuvostomaata vas
taan, tehdlikseen uusia yrityksiii kapitalismin palauttamiseksi Neuvos
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loli ittoon. Ja kun Neuvostoli itto on toistaiseksi ainoa sosialismin 
maa ja muut maat ovat edelleen kapitalistisia, niin Neuvostoliiton 
ympiirilla on edelleenkin kapitalistinen ymparysketju, mikll synnyttaa 
kapitalistisen intervention vaaran . On selvaa, etta niin kauan kuin 
on olemassa kapitalistinen ymplirysketju, tulee olema an kapitalistisen 
intervention vaarakin. Voiko Neuvostokansa yksi nomaan omin voi
min pOistaa tamll.n ulkoisen vaaran, kapi talistisen intervention vaa
ran Neuvostoliittoa vastaan? Ei, ei voL Ei vOi, koska kapitalistisen in ter
ventiovaaran poistamiseksi on hlivitettava kapitaJistinen ymparysketJu, 
ja kapitalistisen ymparysketjun havittaminen on mahdollista vai n vo!
tokkaan proletaarisen vallankumouksen tu loksena ainakin muutamissa 
maissa. Mutta tllstii se uraa, etta Neuvostoliitossa saav utettua sosia
!ismin vOittoa, mika il menee kapitalis ti sen talousjarjestel man lopet
tamisessa ja sosialist isen talousjarjestel man rakentamisessa, ei kui
tenkaan void a pitaa viela lopullisella voittona, koska ul ko maisen aseel
lisen intervention ja kapitillismin palauttamisyritysten vaara ei ole 
vielii poistettu, koska sosialismin maalla ei ole vi~lii takeita sellaista 
vaaraa vas taan. Ulkomaisen kapitalistisen interventiovaaran poista
miseksi tarvitaan kapitalistisen ymparyskelJun hiivittamistil. 

Neuvostoka nsa ja se n Punainen armeija kykenevat tietenkin 
l\euvostova Ilan oikean pol itiikan valli tessa torjumaan asianvaatimalI.a 
tavalla uuden ulkomaisen kapitalistisen in tervention, samoin kuin 
ne torju ivat ensimmaisen kapitalistisen intervention v uosina 1918
1920. MIIIta tiima ei viela merkitse, ett1! uusien kapit3,lististen 
interventioid en vaara tulee ~iI\11 pois!etuksi. Ensimmaisen interven
tion tap pin ci poistanut uuuen intervention vaaraa, koska in!erven
tiovaaran Wllue k.1pitalistinen }' lllpllrysketJII - on cuelleenkin ole
massa. Uudenkaan intervention tappio ci poista intervention vaaras, 
jOs kapitalistinen ymparysketju jaa yha vieW olemaan. 

Tasta seuraa, eWi proletaarisen vallan kumouksen voitto kapitali9
tisissa maissa on Neuvos toliiton tyo!a tekevien eJinetujen mUkaista. 

Sellainen oli puolueen ka nn anotto ~ysymykseen sosialismin voi
tosta maassamme. 

Keskuskomitea vaati, etta tama kannanotto kli siteltaisiin edessa
olevassa XIV puol uekon ferenssissa, jotta se hyvaksyttaisiin ja otet
taisiin vastaan puolueen kantana, puolueen lakina, joka on velvoit-. 
tava kaikille puolueen jasenille. 

rama puolueen kannano tto teki iyrmistyttavan vaikutuksen oppo
sitiolaisii n. Se tyrmis tytti heita en nen kai kkea silla, etta puolue 
antoi talle kannanotolle konkreettisen kliy!annOllisen luonteen, 
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yhdisti sen maan sosiaJistisen teolli soimisen kaytannolliseen suun
nitelmaan ja vaati sen pukemista puoluelain muotoon, XIV puolue. 
konferenssin paatoslauselman muotoon, joka on velvo!ttava !caikille 
puolueen jasenilIe. 

Trotskilaiset esiintyivat pllol ueen kantaa vastaan esittaen sen 
vastapainoksi menshevistisen "permanenttisen vallankumouksen teo
rian", jota voitiin nimittaa marxilalseksi teoriaksi vain marxilaisuut. 
fa pilkaten ja joka kielsi sosialistisen rakenn liStyon voilon mahdol
Iisu uden Neuvostoliitossa. 

Buh arinilai set eivat uskaltaneet esiin tya suoraan pllolueen kantaa 
vastaan. Mutta he alkoivat kuiten)dn esittaa salavi hkaa sWi vastaan 
omaa "teoriaansa" porvariston rauhallisesta kasvamis~sta sosialis
miln taydentaen sita n uudella" tunn uksell a: nR!kastukaa" . Buharinj
laisten mukaan, sosialismin voitto ei merkitse porvariston havitt;I
misla, vaan sen kartuttamista ja rikastuttamista. 

Zinovjev ja Kam enev rohkenivat jo k-erran juJistaa , ettll sosialis
min voitto Neuvostoliitossa on mahdoton maan teknillis-taloudellisen 
takapajuisuuden tahden , mutta heidan oli sitten pakko veHiytya pen
saitt en suojaan. 

XIV puoluekonferenssi (vuoden 1925 huhtikuussa) tuomitsi kaikki 
nama jul kisten ja piileskelevien oppositlolaisten antautumis-. teoriat " 
ja vallvisti plIolueen kannan sosialismin voitosta Neuvostolii tossa 
hyvaksyen vastaavan piHitoslauselman. 

Zillovjev ja Kamenev, joutuessaan tiukalJe, pitivat parempana 
~1inestaa tamli n paatoslauselman puoles ta. Mutta puolue tiesi, etta 
he vain Iykkasivat taistel uaan sWi vastaa n pli.aftaen n haastaa puol uee n 
talstelu un" puolu een XIV edustajakokou ksessa. He kokosivat kan
nattajia Leni ngradissa Ja muodostivat ni i n sanotun "uuden opposition· 

Vuoden 1925 jou)uk uussa avattii n puolueen XIV edustajakokous 
Edustajakokous pidettiin }annitlyneen sisaisen til anteen vallitessa 

puo! ueessa. Puol ueen koko olema~sao!on aikana ei 011 ut viela 011 ut 
sellaista tilannetta, ettii sellaisen mif1i suurimman puoluekeskuksen 
kuin Leningradin kokonainen edustaJisto hankkiutui esiintymllan 
Keskuskomiteaa nsa vastaan. 

EduslaJakokouksessa ol i Uisna 665 paat6svalta ista ja 641 neu 
votteJevaa edustiiJaa, Jotka edus tivat 643 tuhatla puol ueJil. senta ja 
445 tuhatta kandidaattia eli jonkun VE:rran vahemman kuin edeJli
sessa ed ustaJakokouksessa. Tassa nakyiva t tulokset puoluevastaisten 
ainesten saastuttamien ylempi en oppilaitos- Ja virastosoluJen osittaisesta 
puhdist uksesta . 
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Keskuskomitean polii ttisen toiminlaselos tuksen esitti toveri Stalin . 
Han pilrsi selvli.n kuvan Neuvostoliiton poliiUisen ja taloudellisen mall. 
din kasvusta. Neuvostotalousjarjestelman edullisuuden ansiosta oli sekli 
eollisuus etta maatalous palautettu kuntoon verraten Iyhyessa ajas. 

sa Ja ne Hihenivat sodanedellista tasoa. Huolimatta tasta menestyk
sesta toyer! Stalin kehoitti, etta ei tyydyttaisi tahlin, koska tama 
menes tys ei voinut tehda mitattomaksi sila tosiasiaa, etta maamme Jai 
edelleenkin takapajtliseksi agraarimaaksl. Maatalous tuotti kaksi kolman. 
nesta koko tuotannosta, teollisuus ainoastaan yhden kolmanneksen. 
Puolueen edessa on, lausui toveri Stalin, taydessa laajuuuessaan kysy
mys maamme muuttamisesta taloudellisesti kapitalistisista maista riippu. 
lIlattomaksi teollisuusmaaksi. Se voidaan tehd ii, Ja se taytyy tehda. 
Puolueen keskeiseksi tehtavaksi tulee taistelll maan sosialistisen teol
lisoimisen puolesta, taislel)) sosiallsmin volton puolesta. 

. "Maarnme on mllutettava agraarimaasta feollisuusmaaksi, jo
ka kykenee omin voimin tlloltamaan valtliim:i!lOmllt kOlleet, _ 
siina on meidan paalinjamme ydin ja perllsta", lauslli foverl 
Stalin. 

Maan tcollisoiminen turvasi maan talouuellisen itsenaisyyden, 
lujitti sen puolustuskuntoisulltta j3 loi sosialismin voHolle valttamat. 
IOmat ehdot Neuvostoliitossa. 

Zinovjcvilalset esiintyivat pnollleen 'pll~linjaa vastaan. Stalinin 
esi[!:imiiti sosialistisen teollisoimisen suun nitelmaa vastaan zinovje
vilainen Sokolnikov esitli porvarillisen sllllnnitelman, jota imperialis
JIlin l13it suosivat. Tiirnan SlIlIIIIIitclm3n tnllkaan ollsi N'euvostolii
to!i~pitanyt Jtilldll agnwlrllaak\!, joka valJllistcl9 piillasiallise~tI raaka
aineila ja clilltan'ikkelta, vieden niit'i ulkolll:Jllle Ja tuotta(:11 sieWI 
koneita, joila se ci itse valmista ja joila sen ei pid~ vallllistaa. 
Vuoden 1925 oloissa tama suunnitelma tahtasi ilmeisesti leollisesti 
kehittyneiden ulkomaiden taholta Neuvostoliiton teolJisen lakapaJui
sUllden vaklinnuttamiseen, Neuvostoliiton taloudelliseen Orjulltta
miseen kapitalistimaiden imperiaJististen haikalojen mi eliksi. 

Tuon suunnitelman hyvaksyminen olisi merkinnyt maamme 
lOuuttamista kapitallsfisen maailman avuttomaksi maataviljelev1tksi 
agraarilisakkeek ~i, sen jaWimistii aseettomaksi ja helkoksi kapltatismia 
vastaa n ja loppukiidessa-sosialismin asian hautallmista Neuvosto
Jiitossa. 

Edusta jakokous leimasi zinovJevilaisten taloudellisen • suunnltel· 
man U Neuvostolii ton orju uttamissuunnitelmaksi. 
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n Uutta oppositiota" eivat auttaneet sellaisetkaan otteet, kuin hei
Ellin vaitieensa (vastoin LeninHi I), ettii meidan valtioteol lisuutemrue 
ei muka ole sosialistista teollisuutta, eikii selitys (myoskin vasto in 
Leninia!), etta keskitalonpoika ei voi muka olla tyovaenluokan liitto
laisena sosialist isessa rakenn ustyossa. 

Edustajakokous leimasi nama n uuden opposition· otteet 
leninisminvastaisiksi . 

Toveri Stalin paljasti n uuden opposition u t rotskilais-menshevisti
sen olem uksen. Han osoitti, etta ZinovJev ja Kamenev toistelevat 
vain puolueen vihollisten luritu'ksia, vihollisten, JOita vastaan Lenin 
kavi aikoinaan saalimiitonta taistelua. 

Oli selviill, etta zinovjevilaiset ovat kehnosti naa mioi tuja trot ski
laisia . 

T<weri Stalin korosti , eWi puolueen tarkeimpana tehtlivlina on tyO
vaenluokan luja Iiitto keskitalonpoJan kans sa sosiali sm in rake ntamis
tyossiL Hlin viittasi kahteen siLloin puolueessa talonpoikaiskysymyk
sen alalia valli nueeseen po ikkeamaan, jotka olivat vaarana Hi lle lii
toile. Ensimmainen poikkeama oli kulakkivaaran aliarvioi rn inen Ia 
vaheksyminen, toinen oli pakokauhu, kulakkipelko 1a keskitalonpojan 
merkityksen aliarvioirninen. Kysymykseen siitli, kumpi poikkeama on 
huonompi, toveri Stalin vastasi: " Molemrnat ovat nhuonompia", 
sekti ensimmainen eWi toinen poikkeama. Ja jos nama poikkearnat 
palisevll.t kehittymaan, niin ne voivat hajottaa puolueen ja viedli sen 
turmioon. Onneksi meilla on puolueessa voimia, jotka voiva t karsia 
pois niin ensimmaisen kuin toisenkin poikkeaman". 

Puol ue todellakin l6i Ja karsi pois niin .. vasern misto" - kuin 
oikeistopolkkeam ankin. 

Tehden yhteenvedon t'aloudellista rakennustyota koskevista vait
telyista puolueen XIV edustajakokous hyJkasi yksimielisesti opposi
tiolaisten antautumissuunnitelmat ja Jausui kuuluisassa paatDksesslian: 

ItTaloudellisen rakenn ustyon alalia edustajakokous lahtee 
siita, ettli meidan maallamme, proletariaatin diktatuurin manila, 
on "kaikki, mik~ on viilttlimlitontii taydelIisen sosialistisen 
yhteiskunnan rakentamiseksi" (Lenin). Edustajakokous pitaa 
taistelua sosialistisen rakennustyon voiton puolesta Neuvosto
Ilitossa puo!ueemme perustehtiiviina·_ 

XIV edustajakokous vahvisti puolueen uudet salin nOt. 
XIV edustajakokouksesta lahtien alettiin puoluettamme nimittlla 

Neuvostoliiton Kommunistiseksl Puolueeksi (bolshevikit). 
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Edustajakokouksessa ,"ajaUelyodyt zinovjevilaisel eivat alistuneet 
.puolueen paaloksiin. He aloitlivat taistelun XIV edustajakokouksen 
pii ii t~ksia vastaan. Heti XIV edustajakokouksen jalkeen Zinovjev 
jarjesti Leningradin kommunistisen. nuoriscliiton llianinkomitean 
koko uksen. Sen huippukerroksen olivat Zinovjev, Zalutski, Baka
jev, Jevdokimov, Kukli n, Safarov y. ffi. kaksinaamaiset kasvattaneet 
vihan hengessa puolueen leninilaistii Keskuskomiteaa vastaan. Tassii 
kokouksessa Leningradin kommunistisen nuorisoliiton liiani nkomitea 
teki Neuvostoliiton Leni nilliisen Kommunistisen Nuorisoliiton histo
riassa ennenk uul umattoman plUitOksen, kieltliytyen alistumas ta puo
lueen XIV ed ustajakokouksen paattlksii n·. 

Mutta Leningradi n kom munistisen nuorisol iiton zinovjev iJ ainen 
huippukerros ei lainkaan kuvastanut Leningradin korn munistisen nuori
soliilon joukkojen mieIialaa. Sen vuoksi lama huippukerros lyotiin pian 
hajaIle, ja Leningradin kornmunistinen nuorisoliittojarjesto olti pian 
iludelleen sille kuuluvan paikan kommunistisessa nuorisoliitossa. 

XIV edustajakokouksen loppupuolella Leningradiln Iahetettiin 
ryhma kokouksen ed u sta Jia - toverit Molotov, Kirov, Voroshilov, 
Kalinin, Andrejev y. m. Oli selilettiiva Leningradin puoluejarJeston 
Jlisenille sen kannan rikollinen, bolshevisminvastainen luonne , Jonka 
kannan edu stajakokouksessa otti petolJisella lavaIla valtuutensa 
saanut leningradilainen edustajisto. Kokoukset, joissa tehtiin selos
tuksia, oliva! myrskyisi ii . Kutsuttiin koolle uusi, yllrnaariiinen Lenin
grad in puoluekonferenssi. Leningradin puoluejlirJeston valtava jasen
jOllkko (yli 'd7 prosenttia) hyvtiksyi tliydellisesti puolueen XIV edus
tajakokquksen pilaWkscl ja tllomi lsi puoluevastaisen zinov jevllaisen 
"uuden opposition.", Juka jo siJIoin lll11000stui pdHsta armeiJaa 
vailla ol~visla kenraaleisla. 

Leningradilaiset bolshevikit pysyivat Leninin - Sialinin puolueen 
ensimmaisissii riveissa. 

'fehdessaan yhteenvedon puolueen XIV edustajakokouksen tyosta 

loveri Stalin kirJoitti: 
.Neuvostoliiton Komrnunistisen Puolueen XIV edustaja

kokouksen historiallinen merkitys on siina, etta se osasi pal jastaa 
perin Juurin uuden opposition virheet, hylkasl sen epauskon ja 
voivottelun, viitoitti selvasti Ja varmasti tlllevan taislelun tien 
sosialismin puolesta, antoi puolueelle voilon perspektiivin ja 
sama11a aseisti proletariaatin jarkkymllttomalHl uskolla sosialis

• tisen rakennustyon voittoon" .(Stalin, Leninismin kysymyksill, 
alvu 156, 11:5 venal. painos). 
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l YHYT YHT E EN VE TO 

Rauhalliseen tyO hon silrtymisen vuodet kansantalouden kuntoon
palauttamiseksl muodostavat yhden vastuunala isimpia aikakaus ia 
bolshevikkipuolueen historiassa. Puolue osasi kireassa tilanteessa 
suorittaa vaikean kalinteen sotakommunismln politlikasta uuteen 
talouspolltiikkaan. PuoIue lujitti tyOlaisten ja ta lonpoiklen liittoa 
uudella taloudelliseJla~perustalla. Perustettiin Sosialististen Neuvosto
tasavaltojen Liit to'. 

X L UKU 

BOLSHEVIKKIEN PUOLUE TAISTELUSSA MA AN 
SOSIALISTISEN TEOLLISOINNIN PUOLESTA 

(1926-1929) 

Uuden talouspoJitii!<an raiteilla saavutettiin ratkaisevia menes
tyksia kansantalouden ku n toonpalauttamisessa. Neuvostomaa lapaisi 
menestyksellisesti kuntoonpalauttamiskauden kansantalouden kehl
tyksessli ja alkoi siirtyli uuteen kauteen, maan teollisoimisen kauteen_ 

Kansalaissodasta rauhalliseen sosiaIistiseen rakennustyohOn siir. 
tymiseen lilttyi, varsinkin ensi aikoina, suuria vaikeuksia. Bolshe
vlsmin viholliset, puoluevastaiset ainekset Neuvostoliiton Kommunis
tisen Puolueen (bolshevikkien) riveissa kavivat koko taman kauJen 
Jatkuessa ep11toivoista taistelua Leninin puoluetta vastaan. Niiiden 
puoluev8staisten ainesten johdossa oli Trotski. Hanen apureitaan 

. �tlissa taistelussa olivat Kamenev, Zinovjev ja Buharin. Oppositiolai
set laskivat voivansa aiheuttaa haJaannusta bolshevikkipuolueen ri
veiss1l. LenJnin kuolent:ln jlilke:en, hajoittaa puolueen kahtia, tartuttaa 
siihen epauskon sosiaIismln volttoon niihden Neuvostoliitos ;a. 
Tosiaslall/scsti trolskilJiset yrittivat perustaa Nellvostoliittoon uuuen 
porvariston poliittisen jarjestiln, toisen puolueen - kapitalismin 
palauttamispuolueen. 

Puolue Iiittyl yhteen Leninin Iipun aIle leniniIaisen Ke~u9-
komiteansa ymparllle, toveri Stalini~ yrnparille, ja Ifuotti tappion niln 
trotskilaisille kuin nliiden uusille ysHiviHekin Leningradissa ~ Zinov
jevill - Kamenevin uudelle oppositiolJe. 

Koottua,an voimia ja varoja bolshevikkien puolue johti maan 
uuteen histo'rialliseen vaiheeseen , sosiaIistlsen teollisoimisell val
heeseeo. 

" 

]. Valkeudet soslalistisen teolIIsoinnin kaudella ja taistelu niidel 
volttamiseksi. Trotskilals-zlnovjevilalsen puoluevastaisen blokln 
muodostuminen. Blokin neuvostovastaiset esiintymlset. Blokln 
tappio. � -

XIV edustajakokouksen jalheclI puolue liihU taisteIuun 1\euvo~to• 
vallan ottaman, maan so::;ia/istisl'e!l teol/isointiill tiihtiii!van ) leisen 
SUllnllun toteutiamiseksl. 

Kuntoonpalauttamiskaudella oli tehtiivana ollut ennen kaikkea 
maatalouden elyyWiminen, Taaka.aineiden, elintarvikkeiden saaminen 
m"l1talouuesta Ja teollisuuden jiilleen kuntoon saattaminen, olel11n~Sd 
olevien lelltaidell kiiyntiinpano. 

I'\ellvoslovaiia oli SIJOr iLllullut verralell IlelpOSli naista tehtllvi:>til. 
Mutla J.Ullfoollpalauttllltlir.huudella oli kolme Sliurta epllkohtaa. 
I nsiJ;&J. si lloill olliin lekclIli:'i:;s;! vJnhalla, takapaJIJiSeIla tchni!

halla varustellujell vanhojC:l1 tchtaiden kallssa, jotka voivat pian 
tulIa kelpanlilatfomihi. Teldaviin:i oli niiden uudclJeell varustamlnen 
!luden tekniikall poliJalIa. 

Toiseksi, kuntoonpalauitamiskaudella oHilll tdemisissii selInhien 
teo llisuuden kanssa , jonka perusta oli Wan kapea, sill!! olernass:i 
o levien tehtaiden joukosta puuttuivat kYll1f1lenet ja sadat m3JIJe 
ehdoltoma!1 vlilWlmlittOmat konerakennustehtaat, joita meilla ei 
silloin ollut Ja Jotka taytyi rakentaa, koska sellaisten tehtaiden puuttuessa 
ei teollisuutta volda katsoa todelliseksi teollisuudeksi. Tehtiivanii oli n1ii
den tehtaiden rakentaminen 1a nykyaikaisella tekniikalla varustal!linen. 

Kolmanneksi, kuntoonpalauttamiskaudella oItlin tekemisissa etu
paassii kevyen teollisuuden kanssa, joka tliIla kaudella kehitettiin Ja 
pantiln jaloilleen. Mutla itse kevyen teollisuuden kehitysta alkol 
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'littemmin haltata raskaan teollisuuden heikkous, puhumattakaan maan 
muista tarpeista, Jotka voi tyydyttaa vain kehittynyt raskas teollisuus. 
Oli pantava paapaino ras kaaseen teollisuuteen. 

Sosialistisen te oiIisointipolitiikan piti ratkaista kaikki nama uudet 
tehta vll t. 

Oli rakennettava a/usia alkaen koko joukko teolJisuuden aloJa, 
joita tsaarin Ven iijalla ei oUut - oli rakennettava uusia konerakennus-, 
auto- Ja kemiall isia tehtaita, metallisulattimoi ta, jarjestettava oma 
voimakoneiden Ja kaluston tuotanto sahk()asemia varten, Iisl1ttl1va 
metallin ja hiilen tuotan toa , - siJlii sita vaatl sosialismln voitto 
Neuvostoliitossa. 

Oli luotava uus! puolustusteollisuus - oli rakenn ettava uusla tykki -, 
amrnus-, lentokone-, tankki- Ja konekival1ritehtai ta, silla tata vaativat 
!\euv'ostoliiton puolustu ksen edut sen oJlessa ka pitalistimaiden 
ymparoimana. 

Oli rakenneUava traktoritehtaita, nykyaikalsia maatalouskonetehtaita 
J3 varustettava maata lo us nilden tuotteilla mah dollisuuden antamiseksi 
miljoonille pieniJI e yks llOtalonpoikaistalouksille sii rtya suureen kol· 
lektiivitaloustuotan toon, sillii sila vaativat sosiaJismi n voiton edut 
rnaaseudulla. 

Teollisointipolitiikan piti saada aikaan kaiken taman, silla se oli 
mann sosiallstista teollisointia. 

On ymrna rreWiva, etta seJlainen suur! perustava raken nustyo vaati 
miljardien rahasijoituksia. Ei voitu panna toiveita ulkolaisten lainoJen 
varaan, silla kapitalistimaat kieltaytyiviit antamasta lainoJa. Oli 
rakennettava omin varoin, ilrnan ulkoapliin tulevaa apua. Mutta 
maamme ei viela silloin ollut rikas. 

Tiissa oli nyt yksi paavalkeuksia. 
Kapitalistimaat ovat tavallisesti luoneet raskaan teollisuutensa 

ulkoa virtaavilla varoilla, siirtomaiden rosvoamisella, voitetuilta kan
soilta saadulla pakkoverolla, ulkolaisilla lainoilla. Neuvostojen maa 
ei periaatteellisesti voinut ammentaa sellaisista Jikaisista liihteistii. 
kuin on siirtomaiden tai voitettuJen kansojen rosvoaminen, varojen 
saamiseksi teollisointia varten. MiHi tulee ulkomaisiin lainoihin, nlin 
Neuvostoliltolle tam!! liihde oli suljettu kapitalistimaiden kieltaytyessa 
antamasta sille lainoja. Taytyi lOytiiii va rat maan rajojen sistipuole/ta. 

Ja Neuvostollitosta lOytyi seHaisia varoja. Neuvostoliitosta IOytyi 
sellaisia kasaantumislllhteitii, jbllaisia ei ainoakaan kapitalistinen valtio 
tunne. Neuvostovaltio oli saanut haltuunsa kaikki tehtaat, kaiken maan, 
jotka Lokakuun sosialistinen vallankumous oli ottanut pois kapita. 
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Iisteilta ja tilanherroi ita, kulkulaitoksen , pa nkit, ulkomaan ja kotimaan. 
kaupan. Valtion tehtaiden ja muiden teollisuuslaitosten, kulkulaitoksen, 
ka upan ja pankkien tuottama voitto ei nyt me nnyt loismaisen kapi
talistil uokan kulutettavaksi , vaan teollisuuden edelleen laajentamiseen. 

Neuvostovalta oli j uli stan ut mitattomi ksi tsaarin vel at, jOista kansa 
ol i yksistaan korkoina maksanut vuosittain satoja miljoonia ruplia 
kullassa. Havitettyaiin Hlanherrojen omistusoikeuden maahan Neuvos
tovalta vapautti talonpoikaiston noil.1 500 miljoona ll kultaruplan 
maanvuokramaksusta , Jonka se oli vuosittain suorit tan ut tilanherroiJle . 
Vapauduttuaan kaikista naista rasituksista talonpoikaisto voi auttaa 
valtiota rakentamaa!1 uuden, mahtavan teoI l!su uden. Talonpoikien 
elinedut vaativat traktoreiden ja maata louskoneiden saantia. 

Kaikk i nama tul oliihteet olivat Neuvostovaltion kayte ttavissa. 
Niista voitiin saada satoja miljoonia ja miIjardeja ruplia raskaan 
teollisuuden luomiseksi. Tiiytyi vain isiinnan tavoin ryhtya asiaan ja 
toteuttaa mitli ankarin saiistiivaisyys rahojen kiiytossa, jiirkiperaistyttall 
tuotanto, alentaa tuotannon o:nia kustannuksia, poistaa tuottamat
tomat menot j.n.e. 

Neuvostovalta menettelikin juuri siten. 
Siiastiivaisyyspolitiikan ansiosta koottiin vuosl vuodelta yhii huo

mattavampia varoja perustavaan rakennustyohon. Kiivi mahdolliseksl 
ryhtya rakentamaan sellaisia Jattiliiismil. isia laitoksia kuin Dnjeprin 
vesivoima-asema, Turkestani n - Siperian rautatie, Stalingradin trakto
ritehdas, tyokonetehtaita, autotehdas "AMOM ("ZISW) j.n.e. 

Jos vuonna 1U26-27 oli teollisuuteen sijoitettu noin 1 miljardi 
ruplaa, niin kolrnen vl\oden klliuttlla voitifn sijoitlaa Jo noin 5 mil
jardia ruplaa. 

Teollisointi edistyi. 
Kapitalistimaat nakivat Neuvostoliiton sosialistisen talouden lu

jittamisessa uhkan kapitalistisen jarjestelman olemassaololle. Senvuoksl 
imperialistiset hallitukset ryhtyiviit kaikkiin mahdollisiin toimenpitel
siin harjoittaakseen uutta palnostusta Neuvostoliittoa vastaan, synnyt
tUkseen hiimminkia, tehdakseen I'\euvostoliiton teollisoinnin mahdot
tomaksi tai ainal\in jarruttaakseen sita. 

Toukokuussa vuonna 1927 Englan nin hallituksessa istuvat 
vanhoiJliset (n kovakanoiset~) jllrjestiviit provokatoorisen pl1lillekar
kauksen "Arkosiin" (Neuvostoliittolainen yhtio Englannin kanssa 
kaytiivllli kauppaa varten). Toukokuun 26 pna 1927 Englannin van
hoillinen hallitus ilmoitti Englannin diplomaattisten Ja kauppasuhteiden 
katkaisemlses}a Neuvostoliiton kanssa. 
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Kesakuun 7 pna vuonna 1927 PlIolan alamaisullteen kuuluva 
venaliiinen valkokaart il ainen murhasi Varsovassa ~euvostoliiton lahet
tilaan to veri Voikovin. 

Samaan alkaan Neuvostoliiton alueella englantilaiset vakoilljat 
ja tuholaisagentit heittivtlt pommeja puolueklubiin Leningradissa, 
jolloin haavoittui noin 30 henkeii, niiden joukossa muutamia 
vaikeasti. 

Kesallii vuonna 1927 tapahtuivat mel.kein samanaikaisesti hyok
kaykset neuvostolahetystoihin ja -kallppaedustajistoihin BerJiinissa 
Pekingissii, Shanghaissa ja Tien tsinissa. 

Se aiheutti Neuvostovaiialle Iisavaikeuksia. 
Mutta Neuvostoliitto ei antanl1t painostuksen vaikuttaa itseensa, 

vaan torjui helposti imperialistien ja heidan a~enttlensa provokatoo
riset hyokkailyt. 

Yhta paljon vaikeuksja aiheuttivat puolueelle ja Neuvostovaltiolle 
trotskilaiset ja muut oppositiolaiset ll1yyrantyolIa~n. Toveri Stalin ei 
silloin syytta sanonut, etta Neuvostovaltaa vastaan non lIIuodostu
massa joldn yhteisrintaman tarainen Cham berlainista Trotskiin saakka". 
Huolimatta puolueen XIV edustajakokouksen paiitoksista Ja opposi
tion jUlistamasta lojaalisuudesta oppositlolaiset eivat laskeneet asei

. taan. Painvastoin, lie tekiviit vieliikin Yoimaperiiisemmin hajoittav~a 

myyrdntylitti1:in. 
K<.:;lillii vuonna ] 926 trotskilaiset ja zinovjevilaiset yhdis!ydt 

puo!uevastaisel;si blokiksi (Iiittoutumaksi), yhdistavat taman blokln 
ympiirille kaikkien hajoitettuJen oppositioryhmien jtitteet ja laskevat 
peru stan lenini1i.iisvastaiselle, maanalaiselle puolueelleen, rikkoen Wr
keiisti puollleen saantoja ja puolueen eduslajakokouksien piHltOYsia, 
Jotl!a kieW:ivat fraktioiden muodostamlsen. Puolueen Keskllskomitea 
varoittaa, etta jOs tiima plIol ueva&tainen blokki, jol<a on tunnetun 
menshevistisen Elokuun blokin jiiljenntis, ei hajaannu, niin asia voi 
paiittyii huonosti sen kannattaJille. Mutta hlokin kannattajat eivat ota 
totellakseen. 

Saman vuoden syksyllii, XV puoluekonferenssin aattona, he teke· 
vat hyOkkayksen puolueJ1irjestojen kokouksissa Moskovan, Lenin
gradin ja muiden kaupunkien tehtailla, yrittaen saada puolueen pako
tetuksi uuteen vaittelyyn. He asettavat talloin puolueen jasenten 
kasitelUivaksl ohjelmansa, joka on kopio tavanmukaisesta trotskilais
menshevistisesHl., leninilalsvastaisesta oh jelmasta. Puolueen Jasenet 
torjuvat Jyrkasti oppositioJaisten hyokkailyt ja paikoittain ajavat nama 
yksinkertaisesti ulos kokouksista. Keskuskomitea varoittaa uudelIeen 

hiokin kannattajia, etta puol ue ei voi sielaa kauemJl1in he id1in my)'
ra lltyotaiin. 

Oppositiolaiset jattavat Keskuskomiteaan Trotskin, Zinovjevin, 
I\amenevin ja Sokolnikovin allekirjoittaman selityksen, jossa he tuo
mitsevat oman fraktiotoimintansa ja lupaavat olla vastaisuudessa 
10jaalisia. Siita huolimatta blokki jatkaa todellisuudessa olemassa
oloaan fa sen kannattajat eivat lopeta maanalaista puoluevastaista 
tytHaan. He jatka vat leninilaisvastaisen puolueensa kokoilemista, pe· 
IUstavat salaisen kirjapainon, maaraavat jasenmaksut kannattajien:'J 
ke:;kuudessa , leviWi.vat ohjelmaansa. 

Tuon trotskilaisten ja zinovjevilaisten menettelyn johdosta 
Xv puoluekonferenssi (marraskuussa v. 1926) ja Komm unistisen Inter
nationalen Toimeenpanevan komitean laajennettu laysistunto (joulu
kuussa v. 1926) ottavat kasitelta vaksi kysymyksen trotskilais-zinov
jevilai sesta blokista ja paaWksissa<i.n leimaavat blokin kannattaJat 
hajoittajiksi, jotka ohjelmassaan ovat luisllneet menshevistiselle kan
nalle. 

Mutta tiistakaan blo\dn kannattajat eivilt ottaneet opikseen . Vuon
na 1927, hetkellii, jo11oin ehglantilaiset vanhoilliset katkaisivat dip
iomaattiset valinsa ja kauppasuhteet Neuvostoliittoon , he tehostivat 
uudelleen hyokkailyjalln puoluetta vastaan . He kyhasivat uuden 
leninilaisvastaisen ohjelmatl, nii n sanotun ,,83:n ohjelman", ja alkoi
vat levittiiii sita puolueen jasenten kesku llt e~n, vaatien Keskus
komiteal ta uutta yleistii puoluevaittelya. 

Kaikista oppositio-ohjelmista tami! ohjelma oli ehkil kaikkein 
valheellisin Ja farisealaisill . 

Sanoissa, S.o. ohjel1l13SSa, trotsk ilaiset ja zinovjevilaiset eivat 
vastustaneet puolueen plitlWsten Ilolldaltamista ja puhllivat 10Jaa
lisuuden pllolesta, mutta teossa he mila tOrkeimmallll tavalla rikkOl
vat puolueen paattlksia, pilkaten kaikenlaista lojaallsuutta puoluetta 
ja sen Keskuskomiteaa koh taan. 

Sanoissa, s. o. ohJel massa, he eivilt vastustaneet puol ueen yhte
naisyyttil. ja puhuiva t hajoitusta vas-taan, mutta teossa h~ mila OOr
kelmmall a tavalla rikkoivat puol ueen yh teniiisyyttii, tlihtas ivllt hajol
tukseen, Ja hel11a oli jo erikoinen i1\egaalinen lenini laisvastainen 
puolueensa , jossa oli kaik'ki ain ekset sen muuttum~ta va rten 
neu vostovasta iseksi, vasta vallanku moukselliseksi puol ueeksi. 

Sanoissa , s.o. ohJelmassa, he puhuivat ieollisointipolitiikan puo
festa, syyt tivlUpa viela Keskusko miteaakin siitll, ettii se ei Johda teol. 
Iisolntia riitlilvan nopeaa vauhtia, mutta teossa he parJasivat puo
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Jueen plHltosta sosialismin voitos1a Neuvostqli itossa, ivailiva t sosia
listisen teoIlisolmisen polltlikkaa, vaativat I uovutettavaksi ulkomaalai
sille tolmilupia useisiin tehtalslin ja muihin yritykslin, panivat piUi
toiveensa ulkomaalaisiin kapitalistisiin toimilupiin Neuvostollitossa. 

Sanoissa, s.o. ohjelmassa, he puhuivat kollektivisoimislllkkeen 
puolest,a, syyttivatpa viela Keskuskomlteaakin siita, etta se ei johda 
kollektivisointi a riittiivan nopeaa vauhtla, mu tta teossa he ivaillvat 
talonpoikien mukaanvetiimisen poIitiikkaa sosiali stiseen rakennustyO
h(jn, julistivat, etta tyovaenJuokan ja talon poikaiston vltlllia ovat 
k,iertamattOmia sellaiset • selkkaukset, joita on mahdoton ratkaista· 
ja' panivat toiveensa nsivistyneisiin maan vuokraajiin U maaseudulla, 
s.O. � kulakkitalouksiin. 

Tiimlt oli opposition valheeillsista ohjel mista kaikkein valheellisin. 
Sen tarkoitus oli puol ueen pettiiminen. 
Keskuskomitea kieltaytyi alolttarnasta villttelr 3. heti, i1moittaen 

oppositiol ais iJl e, etta vaitteJy voidaa n aloittaa vain puolueen sliltntOJen 
mukai ses ti, s .o. kaksi k,uukau tta ennen puolu ee n edustajakokousta. 

Lokaku ussa vuonn a 1.927, s.o. kaksi kuukautta .en nen XV edus
tajakokousta, puolueen Keskuskomitea julisti yleisen puol uevaittelyn. 
Alkoivat vaittelykokoukset. VlIittelyn tuloks-et osoittautulvat trotski
lais-zinovjevilaiselle blokille tavattoman surkeiksi. Keskuskomitean 
politii kan puoJesta ii.anest i 7:24 tuhatta puolueen jltsentlt , trotskilais
ten 1a zinovjevilaisten blokin. puolesta 4 tuhatta. eli all e yhden prosen
tin . Puoluevastainen blokki oli lyoty perinpohjin, puolueen vaitava 
ene mmistO oli yksimielisesti hyllinnyt blokin ohJelman. 

Sellainen oli puol ueen selvasti ilmaistu tahto, jonka ratk.1suun 
blokin ka nnattaJat itse olivat vedonneet. 

Mutta tiit.llkaan laksya eivltt blokin kannattajat ottaneet opikseen·. 
Sen sijaan, ettlt olisivat alistuneet puolueen tahtoon , he pltlittivltt 
rikkoa puolueen tahtoa. Jo snnen vllittelyn paattymistll, nlthdessaan 
hl1pellIlisen epaonnistumisensa vaittamattomyyden , he palHtivltt turvau
tua teravampiin taistelumuotoihin puoluetta ja neuvos tohali itusta vas· 
taan. He paattivat jarJestaa avotmen vastalausemielenosoituksen Mos
kovassa ja Leningradissa. Mielenosoitu ksensa paivaksi he valitsivat 
marraskuun '1 paivan, Lokakuun va llan kumou ksen vuosipaivan, jol
loi n Neuvostoliiton ty1H1Hekevat Ja r Jestavat vallankumouksellisen kan
sanmielenosoituksensa. Trotskilaiset ja zin ovjeviJaiset aikoivat niin muo
doin jarjestiiii ri nnakkaismielenosoituksen . Kuten oli odotettavissakin, 
blokin kannattajain onnistuLsaada kadulle vain saallttavan pienl jouk
kio vlthil. lukuisia myOtiiilijOitaan . Kansa n mielenosoitus pyyhktiisi 

pois ja he itU sivuun nltmil. myOHlili jllt samoin kuin heidan paallys

miehensakln . 
Nyt ei enaa ollut epailystltkltltn, eiteivatkO trotskilaiset ja zinov

jevilaiset olleet vajonneet ne uvostavastaiseen suohon. Jos he yleisessa 
puoluevaittelyssa vetosivat puolueeseen sen Keskuskomiteaa vastaan, 
niin nyt, vihelillisen mielenosoituksensa aikana, he ryhtyivat vetoa
maan vihamiellsiin luokkiln puoluetta ja Neuvostovaltiota vastaan. Aset
taen pllamaltrakseen bolshevikkip uolueen vahi ngoittamisen, heldan 
taytyi valttamiittOmllsti lui9ua Neuvostovaltion vahi ngoittamise-n tielle, 
sillll bolshevikkien puol ue ja valti o eivat Ne uvoslomaassa ole toisis
taan eroitettavissa. Siten trotskilais-zinovjevilaisen blokin paa\lys
miehet asettivat itsensll puol ueen ulkopuolelIe, silill oli mahdotonta kar

. silt edelleen bolshevlkkipuolueen riveissa neuvostovastaiseen suohon 

vajonneita henkiiOita. 
Marraskuun 14 pna v. 1927 Keskuskomitean ja KeskuskontroIli

komitean yhdistynyt kokous eroitti Trotskin Ja Zinovjevin puolueesta. 

2. � Sosialistisen teollisoimisen saavutukset. Maatalouden jiUkeen· �
jaaminen. Puolue en XV edustajakokous. Suunta maatalouden �
kolleldlvisoimlseen. Trotskilall.zinovjevlla lsen blokin murs�
kaamlnen. PoJllttinen kakslnaamalsuus. �

Jo vuoden 1927 loppuun mennesslt nayWiytyivlH SOSlalistisell 
teollisoin tipol itiikan ratkaisevat saavutukset. TeoIIIsoi nti pystyi uuden 
talouspolitiikan olosuhtelssa lyhyess:i aJassa aiheuttamaan huomatta- , 
van etenem ise n. Teollisuus ja maatalous yhdessa (ottaen lukulln 
metsatalouden ja kalastuksen) oli ei ainoastaan saavuttanut kol-onais
tuota nnossaan sodanedellisen tason, vaan sivuuttanutkin tam'in 
tason. Teollisuuden ominalspaino kansantaloudessa kohosi 42 rrosent
tiin, saavudaen vastaavan sodanedellisen tason. 

TeoIlisuuden sosiali sti sen sektori n (I~hkon, osan) l(asvu tapahtui 
nopeasti yksityis taloudell lsen sektorin kustann uksella , kohoten 81 
prosentista v . 1924-1925 86 prosentti in v. 1926- 1927, kun 
taas yksityistaJoudellisen sektorin ominais!,!a ino samail a kaudella 
Jaski 19 prosentis ta 14 pro senttiin. 

Se merkitsi, etta teolli soin nilla Neuvostoliitossa on selvasti ilme
neva sosialistinen luonne, etta Neuvostoliiton teollisuus kehittyy 
sosialistisen tuotantoJarJestel man voiton suuntaan, etta teollisuuden 
a lalla kysymys "k umpi voi ttaa ~ oli]o HilIOin ratkaistu soslalismin 

hyvaksi. 

30.3 

, 

302 



--

Yhtil. nopeasti tungettiin pois kaupan alalta yks ityiskauppias, 
onka osu us vahiWiismyynnissa laski 42 prosentista 1924 - 1925 

32 prosen!!iin v, 1926-1927, puhumattakaan enil.a tukkumyynnista, 
missil. yksilyiskauppiaan osuus laski samalla kaudella 9 prosentista 
5 prosen tliin. 

Viela nopeampaa vauhtia kasvoi sosialistinen suurteollisuus 
• joka vuo nna 1927, ensimmaisena vuonna kuntoonpalauttamiskauden 

'li/keeli, osoitti tuotan non lisaysta 18 prosen ti lla edelliseen vuoteen 
ver~clttuna, Tamil. oli kasvun ennatysnumero, saavuttamaton edisty
neimpi f nki n kapital isti maiden s u urteollisuudelle. 

Toiseniainen kuva oli havaittavissa maataloudessa, erikoisesti viI
Jataloudessa, Vaikka maatalous kokonaisuudessaan oli sivuuttanut 
sodanedellisen lason , niin sen paaalan -viljataJouden - kokonaistuo. 
tantO rnuodosti vain 91 prosenttia sodan edelJisesta tasosta, ja kau
punkien huolta miseksi myy ty viIJatuo tteiden tavaraosa tuskin saa
\' U!tl 'J1 prosenttia sodaned el lisesta tasosta, jota paitsi kaikki merkit 
viittasivat siillen, etta on olemassa villan tavaratuota nnon edelleen 
,al~nemisen vaara. 

Se merkitsi, eltl yha edelleen jatku u VUOllna 1918 al ka n ut SUur
ten tavaratalouli:sien pirstoutu minen maaseudulla pieniksi talouksiksi 
ja pienten pirstoutuminen kiiiipiotalouksiksi, etta talonpoikaiset pik
ku- ja kiiitpitHaloudet muu!tuvat puolittain luontaistalouksiks i, jotka 
kykent:\·;1t tuottamaan vain hyvin pienen maaran tavaravilJaa, etta 
vilJatalous vuonll3 1927, vaikka se ei tuotta nutkaal vilj aa pal joa 
viihemmiin kuin sodanedelli sen aJan vilJatalous, kuitenkin kykenee 
myymiian ka ujJ unkeJ a varten vain hiuka n yli kol ma nnen osan siit1i 
vilJamaarasta , minka sodaned ell inen vil jatal oCls kykeni myym iian. 

Ei ollu t ep:ti lystilkaan, ett.':! vil jatalo uden ollessa sellaisessa 
dlassa ~euvostoliiton armeiJan ja kaupunkien oli Jouduttava nake. 
maan Kroo nillista nalkaa. 

5e oli vi lJ1ta 10uden pula', Jonka perast} taytyi seurata karjan
noidon pulan. 

Paastakseen sellaisesta tilanteesta oli siirryttavll. maatalo udessa 
suurtllotantoon, ]oka kykenee ottamaan kaytan tMn traktorit ja maata
louskoneet Ja kohottamaan monin kertaiseksi vilJatalouden tavaratuo
tantoa. .\1 aallamme oli ka ksi mahdollisuutta: Joko si irtya Iwpitalisti. 
seen suurtuotantoon, mikll. olisi merki nnyt talonpoikaisjoukkojen ha
viOOnjoutumista, tyovaenluokan ja talonpoikaiston liiton loppua, ku
lakkien voimistumista Ja sosialismin tappiota maaseudulla , tai ruveta 
yhdistamaan pienia taionpoikaistalouksia sl1uriksi sosialistisiksi ta
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loukslksi, kollektlivitaloukstksi, Jotka kykenevlH kayttilmaan trakto· • 
reita Ja muita nykyaikais ia koneita viljatalouden ja sen tavaratuotan
non nopeaa kohottamista varten. 

On ymmarrettavaii, etta bolshevikkien puol ue ja N euvostovaItio voi
vat astua ainoastaan vii memainitu lle tielle, maatalouden kollektivi
soimisee n perustuvan kehltyksen tielle. 

TiillOin puolue nOJ autui seuraaviin Leninin ohjeisiin, jotka kos
kevat pienista tal onpoikaistalouksista suureen kollektiiviseen artteIi· 
talouteen siirtymisen valttamll.UOmyyWI. maanvil jelyksessll.: 

a) "Pikkutaloudella ei pli1l.stll. puutteesta U (Lenin, XXIV osa, 
sivu 540). 

b) »Jos me tulem me vanhaan tapaan pysymaan pienissa tao 
101iksissa, vaikkapa vapaina kansalaisinaki n vapaaIJa maalla, 
uh kaa meita kuitenkin viiisUimaton tuho u (XX osa, sivu 417), 

c) "Jos talonpoikalstaJous voi kehittyll. edelleen, on myos· 
kin vankasti turvattava sel1raava taival, Ja seuraava talval on 
vaisHlmlittomlisti se, etta viihimmln edulIincn ja cnimman taka· 
pajuinen pieni , haJanaincn talonpoikaistalolls viihitellcll yh· 
distyen jarjestyisi yhteistaloudelliseksi suurmaanvilJelystalou, 
deksi U (XXVI osa, si vu 299). 

d) "Vain siina tapauksessa, jos onnistuu teossa osoittaa 
talon pojille yhteisen, kollektiivisen, yhteistalo l1delJisen, artteli · 
maisen maanviljelyn etuisl1udet, ainoastaan , jos onnistuu aut· 
taa ta)onpoikaa yhteistalouden, arttelitalouden avulla, vain silIoin 
valtlovaltaa IdlslssiiH. n piHiva tyt)viienlllokka todeIIa todistaa talon· 
pOJalle olevansa olkcassa, vctiiii lujasti Ja todcnteolla puoleI:ecn 
monimiljoonaiscll talonpoll<aisjoukoll" (XXIV usa, SiVll 579), 

Sellainen oli tilanne pl10111een XV cdl1stajakokoukscn cd ( Wi. 
PuoJ ueen XV edustajakokous alkoi joulukuun 2 pna vuonna 

1927. Kokouksessa oli liisna 898 paatosvaltaista ja 771 neuyottcJe· 
vaa edustaJaa, jotka edustiyat 887.233 puolucen jiisentii ja 348.957 
kandidaattia. 

Todefen toimintaselostuksessaan teollisoimisen menestyksen ja so
sialistiseri teollisuuden nopean kasvun, toyeri Stalin asetU puoluccn 
tehtlvliksl: 

nLaajentaa ja lujittaa sosialistisia hallitseyia asemlamme 
kansa ntalouden kaikilla aloilla niln kaupl1ngeissa kuin myoskin 
maaseudulIa, suuntautuen kapitalististen ainesten hiivittii.misecn 
kansantaloudessa" • 
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Verraten maataloulta teollisuu teen ja todeten maatalouden, erikoi. 
sesti viljatalo uden, takapajuisuuden, joka saa selityksensa nykyaikai
sen tekniikan sovelluttamista ehkaisevasta maatalouden plrstoutunei
suudesta , ioveri Stalin korosti , etta tallainen maatalouden valitetta
va ti la on uhkana koko kansantaloudelle. 

,; Missa on u!ospll1isy?" kysyi toYer! Stalin.
• 

n U!ospaasy", vastasi toveri Stalin, "on pienten ja hajallaan 
olevien talonpoikaistalouksien siirty misessa suuriin ja yhteen
Iiittyneisiin talouksiin yhteisviljelyn perustaIla, siirtymisessa kol

"' � lektiiviseen viljelyyn uuden, korkeamrnan tekniikan pohjalla. 
UlosplUisy on siina, etta pienet ja pienimmat talonpoIkaistalou
det vahitellen, mutta varmasti, el palnostuksen avuIla , vaan 
esimerkin ja vakuuttamisen avulla, yhdlsteHian suuriksi ta
louksiksi yhteisen, osuuskunnallisen, koIl ektIIvisen vi ljelyn pe
rustalla, sovell uttaen maatalouskoneiden ja traktorien kayttoa, 
sovelluttaen maanvil jelyksen voimaperiiistyttamisen tleteellisi1i. 
rnenetel mia. Muuta ulospaasya ei ol e" : 

XV edustajakokous hyvaksyi paat6ksen maatalouden kollektivisoin
till kaikel1puolisesta laaJentamisesta. Edustajakokous hahmotteli kol
lektiivitalouksien (kolhoosien) ja neuvostotilojen (sovhoosien) verkos
to n laajentarnis- ja lUJittarnlssuunnitelman ja antoi selv~it ohjeet tais
leI u menetel mista maalalouden kollektivisoin nin puolesta. 

Samalla edustajakokous antoi ohjee n: 

"Kehitt1Hi edelleen hy6kkaysta kulakkeja vastaan ja ryhty1:l. 
uselsii n uusli n toi menpiteisiin, jotka rajoittavat kapitalismin 
kehitysta maaseudulla ja johlavat talonpoikaistaloutta sosialis
mia kohti" (NKP (b) paaf5slauselmlssa, II osa, sivu 260). 

Lopuksl, lahtien suunnlte lmalIisuuden IUJittamisesta kansantalou
ri essa ja pllaen silmaIHi sosialismin suunnitelmanmukaisen hyokkl1yk
sen jarjestamlsUI kapitalistisia aineksia vastaan kan santalouden koko 
rintamalla, edustajakokous antoi ohjeen vastaavi lle elimille kansan
tnlouden ensimmlilsen viislvuolissuunnlfelman laatimisesta. 

Lopetettuaan sosialistisen rakennustytl n kysymysten kasittelyn 
plloi ueen XV edustajakokous siirtyi kiisittelemlHin kysymystli trotski
lais-zinovjevilaisen blokin havitt11misest11. 

Edustajakokous totesi, etta nOPPOS!tio on aatteellisestl katkalssut 
valinsa leninismiin, muuttunut menshevistiseksi ryhmliksi, astunut 
sille tielle., joka johtaa antau tumiseen kansainvalisen ja oman maan 

I)Orvariston VOl mIen edessa, ja on muuttunut objektiivlsestl tamar1 
kolmann en voiman vali kappalee\{si proletariaatin uiktatuurin jarjnstel
mali vastaan ct (NKP (b) palitesl ausel missa, II osa, sivu 232). 

Edustajakokous totesl, etta erimielisyydet pnolueen ja opposition 
va IilUl olivat muuttuneet ohJelmakysymyksiksi, etta trotskilainen 
oppositio oli astun ut neuvostovastaisen taistel un tielle. Sentahden 
XV edustaJakokous selitti trotskilaiseen oppositioon kuulumisen Ja sen 
katsan(okantojen propagandan yhteensoveItumattomaksl bolshevik
kipuolueen riveissa olemisen kanssa. 

Edustajakokous hyvaksyi Keskuskomitean ja KeskuskontroJII
ko mitean yhdistetyn is(unnon paatoksen Tratski? ja ZinovJevin erot
tamisesta puoluee~ta ja paiitti erottaa puolueesta kaikki trotskila is
zino)'Jeviiaisen blokin aktiiviset tbimihenklI6t, seliaiset kuin Radek, 
Preobrazhenski, Rakovski , PJatakov, Serebrjakov, J . Smirnov, Ka menev, 
Sarkis, Safarov, Lifshits, Mdivani, Stnilga ja koko . demokraaitisen 
sentralismin" ryhm~i n (Sapronov, V. Smirnov, Boguslavski, Drab
lIis y. m.). 

Aatteellisesti lluJerretluina ja organisatoorlsesti hajalle lyOtyi nli 
irotskilais-zi novjevilaisen lYlokin ka nnattajat kadottivat viimeisetkin 
rippeet vaikutuksestaan kansaa n. 

Puoillees ta eroteiut leni nilaisvastaiset alnekset aIkoivat jonkun ajan 
kuluttua puoiueen XV edllstaJakokouksen jii lkeen tehda anomuksia, 
ilmoittaen luopuneensa trotskilaisuudesta ja pyytiien, etta heidat 
otettaisiin takaisin puolueeseen. Tietysti puolue ei vieW. silloin 
voinut ti eUIii , etta Trotski, Rakovski, Radek, Krestinski, Sokolni koy 
ja muut jo ka u3n sillen olivat ollcet kansnn vihollisia, ulko
maisten tiedustelulaitosten viirviiamill vakoiliJoita, Ja etta I(arnenev, 
Zinovjev, Pjatakov ja m uut }o sol mivat yIJ teykslli kapllalistimaissa 
olevien Neuvostoliiton viholllsten kanssa tehdlikseen nyhteistyuta a 

niiden . kanssa Neuvostokansaa vastaan. Mutta puolue oli kyllin 
oppin ut kokem uksesta, ettii niiiden henkil6iden taholta, Jotka useam
man kerra n olivat esiintyneet kaikkein vas! uunalaisimmilla hetkilHl. 
Leninili ja le ninilaista puoluetta vastaan, voi odottaa kaikenlaisia 
ruokottomuuksia . Senvuoksi puolue suhtautui erotettujen anomuksUn 
epl1luottamuksella . Anomusten tekijliin vilpitWmyyden alustavaa 
koetusta varten se asetti puolueeseen takaisin ottamisen ehdoiksi 
seuraavat vaatimuksei: 

a) trotskilaisuuden avoin tuomitseminen bolshevismlnvastaisena 
Ja neuvostovastaisena idcoiogiana; 

b) puo! ueen politiikan avoin tllnnustaminen ainoaks! oikeaksi i 
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C) � ehdoton alistuminen puolueen Ja seh elinten p1l1Hoksiin; 
d) maaratyn koeajan suorittaminen, jonka kuluessa puolue tarkastaa 

anomuksentekijat ja jonka kuluttua, tarkastuksen tulosten mukaan, 
puolue kasittelee erikseen kysymysta jokaisen eroitetun takaisin ot
tamisesta puol ueeseen. 

Puolue toivoi talloin, eHit naiden kohtien avolmella tunn usta mi
sella eroitettujen taholta taytyy joka tapaukses sa olla myonteinen 
merkitys puolueelle, koska se rikkoo trotskilais-zinovjeviJaisten 
rivlen yh tenaisyyden, tuo heidan keskuuteensa hajaantumista, nayt
HHi viela kerran, etta puolue on oikeassa ja voimakas, ja siina 
tapallksessa, etta anomuksentekijat ovat viJpittomia, antaa puolueelle 
mahdollisuuden palauttaa siJJ e sen entisia tyOntekijoitii , mutta slinll 
tapauksessa, etta he eivat ole vilpitWmiii - pal Jastaa heidat kaikkien 
silmissli, ei enaa ereh tyneiksi ihmisiksi, vaan aatteettomlksl ki ipel
IiJoiksi, tyov1!enl uo kan peWiJ iksi ja julkeiksl I(aksinaamaisiksi. 

Eroite ttujen enemmisto hyvliksyi puolueen ase ttanllt ehdot puo
lueeseen ottamisesta ja Ju lkaisi sanom alehdisWssa sen rnukalset 
seJitykset. 

Saalien . heW! J a hal uarnatta kieltaa heilta mahdolli suutta tuli a 
uudelleen puolueen ja tyovaenluol(an ihrnisiksi puolue palautti heilIe 
pnol ueen Jasenen oikeudet. , 

Ajan kuluessa tuJi kuitenkin i1ml, etta trorskilais-zinovJevilaisen 
hlold n "aktiivisten toi mihen kil oiden u selitykset, m u utamia poi kkeuksia 
ll1kuunottamatta, oliva t Hipeensa valheellisia, kaksin aamaisia seli. 
tyksia . 

Osoittautui, eWI nama IIerrat jo ennen an omustensa jaWl.mista 
olivat lakanneet olemas ta poliittisena vi rtauksena, joka on valmis 
puolustamaan kansan edessa katsomuksiaan, ja olivat muuttuneet 
a<1tteettomaksi kiipeilijiikop laksl, joka oli valmis julkises ti polkemaan 
JalkoilJinsa katsomustensa rippeet, valmis ylistamaan j'l.llkisesti si l1e 
vieraita puolueen katsoltJuksia, valmis vaihtamaan alituisesti vllria, 
Jwten kameleonlit, kunhan vain saa pysya puolueessa, tyovae nl uokan 
keskuudessa, jotta tuolla koplalla olisi mahdollisu us vahingoittaa 
8~ka tyovuenluokkaa etta sen puoluetta. 

Trotskilais-zinovjevilaiset naktiiviset toimihenkilot u osoittautuivat 
poliittisiksllurJuksil{si, poliittislksi kaksinaamaisl ksi. 

Poliittiset kaksinaamaiset .aloittavat tavallisesti petoksesta, suorit· 
tavat Iikaista tyotiUin peWim:illa kansaa, tyovaenluokkaa ja ty6vllen
luokan puoluetta. Mutta poliittisia kaksinaamaisia ei voida pitaa 
vain petkuttaJina. PoJiittiset kaksinaamaiset muodostavat poliittisten 
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kllpellij1iln aaUeettoman koplan, joka jo kau,an sHten on meneWinyt 
kansan luottamuksen ja pyrkii saavuttamaan uudelleen luottamuksen 
petoksella, kameleonttimaisuudella ja kieroilulla - miten tahansa 
kunhan vain sai lyttliisi pollittlsten toimihenkiltiiden nlmen. poliittiset 
kaksinaamaiset muodostavat poliittisten kiipeili jliin periaatteettoman 
koplan, joka on valmis nojautumaan kehen tahansa, vaikkapa 
rikollisaineksiinkin, yhteiskunnan pohjasakkaan, kansan vannoutu
neihin viholli siinkin , - kavutakseen .sopivalla hetkell1i" uudelleen 
poliittiselle n1iyttlimolle ja istuutuakseen kansan hartioille sen "val

tiai na" . 
Juurl sellaisiksi poliittisiksi kaksinaa maisiksl osoittautuiva t 

trotskilais-zinovjevilaiset n aktiiviset toi mihenkilb l". 

3. � Hyokkays kulakkeja vastaan . Bu harinilais-rykovilainen �
puoluevastainen ryhmft. Ensimmaisen vlisivuotissuunnitelman �
hyvaksyminen. Sosialistinen kilpailu. Joukkoluonteisen �

kollekUvisoimistiikkeen alku. 

Trotskilais-zlnovJevila!sen blokin agitatio pno!tleen poliliikkaa vas
taan, sos ialismin raken nus tyota vastaan, kollektivisointia vastaan, aivan 
sarnoin kuln se buhari nilaiste n agitatio , eWi kollektiivitalouksista ei 
voi tulia miUilin , ettei ole kaJottava kulakkeih in , koska ne' itse "kas
vavat kiinni" sosialismiin, eWi porvariston rikastuminen ei ole vaaral
\l sta sosiallsmille - koko tama agitatio sai voimakasta vastakaikua 
maan kapitaiistis[en ainesten l{eskuudessa ja ennen kaikkea kulakkieu 
kcskuutiessa. Kulakit tie!' ivut nyt :.anomalehdistoss1i j ulkaistuista 
k! rjoituksista, etttl he cival ole ykSill , eWI IIc:illii . on pllolustaJia ja 
asianajaJia Tro[skin, ZinovJcvi[1, KatJIen('vin, Buliarinin, Rykovin 1a 

l11 ulden hahmossa. 011 ymmarreWivll'l, eHii tii!1ltl sc:i\,ka c.:i volnut 011 a 
kohottamatta kuiakkien vastustushenkea Neuvostohallituksen politiik
kaa vastaan. Ja todellakin kulakit alkoivat tehdll vastarintaa yha 
voimakkaammin. Kulaki t alkoivat joukoittain kieltaytya myymastll 
Neuvostovaltiolle vitjan ylijli1imUi, joila heillli oli k,asaantunut palJon. 
He ryhtyivllt harjoittamaan terroria koIlekti ivitalouksien. jaseniii. vastaan, 
puolue- ja neuv Qstotyonteki joita vas taan maaseudulla, alkoivat polttaa 

ko llektiivitalouksia ja va ltion vilJankeraysasemia. 
p uolue ymmarsi, etta niin kauan kuin kulakkien vastarintaa ei 

saada murretuksi, niin kauan kuin kulak\ceja ei ole iyoty avoimessa 
taistelussa talonpoikaisto n nahden, tyovaenluokka ja Punainen armeija 
tulevat k1!rs imalin viljan puutetta, ja talo npoikien kollektivisoimisiiike 

ei vol saada joukkol uonnetta. 
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Seuraten puol ueen XV edustajakokouksen ohjeita puolue ryhtyi 
pllllttiivaan hyokkaykseen kulakkeJa vastaan. Hyokkayksessaan puolue 
toteutti tunnusta: nOJautuen lujasti maalaiskOyhalistOon ja luj ittaen 
lii ttoa keskitalonpojan kanssa on kiiyUivii piiiittiivaa ta istelua kulakke
ja vastaan. Vastaukseksi kulakkien kieltiiytymiseen viljan ylijaiimien 
myymisesta valtioIle kiinteil1a hinnoilla puolue ja haJlitus tote utt l
vat JOlikon erikoistoimenpiteita kulakkeJa vastaan , sovelluttivat rikos
lakikokoelman 107 pykalaa vilJan yliJaiimien takavarikoimisesta oikeu
den paatoksella kulakeilta ja keinotteJijoilta siina tapauksessa, j06 he 
kieWiytyviit myymasta naWi yliJiiamia valtiolle kiin teilHi hinnoilla, ja 
antoivat maaiaisk6yhaiistoJle useita huojennuksia, joiden Johdosta 
maalaiskoyhalisto sai kaytettavakseen 25 prosen ttia kulakeilta taka
varikoidusta vil Jasta. 

Erikoistoimenpiteet . tekivat vaikut uksensa: maaiaiskOyhiilisto ja 
kesk ivarakkaat talonpojat yhty ivat paaWivaan taisteluun kulakkeJa 
vastaan , kul akit eriste ttiin, kulakkie n ja ke inottelijain vastarinta mur
retti in. Vuoden 1928 10pp uu n mennessa NeuvostovaItiolJa oli JO kiiy
teWivissaan riittiivat viljareservit, Ja kolIektivisoimisIii ke kulki etee npain 
varmemmin askelin. 

Samana vuonna palJasiettiin porvarillisten spesialistien 
suuri tli holaisJarjesto Shahtyn piirissa Donetsin kaivosalueella. Tuho
laisc l olivat Jiihcisessa yhteyuessa tuotantolaitosten entisten omistajien 
kanssa - ven1iliiisten Ja uJkomaisten, seka kapitaJi stien uJkomaisen 
soiilastiedusielun kanssa. He asettivat paamaarakseen sosialistisen teolli
suuden kasvun ehkaisemisen Ja kapitalismi n palauttamiscn helpottamisen 
Neuvostoliitloon. TuhoJaiset Johtivat vaarin kaivost6ita, vahentiiakseen 
hi iJen tuotantoa. He turmelivat koneita, i1manvaihtolaitteita, JarJestivlH 
kaivoksien, tehtaiden ja sahk6asemien luhistu misia, rajiihdyksia ja 
murh apoJttoJa. Tuholaiset hldastuttivat tietoisesti tyoliiisten aineellisen 
aseman parantumista, rikkoivat Neuvostovallan tyonsuojelulakeJa. 

Tuholaiset saalettiin vastuuseen. He saivat oikeudeita asianmukaisen 
ra lI g-aisi II ksen. 

Puoluecn Keskuskomltea kehoitti kaikkia puoluej ii rjesloja otta
maan oppia Shahtyn jutusta. Toveri Stalin osoittl, etta bolshevikki
talo usmiesten laytyy itsensa tulia tuotantotekniikan tuntijoiksi, etteivat 
vanh oJen porvarillisten spesialistien Joukossa olevat tuholaiset voisi 
vaslaisuude ssa pettali heita. Han osoitti, etta taytyy jouduttaa uusien 
it:kniII isten tyontekiJiiin valmistamista tyovaenluokan riveista. 

Keskuskom itean palit6ksen lTIukaan parannettiin nuorten spesia
listien ko uJ utusta korkeimmissa teknillisissa oppilaitoksissa. Opiskele
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. maan mobilisoltlin tuhansla puolueen Jaseni!!, Ko mmunistisen Nuori· 
soliitol1 Jasenia Ja tyovaenluokan as ialle uskoIIisla puolueeseen kuulu· 

mattomla. 
Ennen puotueen silrtymista hyokkaykseen kulakkeja vastaan, niin 

kauan kuin puolueeIIa oli tekemistii trolskilai s-z!l1ovjeviiaisen blokin 
havittiimisessa, buharinilais-rykovilainen ryhma pysyi enemman tai 
vahemman hiljaa, Jll i puoluevastaisten voimien reserviin eika uskalta
nut avoimesH kannattaa trotskilaisia, vaan esiintyipa Joskus yhdessa 
puolueen kan ssa trotskilaisia vastaankin . Puolueen siirtyessa hyokkayk
seen kulakkeja vastaan, soveIIutettaessa erikoistoimenpiteita kulakke· 
ja vastaan, buharinilais-rykovilainen ryhma riisui naamionsa ja alkoi 
avoimesti esiintya puolueen politiikkaa vastaan. Buharinilais-rykovilalsen 
ryhman kulakkisielu ei voinut hiI1ita itseaan, ja taman ryhmiin kannattajat 
ryhtyivat jo avoimestl puolustamaan kulakke}a. He vaativat erikois
toimenpiteiden peru uttamista, peloiteIIen yksinkertaisia ihmlsiii siIlii, etta 
painvastaisessa tapauksessa voi alkaa maatalC'uuen »dl!gradati-o" (alas
pain meno, rappio, hajoaminen), ja vaiWien, ettii . degraciatio" on jo 
alkanut. Havaitsematta koUektiivitalouksien 1a neuvostotllojen, nalden 
maatalouden korke:lmpien mllotojen kasvua, ja niihdessaan kulakkitalou
den rappeutumisen, he selittiviit kulakkitalouden rappeutumisen maata
louden rappeutumiseksi. Saadakseen itselleen teoreettista tukea he ky
haslvat naurettavan "teorian luo kkatalste lun sammumisesta u, viiittaen 
taman teorian perusteella, etta mita enemmiin sosialis mi menestyy tais_ 
telussaan kapitalistisia aineksia vastaan, sita enemman luokkataistel u 
tulee lieventYlllaan, etta luokkataistclu pian sammuu UlydeIlisesti Ja 
luokkaviholIinen lllovuttaa kaikki asem:l11sa vaslarinnatla, 11Ii llld1 vuoksi 
on turhaa ryh tya hyukkiiyksecn kul akke1a vas(aan. Siten he uuslvat 
nukkavierull porvari ll isen teorlansa kulakkien rallhaIIlsesta kli nni
kasvamisesta sosialismiln Ja polkivat jalkoihinsa sen leninismin tunnetnn 
ajatuksen, etta luokkavihoIIisen vastarinta tulee saamaan sita teravam
pia muotoja , mWi. enemman luokkavihollinen kadottaa maaperaa 
Jalkojensa alta, mita enemman sosialismi menestyy, Ja etta luokka
taistelu voi "sammua" vasta luokkavihollisen tuhoa misen jiilkeen. 

Ei ollut vaikea ymmartaa, etta buharinilais-rykovilaisen ryhmiin 
hahmossa puolueeUa on vastassaan oikeisto-opport unistinen ryhma, 
10ka erosi trotskilais-zinovjevilaisesta blokista vain muodolta611, vain 
siina, etta trdtskiiaisilla ja zinovjeviiaisiIla ali jonkunlainen mahdoIIi
suus naamioida antautujan hahmonsa vasemmistolaisiin, kirkuvan 
vaIIankumouksellisiin fraaseihin n permanenttisesta vaIIankumoukses
ta ", kun taas buharinilais-rykovil aisella ryhmalIa, joka esiintyi pu~-
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I uetta vastaan pllol ueen silr~ye ssa hyokkaykseen kulakkeJa vas taan, 
ei enlla oll ut mahdollisllutta naamioida antautu jan kasvojaa n, vaan sen 
oli pakko puolustaa maamme taantumuksellisia voimia ja enn en 
kailckea kulakkeja, avoimesti, Il man koristeita, i1m an naamiota. 

Puolue ymmarsi, ettii buharinilafs-rykovilalsen ryhman taytyy e'n
nemmin tai myolJemmin ojentaa katensli trotskilais-zinovjevilaisen blo
kin rippeille yhteista taistelua varten puol ue lta vastaan. 

Samanaikaisesti poliitti~en esiintymistenSll kanssa Buharinln
Rykovin ryhmli suoritti organisatoorista n tyota " kannattajfensa ko koa
lI1iseksi. Buharinin valityksellli se kokosf Slepko"ln , Maretskin, 
Eichenwaldin, Goldenbergin y.m. ka ltais ta porvarillista nuorisoa, Toms. 
kin valityksellli byrokratisoitunutta ammattiliittojen hulppukerrosta 
(Melnitshanski, Dogadov y.m .), Rykovin 'val ityksellli turm eltun utta 
nellvoslohuippukerrosta (A.Smirnov, Eismont, V. Schmldt y.m.). Ryh. 
maan Iiittyivat mielellaan poliittisesti turmeltun ee t henkilot, jotka 
eivat salanneet antau tumismieJialojaan. 

Naillin aikoillin Buharinin - Rykovin ryhmii sai Mos kovan puolu e~ 
jiirjeston huippukerroksen ka nn atuksen (Uglanov, Kotov, Uhanov, 
Rjutin, Jagoda, Polonski y.m.). TaII1)in osa oikeistolaislsta pysyl 
naall1ioituna eikii esiintynyt avo imesti puoluelinjaa vastaan. Mosko
van puoluelehdlston palstolIla ja puoluekokouksissa saarnattlin, etta 
on tehtiiva myonnytyksia kulakeilJe, ettli kulakkien verottaminen Ott 

epiitarkoltuksenmukaista·, etta teollisointi tuottaa kansalle rasituksia, 
etta raskaan teollisuuden rakentamine n on ennenal kaista. Uglanov 
esiintyi Dnjeprin volmalaitosten rakentamista vastaan, vaatien varo. 
jen siirtamistii raskaasta teollisuudesta kevyeeseen. Uglanov ja muut 
oikeistolaisantalltujat vakuuttivat, ettii MGskova on ollut ja pysyy 
J<arttu 'ni-M0skovana, eWi slnne ei saa rake ntaa konerakennusteh. 
taita. 

Moskovan puoluejitrjeslO paljasti Uglanovin 1a hanen kannattaJan. 
sa, antoi hdlle viimeisen varoituksen ja Iiittyi puolueen Keskus. 
kornitean ympllriIIe entistli tiukemmin. Toveri Stalin osoitti Neuvosto
lil ton Kommunlstisen Puolueen (boIshevikklen) Moskovan Komitean 
tilyslstunnossa vuonna 1928, ettii on valttamlHOntli kiiydil ta/stelua 
kahdella rintamalla, keskittaen t!lIen oikeisiopolkkeamaa vastaan. Oi
.keistolalset, sano! toveri Stalin, . ovat kulaldn asiol misto puolueessa. 

"Oikcistopoikkeaman voitto puolueessamme piiiistaisi val
IoilIeen kapitaIislI1in vo lmat, horJuttais i proletariaatin vall an
kumouksellisia asemia. J<!- lisaisl kapitaIis!lJjl} palauttamlsR 

mahdolllsuuksia maassamme" - sanoi toveri Stalin (Len inism!n 
kysymyksia , sivut 208-209). 

Vuoden 1929 alussa selvisi, eWi Buharin, oikeistolaisantautuJain 
ryhman valtuuttamatla , oli ottan ut yhteyden trotskil aisiin Kamenevin 
vailtyksella Ja tek! heidan kanssaan sopimuksen yhte istli taistelua varten 
puoIue.tta vastaa n. Keskuskomitea paljas ti taman oi keistoIaisantautu
jien rikolllsen toimi nnan Ja varoitti, etta asia vol pHttya surkeasti 
Buharinil:e, RykoviIle, Tomskille ja muill ~. Mutta oi keistolaiset an 
tautujat eivat oHaneet ojentuakseen. He esittiviit Keskuskomiteassa 
uuden puoluevastaisen ohjelman - julistuksen, jonka Keskuskomitea 
tuomitsl. Keskuskomitea varoitti uudeIleen heita, rnuistuttaen heille 
trotskilais-zinovjevilaisen blokln kohtalosta. Siita huoli matta Buhari· 
nin - Rykovin ryhma Jatkoi puoI uevastaista toimintaansa. Rykov, 
Tomskl ja Buharin jiittiva t KeskuskomiteaIIe erohakemuksensa, luul· 
len tate n pelastyttavansa puoluetta. Keskuskomitea tuomitsi tiim ~n 

sabotaasiluontoisen erohakemuspolitiikan. Lopuksi Keskuskomitean 
marraskuun taysistunto vuonna 1929 katsol oikeisto-opportunistien 
kl1sityste n propagandan yhteensoveltumattomaksi pllolueeseen kuulu
misen ka nssa ja ehdotti poistettavaksi Keskuskomitean Poliittisesta 
byroosta Buharinin oikeistolaisantautu Jain p1!amiehena ja johtajana; 
Rykoville, Tomskille ja muille oikeisto-opposillon osanottajille annet
tiin vakava varoitus. 

Niihdessaiin, eWi asia saa surkean kMinteen, oikelstolais~ntalltu · 

Jain paiilly snilehet antolvat selityksen , Jossa tunnuslivat vlrhecnsa ja 
myOnslv1lt ol keaksl plIoI ucCIl polii!tlsclI Iinjan. 

Oil< eistolals3nlauilijat pita tilvllt ptrliyt) 11 villiaikaiscsti sllojellak
seen kaaderinsa tuholta. 

Tllhl1n piiattyi ensimmainen vaihe pu)1 ueen taistelussa oikeisto
laisia antautu Jia vastaan. 

Uudet I'rimieIlsyydet puoluees ~a. eivil t j:ianee t huomaamatta Neu· 
vostoliiton ul koisll ta vlholIlsilta. Otaksuen, etta "uudet riidat" puo
Iueessa oval puolueen heikkenemisen merkkinll, he teldvat uud en 
yrityksen Neuvostoliiton vetamlseksl sotaan ja maan viela lujittu
matta jal1neen teoIllsoinnin ehkaisemiseksl. !\esiiJla vuonna 1929 
Imperialistit jarj estivl1t selkkauksen Kiinan ja Neuvostoliiton vaIiI1li, 
kiinalaisten militaristien suorittaman Ita-Kiinan raulatien (joka kuului 
Ne uvostoliitoIle) anastuksen ja valkoisten kiinalaisten joukkojen 
hyOkkayksen kotimaamme Kauko-Idiin rajoille. Mutta kiinalaisten 
militaristien hyokk1lys lopetettiin lyhyessa ajassa, militaristit peraan
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ty lviH Punaisen armelj an lyomin!!. ja selkkaus lopetettlin rauhJn
sopimukseUa Mandshurian viranomaisten kanssa. 

Neuvostoliiton rauhanpoll tiikka paasi vieHi kerran voitoll e, kal
kesta h uoli matta , huolimatta ulkoisen vihollisen Juonista ja »riidols
ta" puolueen sisalla. 

Pian palautettlin uudell een englantilaisten vanhoillisten aikanaan 
katkaisemat Neuvostoliiton diplomaatti set valit ja kauppasu hteet 
Englannin kanssa. 

Torjuessaan menestyksellisestf ulkoisten ja sisaisten viholl isten 
hyokkaykset puolue suori tti samaan alkaan suuren tyon raskaa n 
teolllsuuden rakentamisen vauhtilnpaasemiseksl, sosialistisen kilpai\ ull 
jlirjesUlmiseksi, neuvostotilojen Ja kollektiivitaloukslen rakentarnlseksi 
Ja vihdoin - kansantalouden ensimmaisen viislvuotissuun nitelman 
hyvaksymiselle ja toteuttamlselJe valitamattomien ehtcjen val mlste
luksi. 

Huhtikuussa vuonna 1929 kokoontui XVI puoluekonferenssl. 
Konferenssin pliiikysymyksena oli ensim maillen viisivuoti ssuunni · 
lelma. Konferenssi Ilylkasi oikeistolaisantautuJain puol usteleman 
viisivuotissuunnitelman "minimaalisen" toisinnon Ja hyviiksyl viisi· 
vuolissuunnitel man "optimaalisen" toisinnon Joka tapallksessa vel· 
voittavaksi. 

Siten puolue hyvaksyl kuuluisan ensim malsen vlisivuotls
su unnitelman sosialismin rakentamiseksi. 

Viisivuotlssuunnitelman mukaan paaomasiJoitusten ma1ira kansan
talouleen vuosina 1928-1933 maariteltiin 64,6 mil jardiksi ruplaksl. 
Siita suunniteltlin siJoitettavaksi teoll isuuteen, sahkoistami nen 
mukaanl uettuna, 19 ja puoll mlljardia ruplaa, ku lkulaitokseen 10 
miljardia ruplaa, maatalouteen 23 ,2 miljardia ruplaa. 

Tama oli valtava suun nitelma NeuvostoJiiton teoll is uuden Ja 
maatalouden varus tamiseksi nykyaikaisella tekniikalla. 

"Viisivuotissuunnitelman perustehtava oli ", la usui toveri 
Stalin, »sellaisen teollisuuden luominen ma~hamme, joka kyke
nisi varusta maan ja larjestamaan uudelleen ei ainostaan teol
lisuuden kokonaisuudessaan, vaan myaskin liikenteen ja 
maataloude n - sosialisrnin pohjalla" (Stalin, Leninismi n 
kysymyksHi, sivu 369). 

Tllma suunnitelma, huolimatta sen kaikesta valtavuudesta, ei 
kuitenkaan ollut mitaan yWHtavaa eika paatahuimaavaa bolshevikeille. 
Sita ali valmistanut te ollisoinnin Ja kollektlvisoinnin koko kehitys

.. 

kulku. Sita oli valmistanut se tyOlnll ostus, Joka slihen menness1i 
oil vallannut tyolai.set Ja talonpojat ja Joka sai ilmaisunsa sosialis· 
tisessa kilpailussa. 

XVI puol uekonferenssi hyvaksyi vetoomuksen kaildlle tyotl!.teke. 
vi lle sosiaJistisen kiJpaiJun Jiirjestamisesta. 

Sosialistinen kilpailu antoi erinomaisia naytteita tyonteosta ja 
uudesta tyahon suhtautumisesta . Tyoliiiset Ja kollektiivitalonpoJat 
esiltivat monissa tuotantolaitoksissa, kollektiivitalouksissa ja neu
vostotiloilla vastasuunnitelmia. He antoivat sankarillisen tyOn malJi· 
naytteita. He elvat vain tayttaneet, vaan myoskin yli ttivat puolueen 
la hallituksen asettamat sosia listisell raken nustyon suunnitelmat. 
lhmisten kasitys tyosta muuttui. Tyo alkoi mUllttua pakollises ta 
raadannasta, Jollaista se oli kapilalismin aikana, • kunnian, maineen, 
ulJ Ul:den Ja sankaruuden asiaksi u (Stalin). 

Koko maassa suoritetti in uutta jiittilaismiiista teollisuuden raken· 
nustyota. Dnjeprin vesivoima·ascman (Dnjeproges) rakenb min en pan
tiin kayntiin . Donetsln kaivosalueella al!wi Kramatorskin la Gorlovkan 
tehtaiden rakentami nen sekii Luganskin veturiteh taan uusiminen. 
Syntyi uusia kaivoksia Ja sul atus lIuneja. Ural ilia rakennettiill Uralin 
konetehdas, Bereznikin Ja Solikamskin kemialliset tehtaat. Magnito
gorskin me tal1 urgisen tehtaan rakennustyo panfiin al ulle. Alkoi 
su urten autotehtaiden rakentaminen Moskovassa Ja GorJkissa. Raken
nett iin JiittiHl.ismiiisi1! traktoriteh taita, combinetehtaita, jiittiUiismainen 
maalalo uskohetehdas Donin Rostoviin. Laajentui Neuvostoliiton toi· 
ncn kivihWltuoralillon pcrllsla, Kuz lletsldn alue. Valtliva traktori~ 

tehdas kasvoi 11 kuukau ll rssa arolle, Stalillgradlin. DnJeprin vesi
voima-ascman la Sialingra tl in traldoritclltaan rakentamisessa ty6Hiiset 
5ivu uttivat tyOn tuottavaisu uden maai lmanennl!tykset. 

l listoria ei ole viela tuntenut sellalsta uuden teolllsuuden raken· 
l1ustyon jattiliiismaista laajuutta, sellais ta uuden rakennustyon paa· 
tosta, sellaista tyovaenluokan milJoonajoukkoJe n tyosankaruutta. 

Se oli todellista tyovaen luokan sosialistisen kilpail un pohJalla 
kehittynyWi tyoinnostusta. 

Talonpojat eivat tlilla kerlaa Jaaneet jalkeen tyolaisistl1. Maaseu
dulla myoskin paasi vauhtiin tyoinnostus kollektiivitalouksia raken· 
tavien talonp oikaisjouklwjen keskuud~ssa . Talonpoikaisjoukot 
alkoiv.at kaantya selvasti kollektilvitalouksien kan nalle. Ta&sa suorit
tivat suurta osaa traktoreilla ja muilla koneilIa varustetut neuvosto
tilat seka kone· ja traktoriasemat. TalonpoJat tuli vat joukoittain 
neuvostotiloille seka kane· ja traktoriasemille katsomaan traktorien Ja 
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maalalouskoneiden tyola, he ilmaisivat ihastuksensa ja teklviit pal
kalla pll.iitoksen - "menna kollektiivitalouksiin 11.. Talonpo Jat olivat 
haJaantun ei'na pieniin Ja kiHipiomaisiin yksilotalouksiin, heilla ei 
ollut edes Jonkunkaan verran siedettavia tyovalineita eika vetoJ uht ia, 
heilla ei 011 ut mahdoll isuutta kyntaa suunnattomia uudismaita, heiWi ei 
ollut toiveita talo uden parantamisesta. Puutteen murjomina ja yksiniii
sinll. , Jii tettyina omiln hoiviinsa talonpo jat loysivat vihdoinkin ulospail
~yn , tien parempaan elamaan pienten ta loukslen yhdistamisessa kol
lektiiveiks!, kollektiivitalouksiksi. He ltiysivii t taman Hen traktoreis
sa, Jotka kykenevat kyntamaan miten • kovan maan" tahansa, minka 
uudismaan tahansa, he loysivat sen valtion av.ussa koneiden, rahoJen, 
ihmisten Ja neuvoJen muodossa, mahdol lisuudessa vapautua kulak
kien orJuudesta, jotka Neuvostohallitus oli aivan asken l1uJertanut 
Ja lyonyt m:aahan talonpolkaiston milJoonaJoukkoJen iloks!. 

T1!lIa perustalla alkoi Ja laaJeni myohcmmin joukkoluonteinen 
kollektivisoimisliike, voimistuen erikoisesti vuoden 1929 lopulla Ja 
kehittaen sellaisen ennel1kuulurnattoman kollektilvitalouksien kas
vu n vauhdin, Jollaista ei ollut tunten ut viela edes meidan sosialis
tinen teollisuutemmekaan. 

Vuonna 1928 kollektiivitalouksien kylvoala muodosti 1.390 tu
hatta hehtaaria, vuonna 1929-4.262 tUhatta hehtaaria, mutta vuon
na 1930 kollektiivitalouksilla oli JO mahdolIisuus suunnitella 15 mi
joonan hehtaarin kynto. 

"On myonnett!lva", sanoi toyer! Stalin kollektlivitalouksien 
kasvu l1 vauhdlsla ki rJoituksessaan n Suuren m urroksen vuosl II. 
(vuonna 1929), .etta sellalsta myrskyista kehitysnopeutta ei 
tun ne edes meldiln yhtelskunnallistu tettu suurteollisuutemme
kaan, Jonka kehltysnopeudelle on yleensa ominaista suuri 
vauhtj". 

Se oli mtlrros kollektiv!solmisliikkeen kehityksessil. �
Se oli Jo ukkol uontelsen kollektivisoimisliikkeen alku. �

n l'Ylitii uutta on nykyisessa kollektiivitalousliikkeessa?N,' ky
syi toveri Stalin kirJoi luksessaan .Suuren murroksen vuosi II. 

Ja vastasi: 

• Vutta ja ratkaisevaa nykyisessa kollektiivitalousllikkeessa on 
se, etta talonpoJat liittyvat kollektiivitalouksiin el yksityi sinll 
ryhmina, nlinkuln ennen , vaan kokonaisina kylina, pitiijiWiin, 
piirelWHn, vieUip1:i piirikunnittain kin. Ja mitil tama merkitsee? 
Se merkitsee, etta kollektiivitalouksiin on mennyt keskivarQ~ 

kas tatonpolka. 11i.ssa on perusta sille maatalouden kehltyksen 
perinpohJaiselle murrokselle, Joka on Neuvostovallan tarkeln 
saavutus .... 

Se merkitsi, etta kulakkien havittaminen luokkana ylelsen kol
lektivisoinnin pohjall a oli kypsymassa oleva tahi jo kypsynyt tehfavli. 

LYHYT YH T E E N VETO 

Taistelussa maan sosialistisen teollisoinnin puolesta puolue voitti 
vuosina 1926-1929 suunnattoma t sisaiset ja kansain valiset vaike u
det. Puolueen Ja tyovilenluokan ponnistukset Johtivat maan sosialis
tisen teollisoimispoli tiikan voilloon. 

Ratkaisliin peruspiirteissaan yksi teollisoinnin vaikeimmista teh
tavista - varoJen kasaaminen raskaan teollisuuden Iakentamisla var
ten. Laskettiin perusta raskaalJe . teollisuudelle, loka pystyy uudel
leen varustamaan koko kansantalouden. 

Hyvaksyttiin sosialistisen rakennustyon ensimmllinen vlisl
vuotissuunnitelma. Kehittyi uusien teillaiden, lleuvoslotiloJen ja 
kollektiivitalouksien valtava rakennustyo. 

Tata elenemista sosialismin tieJla seurasi luokkatalstelun kl1rjis" 
tyminen maan sisalla Ja taistelun karjistyminen puolueen sislHla. 
Taman laistel un tarkeimmilt tulokset olivat : ku lakkien vastarinnan tukah
duttaminen, trotskilais-zinovjevilaisten antautujain blokin osoittaminen 
neuvostovastaiseksi blokiksi, oikeistolaisten antautu lain osoittaminen 
kulakkien aSioimisloksl, irotskiJaislen karkoiHaminen puolueesta, trots
kilaisten Ja oikeislo-onrorlllnisticn kutsolllllsten selittllmlnen yhleen
soveltumaUolllik:;1 NU1VO:;loliitoll l\o IIlil1l1l1i:.tisccl1 Puoluccseen (bol
sheviki!) kll ululIliscn kallssa. 

BoIshevikldpllUl11C ClI aaltccllise~ti nuJerlamln<l, kadolettuaan kal
ken maaperan tyovaenluokan keskttudessa, trotskllaiset lakkasivat 
olemasta poWttinen virtaus Ja tnuuttllivat poliittisten lurJusten periaat
leettomaksi kiipeilijakoplaksi, poliittisten kaksinaamalsten Joukkioksi. 

Laskettuaan raskaan "teollisuuden peru stan puolue mobilisoi tyo
vaenluokan Ja talonpoikaiston Neuvostoliiton sosialistista uudestiJarJes
tilmistii tarkoittavan ensimmaisen viisivuotissuunn itelman tll.yttami
seen. Maassa laaJeni milJoollien tyotatekevien sosial istinen ki lpai lu, 
syntyi valtava tyoillnostus, muodos tui uusi tyoktlri. 

Tama kausi paiittyy suuren murroksen vuoteen, joka merk!tsi 
mitli stlurimpia sosialismin saavutuksia teollisuudessa, ensimmaisiii 
suuria saavutuksiu maataloudessa, keskita)o npojan kaantymista koJlektii
vitalouksien puolelle, joukkoluonteisen kolIektivisoimisliikkeen alkua. 
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Xl �LUKU 

BOLSHEVIKKIEN PUOLUE TAISTELUSSA MAA. 
TALOUDEN KOLLEKTIVISOINNIN PUOLESTA 

(1930-1934) 

1. � I{ansainvalinen tIIaune vuosfna 1930- 1934. Talouspula 
kapftalistimaissa. Japanin suorittama Mandshurian anastus. 
Fascistlen valtaantulo Saksassa. Kaksi sodan pesiiketta. 

Samaan aikaan kuln Neuvostoliit!o saavuttf slluria menestyksiit 
maan sosialisti sessa teolllsoi misessa Ja kehitti nop!!aa vauhtia teolli 
suutta, kapitalismin maissa puhJ{esi vuoden 1929 lopulla ja alkoi 
syveta sitil. seuraavina kolmena vuote'lla yleismaailmallinen talous
pula, Jonka havitysvoi ma oli vertaansa vailla. Teollisuuspula kie.toLJ
tui yhteen maatalouspulan, agraaripulan kanssa, 1a se huononsi vieW 
enemman kapitalistimaiden asemaa. 

Samaa n aikaan kuin Neuvostoliitossa teoJlisuustuotanto naiden 
kolmen pulavuoden aikana (1930- I 933) kasvoi enemmiin kuin kak
sin kertaiseksi ja oli vuo nna 1933 20 I prosenttia verrattLJna 
vuode n 1929 tasoon, Poh IOis-Amerikan Yhdysvaltain teollisLJustuo
tanto laski vuoden 1933 loppuun mennessa 65 prosenttiin vuoden 
1929 tasosta, Englannin teollisuustuotanto 86 prosenttiln, Saksan 
teollisuustuotanto 6Q prosenttiin, Ranskan teollisLJustuotanto 77 pro
senttiin . 

Tii mii asia intil a todisti vicl~ kerran sosialistisen talousjiirjcstelman �
etevammyyden kap italistiseen jarjestelmaiin verrattuna. Se osoitti, etta �
sosialismin maa on ainoa talouspulista vapaa maa maailmassa. �

Maailman talouspulan seurauksena oli 24 miljoon aa tyl>t6ntit �
syosty nlHkaitn, kurJuuteen Ja karsimyksiin. Maatalouspulasta karsiviit �
kymmenet milJoonat talonpojat. �

Maailman talouspula karjisti yha enemman ristiriitoja imperialististen 
vaHioiden vli11lla , voittajamaiden 1a voitettuJen _ maiden valilla, impe
rialististen valtioiden Ja &lirtomaiden sekl! riipPllvaisten maiden valilla, 
tyOlaisten Ja kapitalistien vallllii, talonpoikien 1a tiJantlerroJen viiliWi. 

Toveri Stalin osoittl tolmintaselostuksessaan puolueen XVI edusta· 
Jakokouksessa, ettli porvaristo tulee etsimaan ulospiilisy1i talouspulasta, 
yhd eltii puolen - pitlien kurissa tyOvlienl uokkaa, pystyttlimlillli fascis
tisen diktatuurin, s.O. kapitallsmin kaikkein taantumuksellisimpien, 
kaikkein chauvin istisimplen, kaikkein imperialistisimpien ainesten dik
tat uurin, toiselta puolen - palistaen sodan val loiIleen siirtomaiden 
Ja vaikutusalueiden uudelleenjakamiseksl heikosti' suojattuJen maiden 
ctujen kustannuksella. 

Nain tapahtuikin. 
Vuonna 1932 kll.rjistyi sodan uhka Japanin taholta. Run japan!. 

laiset imperialistit nakivlit, etta Euroopan valloilla Ja YIJdysvalIoilia 
on kyIlin tekemfstli sisaisissli asioissaan talouspulan takia, paitttivllt 
he kayUlI.li tilaisuutta hyvlikseen Ja tehdii yrityksen helkosti suojellun 
Kiinan kuristamiseksl, sen alistamiseksi valtaansa Ja tull akse en siella 
tilan teen herroiksi. Julistamatta sotaa- Kiinalle ja kayttaen kavalasH 
hyvakseen omia j1irJestlimHl.lin npaikalIisia selkkauksia·, japanilaisct 
imperialistit veivat varkain sotajoukkonsa Mandshuriaan. Japanilaise t 
sotajoukot valloittivat tliydeIlisesti Mandshurian, valmistaen itselleen 
m ukavatasemat Pohjois-Kiinan valloittamista Ja NeuvostoIiittoon 
hyOkkliiimista varten. Vapauttaakseen kiiten sli Japani erosi Kansain- 
liitostaja alkoi voimaperaisesU varustautua. 

Ta ma selkka antoi sysayksen Yhdysvalloi lIe, Englannille ja Rans
kalle merisotavarusteluJen lisaamiseen Kauko-Idassii. Japani pyrkl 

II rneisesti RHnan :alistamiseen valtaansa seka Euroopan 1a Ameri kan 
Imperialististen valtoJen pOistyontamiseen sieltli. Viimemainitut vasta
sivat tlihan Iisa1l1l1 11 1lli varllsteill jaan. 

Mutta Japanl asetti Itselleen vicla toisenkin plUi mll11 ran, nimitt1iln 
Ne uvostoliiton Ka uko-Idlin valloittamisen. Neuvostoliitto el tietenkaan 
voinut JaWHi huomioUa tlita vaaraa, vaan alkoi voimaperaisestl 
I uJittaa Kauko-Idan seudun puolustuskuntoisuutta. 

Siten japanilaisten fasc isoituneiden imperialistien tolmtsta muo
dostui Kauko-ltaan ensimm1iinen sodan peslike. 

Talouspula ei karjistanyt kapitalismin risti riitoja yksi~omaan 

Kauk<j.Idassa. Se karJistl nilta myOskin Euroopassa. Pitkittynyt 
teollisuuden ja maatalouden pula, suunnattoman suuri tytHtomyys Ja 
omistamattomien luokklen kasvava toimeentulon epavarmuus lisasi 
tyolliisten ja talonpoikien tyytymattomyyttli. Tyytymattomyys alkoi 
m uuttua tyovaenluokan vallankumoukselliseksi suuttumukseksi. Tyyty
miitWmyys IIsliantyi erikoisesti Saksassa, sodan Ja englantilais-rans
kalaisten voittaJien hyodyksi maksettujen pakkoverojen sekli talous
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puian taloudellisesti naannyttiimassa maassa, jossa ty($vaenluokka 
loutui kantamaan ei ainoastaan oman, vaan myOskin ulkomalsen, 
englantilaisen Ja ranskalaisen porvarlston iesta. Kaunopuheisena todls
tuksena tasta olivat ne kuusi miljoonaa aanta , J otka ~Saksan kommunIs. 
tinen puolue sai viimeisissa valtiopaivavaaleissa fascistien valtaan. 
tulon edelHl. Saksan porvaristo naki , etta Saksassa viela sailyneet 
porvarillis-demokraattiset vapaudet voivat tehd1!. sUle i1kean keppo. 
sen, etta tyovaenluokka voi kayttaa naWl vapa uksia vallankumouk. 
sellisen liikkeen ,kehittamiseksi. Sentahden se paatti, etta porvaris. 
fon vallan sailyttamiseksi Sak~assa on vain yksi keino- havitfaa 
porvarilliset vapaudet, tehda parlamentti (Reiehstag) kokonaan mer
kityksettomiiksi ja pystylta}.i terroristinen porvarillis-natsiollalistinen 
dik tatuuri, joka kykenisi nUJertamaan tyovaenluo kan Ja lOytamaan 
ilselleen tukikohdan revansh i-hengen vallassa olevien pikkuporvaril
listen joukkojen keskuudessa. Ja se kutsui valtaan fascis tie n puo
lueen, joka kansan peWi miseksi nimittl itseaan kansalli s-sosialistien 
puolueeks i, hyvin tietaen, etta fascistien puolue on, ensiksi, kaik
leein taantumuksell isin ja tyOvaenluokalle vihamielisin imperialistlsen 
porvariston osa, ja to rseksi, kaikkein iiarimmaisin revanshI.puol ue, 
jolea kykenee vetamaan mukanaan natsionalistishenkisen pikkuporva. 
riston miljoonajoukot. Tiis sii sita auttolvat tyovltenluokan kavalta
jat - Saksan sosia lidemokratian johtaJat, jotka luokkasovintopolitii
kallaan raivasivat tiet1 fascismLle. 

Sellaiset olivat ehdot, jotka olivat maaraavlna Saksan faseisti~ n 
vaitaanpiUisyyn vuonna 1933. 

Eritellessailn Saksan tapah tumia toveri Stalin sanoi toimlntaselos
tuksessaan puol ueen XVII ed ustajakokouksessa: 

"Fascismin voittoa Saksassa ei ole pidetttiva yksinomaart 
tyovaenluokan heikkouden merkkina eikl! seurauksena fascls
mille tien raivanneen sosialidemokratlan tyovaenluokkaa kohtaan 
tekemistil. petoksista. SlUi on pidettava myoskin porvariston 
heikkouden merkkina, merkkina siita, etta porvaristo el enlHi 
kykene hallJtsemaan vanhoilla parlamentarismin ja porvarillisen 
demokratian kelnoil la, minka takia sen on pakko sisapolitiikassa 
turvautua terroristisi in hali intomenetelmii n ... • (Stalin, 
Leninismin kysymyksia, s . 430). 

Sisapolitiikkansa olemuksen naytUvat Saksa n faseistit vaitiopaiva
talon murhapoltolla, tyovaenluokan petomaisella kukistamisella, 
tyOvaenluokan jarjestOJen tuhoamisella ja porvarillis-demokraattisten 
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va pauksien havittamiselIa. Ulkopolit iikkansa olemuksen he nayttivat 

lollroamalla Kansainliitosta ]a valmistautumalla avoim esti sotaan eu�
ooppalaisten valtioiden rajolen vttkivaltaiseksi tarkistamiseksi Saks an �
lyViJ ksi. �

Silla tavoin muodostui Euroopan keskukseen saksalaisten fase is
tie n ansiosta to i nen sodan pesake. 

NeuvostoIiitto ei tietenkaan voinut sivuuttaa nain vakavaa tosi I 

.1siaa. Se alkoi entista val ppaammin seurata tapahtumain kulkua 
Liinnessa, lujittaen maan puolustuskuntoisuutta sen Ilintisilla raJo~lIa . 

2, � Kulakkiainesten rajoittam isen politiikasta kulakkien luok
kana hiivitHimisen politiikkaan. Taistel u puolueen politiikan 
vaaristelyja vastaan kollektii vitalousliikkeessa. Hyokkays kapi
talistisia a ineksia vastaan koko rintamalla. Puolueen XVI 

I~dustaja kokous. I 

Vuosina 1929-30 kehittynyt talonpoikien joukkoliittyminen kol· 
lektiivitalouksiin oli tu loksena puolucen ja hallituksen kaikesta 
aikaisemmin suorittamasta tyostii. Sosialistisen teollisuuden kasvu, joka 
alkoi valmistaa joukottain traktoreita ja koneita maataloutta varten, 
paaWiva taistel u kulakkeja vastaan viljanhankintakamppailltjen aikana 
vuosina 1928 ja 1929, maata loudellisen osuustoiminnan kasvu, loka 
totutti talonpoikaa vah itellen ko llektiiviseen talouteen, ensimmaisten 
kollektiivitalouksien ja n(;:uvos totil ojen hyvat ko leemukset - kaikki 
tama valmisti siirtymista yleiseen kollekiivisoin tiin, talonpoikien liitty
mista kollektiivitalouksiin kylittliin, piireiWiin , piirikunnittain. 

Siirtyminen yleiseen ko llcldivisoin tiin ei tapahtunut talonpoikais
ton perusjoukkojen yksinkertaisen Ja rauhal li sen kol lektiivitalouksiin 
liittymisen muodossa, vaan talonpoikien joukkotaistelun muodossa 
kulakkeJa vastaan. Yleinen kollektivisointi merkitsi kaiken kylan 
piirissa olevan maan siirtymist1i kollektiivitalouden haltuun, mutta 
kun huomattava osa naista maista oli kulakkien hall ussa, niin talonpo· 
lat ajoivat kulakkeJa pois mailta, pakko luovutti vat heidan kulakkiomai
sllutensa, ottivat pOis karJan ja koneet seka vaativat Neuvostovaltaa 
vangitsemaan Ja haat1imaan kulaki!. 

Yleinen kollektivisointi merkitsi niin muodoi n kulakkien likvidoi
mista, havittamista. 

Se oli yleisen kollektivisoi nnin pohjalla tapahtuvaa kulakklen I 
I uokkana havittamisen politlikkaa. 

Neuvostoliitossa oli jo tahan aikaan riittava aineell inen perusta 
kulalekien lopettamiseksi, heidan vastarintansa murtamiseksi. heidan I
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luokkana hiiviWl misekseen ja heidan tuotantonsa korvaamiseksi kol~ 
lektiivitalouksien ja neuvostotilojen tuotannolla. 

VieW. vuonna 1927 kulakit tuottivat yli 600 miljoonaa puutaa 
vilJaa, josta luovuttivat tavaraviljaa Hi hes 130 miljoonaa pu utaa. 
Kollektiivitaloudet ja neuvos to tilat taas saattoivat luovuttaa vuonna 
1927 vain 35 miljoonaa puutaa tavaraviljaa. Vuonna 1929 kollektii~ 
vitaloudet ja neuvostotilat kas voivat huomattavaks i voimaksi sen 
ansiosta, ettl! boIshevikkipuolue oli ottanut luJan suun nan neuvosto
tiIoJen ja kollektiivitalouksi en kehittamiseen 1a eWi maaseutu 
traktoreilla ja maatalouskoneilla varustava sosiaJistinen teoIIisllUS oli 
saavuttanut menestyksi1!. Jo viimllmainittuna vuonna kOllektiivitalou
det ja neuvostotilat tuottivat kokonaista 400 miljoonaa puutaa vil
jaa, josta tavaraviljaa luovuttivat jo yli 130 nti ljoonaa puutaa eli 

enem man kuin kulakit vuonna 1927. Ja v uonna 1930 kollektiivi
ta louksien ja neuvostotilojen pit i luovu ttaa ja ne todella luovuttivatkin 
tavaravil jaa yJi 400 mil loonaa p u utaa, s ii s verrattomas ti enemma ro 
kuin kulaklt v uonna 1927. 

Siten maan taloudessa tapah tuneet luo kkavoirn ien muutokset ja 
se sei kka, etta oli olemassa aineel1inen perusta, joka oli valt tii maton 
kulakkien v iljantuotannon korvaamiseksi koll ektiivitalouksien ja n eu
vostotilojen tuotannoIla, antoi bolshevikkipuol ueelle mahdollisu udell 
siirtya kuIakkien rajoittamisen politiikasta uuteen p olitiikkaan, kulak
k im luokkana ha~ittamiselZ politiikkaan yleisen kollektivisoinnin 
pohjalla. 

Vuo teen 1929 saakka Neuvostovalta harjoit ti kul akkien raJoitta
misen politiikkaa. Neuvostovalta miiiirasi kulakille korotettuja veroja. 
vaati hanta myymaan valtiolJe vi ljaa kii nteill ii hin noilla, rajoitt i kula
kin maankayWn maiirattyih in p uit tei sii n maanvuokrala illa, rajoi(fj 
kulakkltalouden suuruutta lailla palkkatyovoima n kaytostii yksilOllises
sii talonpOikaistaloudess a. Mutta Neuvostovalta ei viela harJoittanut 
kulakkien hiivittiimisen polftiikkaa, silla lait maan vuokrauksesta ja 
tyovoiman palkkauksesta sallivat kulakkien o lemassaolon, ja kula kki
omaisuuden pakkoluovutuksen kieltaminen an toi siina suhteessa 
jonkunlaisen takeen. Sellainen politiikka johti siihen , etta kulakkieo 
kasvu estettifn, kulakkien jotkut kerrokset, jotka elv~1t keslaneet 
naitii rajoituksia, tulivat tungetuiksi syrJaan ja joutuivat hl:!viOOIl. 

Mutta se ei tuhonnut itse kulakkiluokan taloudellisia perustuksia. 
Se ei johtanut kulakkien hiivittamiseen. Se oli kulakkien rajoittami
sen, mutta ei hiiviUamisen politiikkaa. Se oli vllIttiimatontii maarat
tyyn ajankohtaan saakka, niin kauan kuin kollektiivitaloudet ja neu

, ....... 1 �

vostotilat 'olivat viela heikkoja eivatkii voineet korvata kulakkie li 

v iljatuotantoa omalla tuotannollaan. 

Vuoden 1929 lo pulla, kollektiivitalouksie n ja neuvostotilojen 
kasvun yhteydessll, Neuvostovalta teki jyrkan klliintee n pOis sellai
sesta politilkasta. Se siirtyi kulakkien luokkan a Iikvidoimisen, 
hiivlWimisen politiikkaan. Se ku mosi la it maan vuokrauksesta Ja 
tyovoiman palkkauksesta, jattaen ku laki t niln muodoin seka maata 
etta palkkatyolaisiij vallie. Se peruutti kulakkiomaisuuden pakko
luovuttamisen kiellon. Se sal Ii talonpoikien takavarikoida kulakeilta 
karJ:!n, koneet ja m uun irtaimiston ko llektiivitalouksien hyvaksi. 
Kulakkien omaisuus pakkoluovutettiin. Heidiin omaisuutensa pakkoluo
vutettiin samoin ku in vuonna 1918 pakkoluov uteUiin kapitalistien 
omaisuus teollisuuden alalia, kuitenkin silla eroitukse lla , etta kulak
kien tuotan tovalineet talHi kertaa eivat joutuneet valtiolle, vaan 
yh teenliit tyn ei lle talonpojill e, kollekti ivitalo uksille. 

Se oli rn ita syvin va llankumou ksellinen mullistus, hyppays 
yhteiskunnan vanhasta laadullisesta til asta uuteen IaaduIliseen tilaan, 
seurauksiltaan samanarvoinen Lokakuussa vuon na 1917 tapahtuneen 

valiankumouksell isen mu lli s tu ksen kanssa . 

Taman va llankumouksen erikoisu us oli sii na, e!tii se suoriteUiin 

ylhtiiiltlipain, valtiovallan aloitteesta, kUlakkiorjuutta vastaan ja vapaan 

koll ektiivitalouselaman p uolesta taistelevien miljoonaisten talon

poikai sjoukkojen sita suoranaisesti kannattaessa alhaaltapain . 
Tamii vallankumous ratkaisi yhdella iskulla kolme sosialisti sen 

rakenn ustyon peruskysymysta: 

a) se havit tl kaikkeln mon ilukuisimman rli stiiJ aJuokan maassamme, 
kulakklen luokan, kapftalls min palauttamisen tuen; 

b) se sii rsi maamme kalkkeln moniJukulsimman tyotiilekevan 
luokan, talonpoikaisluokan, kapitalismia synnyttavastll yksi Io-' 
taloudesta yhleis tal ouden, sosiallsti sen kollektilvitalouden raiteille; 

c) se a ntoi Neuvostovallalle sosialistisen perustan kaikkein laaJim· 
malla ja eHimiseen vllIttamattomimmaJlll , mutta myos kl n kaikkein 
takapajuisimmalla kansantalouden alalia - ~aataloudessa. 

Siten hiivitetliin maassamme viimelset kapitalismin palauttamls
l1ihteet ja samalla luotiin sosialistisen kansantalouden rakentamiseen 

viilttamattomll.t uudet, ratkaisevat edellytykset. 

Perustellessaan kulakkien luokkana havittiimisen polltiikkaa Ja 
todeten talonpoikien Joukkoliikkeen tulokset ylelsen kollektivlsoinnin 
puolesta toyed Stalin kirJoitti v uonna 1929: 
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nKapitalis min palauttamjsesta Neuvostoliittoon haaveilevien 
kaikkfen maiden kapitalistien viimeinen toivo, nyksltyisomistuk. 
sen pyha perlaate" luhistuu ja sarkyy. TalonpoJat, joita he pitavllt 
aineena , jolla lannoitetaan maaperaa kapitalismia varten, hylkaa
va t joukoittain nyksityisomistuk'sen" ylistetyn lipun ja sii rty
vat kollektivismin raiteille , sosialismin raiteiIle. Viimcinen 
toivo kapitalismin palauttamisesta luhistuu" (Stalin, Leninismin 
kysymyksia, sivu 273). 

Kulakkien luokkana havittiimisen politiikka sai varmistuksensa 
Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen (bolshevikkien) Keskuskomi· 
tean tammikuun 5 pna vuonna 1930 tekemiissii paiitoksessii " Kol· 
Iektivisoinnin vauhdista ja valt ion avustl1stoi menpiteistii kollektiivi
talouksien rakennustyolle" . Piiat6s otti taydellisesti huom ioon 010. 

suhteiden erilaisu uden Neuvostoliiton eri seuduilla seka kollektivi· 
~oin tiin val mistautl1misen 'erilaisen asteen Neuvostoliiton eri alueilla. 

Kollektivisoinnin vauhtiin nah den saadettiin erilaisia perusteita. 
NellvostoJiito n Kommunistise n Puolueen (bolshevikkien) Keskuskomitea 
jakoi Neuvostoliiton al ueet kolmeen ryhmaiin kollektivisoinnin 
vauhtia silmalliip itiien. 

Ensimmaiseen ryhmaiin tUlivat Hirkeimmiit vilja.alueet, jotka 
olivat kaikkein valmistuneimmat kollektivisointii n ja joilla oli 
.enemman traktrueita, enemmlin neuvostotiloja, enemman kokemusta 
taistelussa kulakkeja vastaan aikaisem missa viI janhankintakamppail uis
:sa - Pohjois-Kaukaasia (Kuban, Don, Terek), kes kine n Volgan 
alue, al inen Voigan alue. Keskuskomitea kehoitti tli ta vilja-aluei
den ryhmiia paattamaan koll ektivisoinnin paapi irteissiiiin keviialIli. 
vuonna 1931. 

Toinen vilJa-alueiden ryh ma, joho n fu Ji Ukraina, Keskinen 
Mustanmullan alue, Siperia, Vrali, Kasakstan ja ml1ita vilja·alueita, 
sal paattaii kollektivisoinnin plilipiirteissaan 'kevaiilla vl10nna 1932. 

Muut alueet, aluepiirit ja tasavallat (Moskovan alue, Taka
Kaukaasia, Keski-Aasian tasavallat j ,n.e.) saivat pitkittaii kol· 
lektivi50innin maaraaikaa viisivllotissuunnitelm an loppuun saakka, 
s.o. vuoteen 1933. 

Puoiueen Keskuskomitea katsoi kollektivisoinnin kasvavan 
vauhdin yhteydessli viilttamlittomliksi jouduttaa yha enemmiin trak· 
toreita , combine-koneita, traktoreihin kytkettiivaa kalustoa y.m.s. 
tuottavien tehtai den rakentamista. Samanaikaisesti Keskuskomitea 
vaati "torjumaan Jyrkasti pyrkimykset hevosvetovoim an merkityksen 
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aliarvioimiseen kollektiivitalousliikkeen ollessa nykyisel\a asteella. a 
pyrkimykset, jotka johtavat hevosten haaskaukseen ja poismyyntiin • 

KoUektiivitalouksille korotettiin luotto vuodelle 1929 - 3() 

kaksinkertaiseksi (500 miljoonaan ruplaan). 
Kollektiivitalouksien maittenjarjestely maarattiin suoritettavaksi 

valtion laskuun. 
Palitoksessa anneltiin se eriWiin tarkea ohje, etta kollektiivi· �

talousliikkeen ptJiimuoto nykyisessa kehitysvaiheessa on maatalous�
artteli, johon kollektivisoidaan vain perustuotantovallneet. �

Keskuskomitea varoitti hyvin vakavasti puol uejarjestoja .kaikenlai
sesta ylhiialta pain suoritetusta kollektiivltalousliikkeen "dekreeteili1i �
komentelemisesta" , miM voi synnytHili sen vaaran , etta fodellin en �
sosialistinen kilpailu kollektiivitaiouksien jar jestamiseksi muuttuu �
kollektivisoimisleikitteiyksi" (NKP(b) paatoslauselmissa, II osa~ �

siv. 662).
Tama Keskuskomitean piiatos toi selvyyden siihen , miten puo

lueen uutta politiikkaa 011 toteutettava maaselldulla. 
Kulakkien havittamisen ja yleisen kollektivisoinnin voimaansaatta

misen politiikan peru stall a kehittyi voimakas kollektiivitalousliike. 
Talonpojat lIittyivat kollektiivitaiouksiin kokonaisina kylina ja piireina 
ja pyyhkasivat klliakit pols tieiWin, vapautuen kuiakkien orjuudesta. 

Mutta kollektivisoinnin suunnattomien menestysten ohella alkoi 
pian ilmeta epakohtiakin puoiuetyontekijain toiminnassa, puolueen 
politiikan vaaristelya kollektlivitaloudeIlisessa rakennustyOssii. Huoli· 
malta sii tii. eWi Keskuskomitea oli varnittanut ylenpalttisesti innos
tumasta ko!leklivisoi nnin menestyksiin, monet puoluetyontekijlit alkoivat 
jouduttaa keinolekoisesli kolleklivisoinlia, otlamalla huomioon alkaa 
ja paikkaa, ollamalta huomloon sita, missli m~ilirln talonpojat olivat 

val mistuneet kollektiivi talouksiin liittymiseen. 
Kav! selville, etta oli rikottu vapaaehtoisuuden· periaatetta 

kollektiivitaloudellisessa rakennustyossa. Monilia seuduilla sovellet
tHn vapaaehtoisuuden ase mesta kollektiivitalouksiin liittymisen pak· 

lakoa, n kulakklomaisuuden pakkoluoyuttamisen" aanioikeuden 

riistamisen j.n.e. uhalla. 
Valmistava ty5 la ko\lektivisointia koskevan puolueen politii

kan perusteiden karsivallinen selittaminen korvattiin monilia seu
duilla sillli, etta ylhaiiltapain esitettiin byrokraattisesti, virkamiesmai
sesti, mielivattaisesti paisutettuja numeroita muka muodostetuista 
kollektiivitalouksista, paisuteltiin keinotekoisesti kollektivisointi
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Vastoi n Keskuskomitea n ohjeita, ett1l kollektiivitalouslil kke en 
vai n 

tomppeli. 

\ivat yritttlneet saada talollpoikia kollektiivitalouksiin 

painostuksen avu\la. 
KirJ0ituksessa korostettiin kaikella 

periaatetta kollektiivitaloudellisessa 
t1lrkein kohta on maatal ousartteli, jossa yhteiskunnal\lstute taan 
perustuotantovalineet, tapahtui joillakin paikkakun nilla 
maista hyppaamistll. arttelin yll kommuuniin, yhteiskunnaJlistutettiin 
asuinrakennukset, kotitarpeiksl hoidettu maltokarJa Ja pikkukarja, 
siipikarja j. n. e. 

Kollektivisoin nin ensi mmll!sista menestyksisHI liikaa innostu neina 
eraiden alueiden johtavat toimihenkilot rikkoivat Keskuskomitean 
suoranaisia ohjeita kollektivisoin nin vauhdlsta Ja maaraajoista. Mos
kovan alue, tavoitellessan paisutettuJa riumeroita, alkoi suunnata tol
mitsiJoltaan kollektivisoinni n 10ppuu nsuorittaOliseen vuoden 1930 
kevll.aseen men nessa, vaikka sen kayteWivissa oli kokonaista kolrne 
vuotta (vuoden 1932 loppuun). Vielakln torkeampia virheita tehtiin 
Taka-Kaukaasiassa Ja Keski -Aasiassa. 

Kayttaen provokatoorisissa tarkoituksissa hyvakseen naita yli
lyonteJll., esilntyiviit kulaklt ja heidan apurin sa ehdotuksin, etta maata
lousarttelin asemes ta on jli rJ estettava kommuuneja, yhteiskunnallis
tutettava vii pymiittll. asuinrakennukset, pikk ukarja ja siipikarja. Samal
la kulakit agiteeraslvat teurastamaan karjaa ennen kollekiiivitalouteen 
tiittymistli, uskotellen talonpoJ ille, etta kollektiivitaloudessa karja 
"kuite-nkin otetClan pois" . Luokkavihollinen laski, etta y1i\yonnit ja 
virheet, joihin paikalliset jarjestot tekivat itsensa syypaiksi kollekti
visDlnnin yhteydessil, katkeroittavat talonpoikaistoa, aiheuttavat kapi
nolta Neuvostovaltaa vastaan. 

PuoluejarjesWJen tekemlen virheiden ja luokkavihollisen suora
naisten provo katooristen tekojen seurauksena eslintyi vuonna 19S0, 
helmiku un jalklpuoliskol\a, kollektivisoinnln yleis!en i1 meisten menes
tysten taustaa vasten joillakin seuduilla vaaralllsia merkkeja talon
poikaiston vakavasta tyytymattomyydesta . Siella Willa kulakkien Ja 
held1ln apuriensa onnistul yllyttaa talonpoikia suoranaisiin neuvosto
vastaislin esiintymlsilnkin. 

Puolueen Keskuskomitea, saatuaan loukon h1llyyttavia merkkeja 
puolueen Iinjan vaaristeJyistli, Jotka uhkaslvat alheuttaa kollektivisoin
nfn epaonnistumisen, ryhtyi het! korJaamaan asiaintiJaa - ryhtyi kaan
tam1lan puolueen kaadereita tehtyjen virheiden nopeaan oikaisemiseen. 
Vuonna 1930, maaliskuun 2 pnll Keskuskomitean paatoksen mukai
sestl julkalstiin tover! Stalinin kirJoitus "Menestys panee p!!.an py~

ralle- . Tassa kirJoituksessa annettiin varoitus kaikille niille, Jotka 
kollektlvisoinnin menestyksista liIkaa innostunelna olivat langenneet 
tOrkelsiin virheislin Ja poike nneet puolueen lInjaUa, kaikilie niilJe, Jotka 

en 
hall innollis 

uden 
voimalla vapaaehtolsu 

rakennustyossa ja osoitettl in, 
kuinka valttamatont1l on oltaa huomioon Neuvostoliiton eri seutuJen 
erilaiset olosuhteet maliritelHiessa kollektivisoinnin vauhtia ja mene
telmUi. Toveri Stalin muistutti, eWi kollektiivitalousliikkeen tarkein 
kohta on maataJousartteli , Jossa yhteiskunnallistutetaan vain 
paaasiaJliset tuotantova!ineet, ennen kaikkea viljataloudessa, eika 
yhteiskunnaJlistuteta asuinrakennukseen Jiittyvia pienehkoja maa
palstoja, asuinrakennuksia, osaa maitokarjasta, pikkukarjaa, siipi

karjaa 1. n. e.Toveri Stalinin kirJ0ituksella oli valtavan suuri poliittinen merkitys. �
Tama kir joitus auttoi puoluejarjesto\a korjaamaan virheensa ja antoi �
mila voimakkaim iskun Neuvostovallan viholtisille, jotka olivat �man 
toivoneet, etta ylilyontien pohjalla heidan onnistuu nostattaa talon
poikaisto Neuvostovaltaa vastaan. Talonpoikaislon laajat joukot vakuut· 
tautuivat slita, etta bolshevikkipuolueen linJalla ei ole miUHin yhteista 
tomppelimaisten "vasemmistolaisten" yliiyootien kanssa, Joila ilmeni 
eri paikkakunnilJa. Kirjoitus rauhoitti talonpoikaisJoukkOja. 

Saattaakse paahan saakka ylilYllntien Ja virheiden korjaamisen, 
en 

lonka toyer! Stalinin kirJoitus aioittl , Neuvostoli\ton Kommunistisen 
Puolue.en (bolshevikkien) Keskuskomitea palitti vlela kerran antaa 
iskun niiillc virheilJe, juJkaisemalla maaliskuun 15 pna vuonna 1930 
paatoi{sen :raislel usia puoi uelinjan vllaristelyja vastaan kollektHvita

10usJiikkeessli¥ •Tassl1 plitlWkseSsll selvitelliin yksltyiskohtalscSti tehdyt virheet, 
jotka olival tulo'i\senu puo\lIl'en \cnlniHiis.stallnilaisellu IInjalta poik

keamis~sta )<I puo\ueen ohJdden rikkomisesta. 
Keskuskomitea osoitli, etta "vasemmistolaisten« ylilyOntien kay

tlinto on suoranaista apua luokkaviholliselle. 
Keskuskomitea maarasi: "toimitSi}at, jotka eivat osaa taikka eivlit 

halua kayda pli.atUivaa taistelua puolueli nJan va1lristelyJa vastaan, on 
eroitettava tehtavistaan ja korvattava toisilla" (NKP(b) paatoslauseJ

missa, II osa, sivu 663). 
KeskUskomitea uusi muutamien alueiden ja aluepiirien puolue

larlestOlen }ohdon (Moskovan alue, Taka-Kaukaasia), ]otka olivat 
tehneet poliittisia virheita kykenematta korjaamaan niiUi. 

Huhtikuun 3 pna vuonna 1930 Julkaistiin toveri Stalinin kirjoitus 
" Vastaus tovereille kollektiivitaJonpo]ille It. Siin1l osoitettiio virheiden 
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juuret . ta lonpoikaiskysymyksessa Ja piHivi rh eet kolIektiivitalouSli!k. 
keessa: viiiirii suhtautuminen keskivarakkaaseen talonpoikaan, Jenin ilai
sen vapaaehtoisuusperiaatteen rikkominen kollektiivitaloudellisess 
rakennustyossa, sen leniniliiisen periaatteen rikkominen, titll on otet
tava huomioon Neuvostoliiton eri seutujen erilaiset olosuhteet; harp
paaminen arttelin ohi kommuuniin. 

Kaikkien naiden toimenpiteidel1 tulok.sena oli, etta puolue sai 
Iopetetuksi ne ylUy{)nnit, joihin paikalliset toimihenkjJ6t useilla seu
dUllla olivat tehneet itsensa syypaiksi. 

Oli tarpeen Keskus;lwmitean mitii suurin Iujuus Ja taito kulkea vasten 
virtaa, kiiannyttiliikseen aikanaan oikealJe tielJe puolueen kaaderien 
huomattavan osan, joka menestyksesta liikaa innostuen oli luisunut 
suinpiiin alas, pois puolueJinjaIta. 

Puolue sai aikaan sen, etta puoluelin jan viiiirisfelyt kollektiivita
Iousliikkeessa lopetettiin. 

Tiil lii poh jalJa Jujitettiin kol1ektiivitalou.<; liikkeen menestykset. 
Tall ii pohJalla luotiin maapera kollektiivitalousliikkeen uutta, voi

makasta kasv ua varten. 

Ennenkuin Pltol ue siirtyi kulakkien luokkana hiivittamisen poli
tiikkaan, oli kapitalistisia aineksia vastaan suunnattu ja niiden haviWi
miseen tahtiiavii suuri hyokkiiys suoritettu paaasiallisesti kaupungeissa 
ja teol1isuudessa. Maatalous, maaseutu oli tOistaiseksi jaanyt jalkeen 
teollisuudesta, ka upungista . Taman takia hyokkiiyksella oli 011l1t 

ykSipuolinen, eplWiydellinen eika yleinen luonne. Mutta nyt, jolloin �
maaseudun takapaJuisuus alkoi kuulua men neisyyteen, jolloin talon�
pOikaiston taiste lu ku lakkien hiivittam iseksi ilmeni taysin selvana Ja �
jolloin puolue sii rtyi kulalclde n havitiamisen politiikkaan _ sai hy{)k�
kays kapitalistisia aineksia vastaan yleisen luonteen, yksipuoline n hy6k�
kays muuttui hyokkaykseksi koko ri ntam alla. Puolueen XVI edustaja�
kokouksen kokoonkutsumisen hetkellii kehittyi yleinen hy6kkays kapi�
talistisia aineksia vastaan jo koko rintamalla. �

Puol ucen XVI edustajakokous kokoontui 26 pna kesakuuta vuon�
n a ] 930. Kokouksessa oli lasna 1.268 pii1it6svaltaista ja 891 neu�
vottelevaa edustajaa, Jotka edustivat 1.260.874 p uol ueen jasenta j3 �
711.609 kandidaattia. 

Puolueen XVI edustajakokous sai paikkansa puolueen histo
koriassa ko rintamal/a tapahtuvan sosialismin suurhyakkayksen, kull 

Iakkien Juokkana havittamisen Ja yJeisen kolJektivisoin nin toteutta
misen edustaJakokouksena" (Stalin). 

Keskuskomitean poliittisessa toimintaselostuksessa to veri Stalin 

osoitti , kuinka suuria voHtoja bolshevikkien puolue oli saavuttanut 
kehitiaessaan sosialisti sta hyokkaysta. 

Sosialistisen teollisoinnin alalJa oli piHisty siihen, etta teolllsuu
den ominaispaino koko kansantalouden kokonaistuotannossa oli ]0 
suurempi kuin maatalouden ominaispaino. Talo usvuonna 1929 - 3() 
teollisuuden osu us oli jo kokonaista 53 prosenttIa koko kansan talou
den kokonaistuotannosta j1 maatalouden osuus noi n 47 prosenttia. 

'XV edustajakokoukseen men nessa, vuonna 1926 - 27, oli koko 
teollisuuden kokonaistuotanto kaikkiaan 102, 5 prosenttia sodanedelli
sesta tasosta, kun taas )lV[ edustajakokoukseen mennessa, s. o. 
vuonna 1929 - 30, se oli noin 180 prosenttia sodanedellisesta ta
sosta. 

Raskas teollisuus - tuotantovalineiden tuotanto, konerakennl1s
teollisuus lujittui yha enemman. 

• . .. Me olemme ma'ltalollsmaasta teollisullsmaaksi ml1uttu
misen kynnykselliiU, selitti toveri Stalin koko edustajakokouksen 
osoittaessa myrskyisesti hyvaksymistllan. 

Teollisuuden korkeaa kehitysvauhtia, selitli toveri Stalin, ei kul
tenkaan saa sekoittaa teollisuuden kehitystasoon. Huolimatta sosia
listisen teollisuuden ennenkuulumattomasta kehitysvauhdista, me 
olemme teollisuuden kehitystasoon nahden viela paljoll jaljella edis
tyncimmisHi kapitalistisista maista. Nain oli sahkoenergian tuotantoon 
niihul.lI, hllo li matl1 sahkOi stitmisen j1ittiliiismaisista edistysaskelista 
Ncuvostn liito :;sa . Niilll oil metallin tuotannon suhteen . Valuraudan 
tuotannon NCll\'OstulHtossa pit! suunnitcllllan mukaan olla vuoden 
Hl?CJ - ao lopll~ ,> a ["d I1 l1ljoonaa tOlln ia, samaan aikaan kun Sak
sassa Vllutll1a I U2!l valur:lltuan tuota nto oli 13,4 miljoonaa tonnia, 
Ranskassa 10,45 mil joonaa tonnin. Jotta teknillis-taloudell inen jal
keenjaaneisyytemme saataisiin lopetetuksi mita Iyhimmassa ajassa , oli 
valttamat6nta edelleen jOllduttaa teollisuutemme kehitysvauhtia, ali 
vaHtamatonta mitii paiittavin taistel u opportunisteja vastaan , jotka 
pyrkivilt hiljentiimaan sosialistisen teollisuuden kehitysvauhtia. 

11 • •• Ihmiset, jotka jaarittelevat sWa, etta on v1ilttamatonta 
hiljenttiti teollisuutemme kehitysvauhti a, ovat sosialismin vi
hollisia, luokka vihollistemme agentteja u, lausui toveri Stalin. 

Ensimmaisen viisivuotiskauden ensimmaisen vuoden suunnitelman 
rnenestyksellisen tayWl.misen ja ylittamisen j!l.lkeen syntyi joukkojen kes
kuudessa tunnus - ~ viisivllotissuunnitelma taytettavtt neljassti vuo
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dessa" . Monilla }ohtavilla teollisuusaloilla (naftateollisuus, turve
feo llisuus, ylei nen konerakenn usteoIIisuus, maatalousko nerakennusteol
lisuus, sahkoteknillinen teoIIisuus) kavi suunnitelman tayWiminen 
.silna maar!n menestyksellisesti, etta viisivuotissuunnitelman ohjelma 
voitiin toteuttaa naiIla teolIisuuden aloiIIa Jopa 21/ 2-3 vuodessa. 
Tama osoitti , etta n viisivuot!ssuunnitel rna n'el jassa vuodessa ~ oli 
taysin to teutettavissa ja paljasti sen toteuttamisen mahdoili suutta 
zpailevien heikkouskoisten opportunismi n. 

XVI edustajakokous anto l puolueen Keskuskomitean tehtavaksi 
"turvata edelleenkin sosialistisen rakennustyon taistelu-intoinen bol
shevistinen vauhti, paasta todelliseen viisivuotissuunllitelman tayt
timiseen neljassti vuodessa" . 

Puolueen XVI edustajakokoukseen mennessa oil saavutettu mita 
suurin murros Neuvostoliiton maatalouden kehityksessa. Talonpoikais
ton laajat Joukot olivat kaantyneet sosialismin p uoleen . Toukokuun 
1 � paivall n mennessa v uonna 1930 koIIektivisointi kasitti yli oman 
tarpeen tuottavien alueiden tiirkelmmiss1i. viljapii reis sil 40-50 pro
senttia talonpoikaistaJouksista (kun se kevaaIIa 1928 oli vain 
2 - 3 prosenttia).KoIlektiivitaJouksien kylvoala oli 36 miljoonaa 
hehtaaria. 

Nai n muodoin oli ylitetty se koroitettu ohjelma, joka maariteItiin 
Keskuskomitean pliiitoksessa vuoden 1930 tammiku un 5 pnil (30 mil
joonaa hehtaaria). Kollektiivitaloudellisen ral(ennustyon viisivuotis
ohjelmaki n oli ylitetty kahden vuoden alkana enemman kuln puoH
toistake rtai sest i. 

KoIIekti i vitalouksien tavaratuotantQ kasvol kolmen vuoden aikana 
e nemman kuin 40-kertaiseksi. Jo vuonna 1930 sai vaHio ko llektii vi. 
:talouks iita, . neuvostotiIoJa lukuunottamatta, yli puolet kaikesta viljan 
tavaratuotannosta koko maaSSJ. 

Tamil merkitsi, etta maatalouden kohtaloa eivat tasta lahtien tule 
maaraiimaan yksilolliset talonpoikaistaloudet, vaan kollektiivitaloudet 
Ja �neuvostotilat. 

Jos talonpoikien joukkoliittymiseen saakka kollektiivitalouksiin 
. NeuvostovaIta oli nojautu(lut paaasiassa sosialistiseen teollisuuteen. 
niln tasta lahtien se alkoi nOJautua rnyoskin maatalouden nopeasti 
kasvavaan sosialis tiseen sektorlin, kollektii vitalo uksiin Ja neuvosto
tiloihin. 

Kollektiivitalonpoikaistosta tull, kuten puolueen XVI edustaJa
kokous lausui eraas sa pli1i.tOksessaa n, ~ Neuvostoval1an todellinen Ja 
luJa t ukiv . 
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3 � Suuntautuminen kansantalouden kaikkien a lojen uudesti
rakentamiseen. Tekniikan merkitys. Kollektiiv ltaloosliikkeen 
jatkuva kasvu. Kone- ja traktoriasemien poliittiset osastot. 
Tulokset viisivuotissu,unnitelman Hiyttamisesta nelj~ssa vuo
dessa. Sosialismin voitto koko rintamalla. puolueen XVII 

edustajakokous. 

Sen jalkeen , kun kavi ilmeiseksl, etta raskasta teollisuutta ja 

-erikoisesti konerakennusteollisuutta ei oltu pelldisUUi.n luotu ja 
vahvistettu, vaan etta ne myOskin kehittyvat edelleen aika nopeaa 
vauhtia, puolueen eteen nousi seuraava tehtava : kansantalouden 
kaikkien alojen uudestirakentaminen uuden, nykyaikaisen tekniikan 
pohjalla. Oli annettava uudet, nykyaikaiset teknilliset varusteet, 
uudet koneet polttoaineteollisuudelle, metallurgialle, kevyelle teol
~isuudelle, ravintoaineteollisuudelle, metsateollisuudelle, sotatarvi ke
teollisuudelle, kuJkuiaitokselle, maataloudelle. Maataloustuotteiden ja 
teollisuuden valmisteiden kysynnan jaltilaismaisen kasvun takla oli 
vaJttamatontli. kakSinkertaistuttaa, kolminl(ertaistuttaa tuotannon mliarali 
kansantalouden kaikilla aloilla. Mutta taman saavuttaminen oli mah· 

.dotonta ilman tehtaiden, neuvostotilojen ja kollektiivitalouksien varus
tamista riittav1illa maaralHi uusia, nykyaikaisia tyov1ilineita, s illa van
,hoi lla vlilineilla ei kyetty saamaan aikaan tiillaista tuotannon nousua. 

IIman kansantaJouden perusa\ojen uudestirakentamista oli mah
dotonta tyydyWili. maan 1a sen kansantalouden uusia, yha kasvavia 

tarpeita. 
Ilm an ulldestirakcntamisia oli maIJdotonta sllorittaa loppuun 

saakka sosialismin ~Jyi.\\ddlysUi kol<o rintamalla, sillll kaupungin ja 
maaseuu un kapita listiset aineksel oli lylitllvli ja tchtliva nllsla loppu, 
e i v ai n tyon ja omistuksen uudella jiirjestelylla, vaan myOskin 

u udella tekniikalla, oman tekniikan etevammyydella. 
.Ilman uudestirakentamista oli mahdotonta saavuttaa ja sivuuttaa 

.teknillls.taloudellisessa suhteessa edistyneimpiii kapita li stisia maita, 
silla vaikka Neuvostoliitto teollisuuden kehitysnopeuden kannalta 
voittikin kapitalistimaat, nUn teollisuuden kehitystason kannalta, 
valmislettujen tuotteiden maarlin kannalta Neuvostoliitto yha viell! 

Jili nli~tii. suuresti jalkeen.
T1im~n jll.lkeen 1aaneisyyden lopettamiseksi tllytyi koko kansan

.taloutemme varustaa teknillisestl uudeJleen, taytyi rakentaa kansan
t alouden kaikki alat uudesti uuden, nykyaikaisen tekniikan pohjalla. 

Tekniikka sai niin muodoin ratkaisevan merkityksen. 
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Tassa asiassa ei esteena olIut niin paljon uusien koneiden ja 
tyOpenkkien riittlimlittOmyys - silla konerakennusteollisu udella or 
mahdollisu us tuottaa uUdet varusteet - kuin talousmiestemme vaarii 
sUhtautuminen tekniikkaan, tekniikan merkityksen aliarvioiminen 
uudestirakentamisen kaudelJa, yJiolkainen suhtautuminen tekniikkaan. 
Meidan ta lousmiehemme olivat sWi mieltii, etta tekniikka on "spe
sialistien" asia, toisarvoinen asia, jolm on anneitu .porvarilIisten 
spesialistien " huoleksi, etta talouden johtajina tolmivat kommunistit 
elvat ole velvoIlisia sekaantumaan tuotannon tekniikkaan, etta heidan 
ei tarvitse harrastaa tekniikkaa, vaan tarkelimplla asiaa, nimittliin
tuotannon nyleisti- johtamista. 

Porvarillisten n spesialistien" annettiin niin m uodoin isiinnOida 
tuotantoasioissa, ja talousmiehet jii tt ivlit omaksl tehtavakseen "ylei
sen" johtamisen, papereiden allekirjoittamisen. 

Ei tarvinne todistelJa, eWi suhtauduttaessa 8siaan tuolla tavalla 
tliytyi nyleisen" johtamisen rnuuttua Jaarittel uks i johtamisesta 
"yleensa" Ja joutavaksi papereid:n allekirJoittamiseksi, paperitouhuksi. 

On ymrnarrettavall, etta tuollais en yliolkaisen suhtautumisen 
vallitessa tekniikkaan kommunistis ten talousmiesten taholta , me emme 
koskaan olisi voineet paasta edistyneimpien kapitalististen maiden 
rinnalIe, puhumattakaan niiden sivuuttamisesta. Tallainen. suhtautu
minen tekniikkaan, varsinkin u udestirakentamiskaudella, oli omiaan 
tuomitsemaan maamme takapajuisu uteen Ja kehityksemme vauhdin 
hiljenemaan. Itse asiassa tiillainen suhtatltuminen tekniikkaan r;eit
teli, naamioi ko rn rn unis tisten talousmiesten eraan osan salattua ha
lua hidastuttaa teollisuuden keh ityksen vauhtia, hiIjentali sitii ja 
luoda itselleen "rauhallinen 010· , slilyWl.en vastuu nalais uuden tuotan
nosta "spesiali stien· niskoille. 

Oli saatava kommunistiset talousmiehet kiinnittamll.1l n huomionsa 
tekniikkaan, ali heratettava kiinnostusta tekniikkaan, osoitettava heiJIe, 
etta uuden tekniikan omaksuminen on talouden johtajina toimivien 
bolshevikkien sydarnenasia, etta i1man uuden tekniikan omaksumista 
me uhkaamme tuomita kotimaam me takapajuisuutee n, kitumaan. 

Tamli oli tehtlivii, jota ratkaisematta ei voitu kuJkea eteenpain. 
Mita suurin merkitys oli tassli suhteessa toveri Stalinin pitlimalll! 

puheelJa teollisu uden tyontekijain ensimmaisessii konferenssissa 
helmikuussa yuonna 1931. 

"Joskus kysytlliin·, sanoi toveri Stalin puheessaan, .. eik~ 
saisi hiukan hidastuttaa vauh tia, pidattaii Jiiketta. Ei, ei saa" 

toveri t! Ei saa v1:lhentlili vauhtia! .. Vauhdin hiljentaminen mer
kitsee takapajulle jliamista. Ja takapajuisia lyOdlian. Mutta me 
emrne tahdo joutua lyOdyiksi. Ei, emme tahdo! 

Vanhan Venajan historialle oli oleellista muun muassa se, 
etta Venajaa herkelimattli lyotiin takapajuisuuden takia. Sitli 
lOivat mongoolialaiset kunit. Loivat turkkiJaiset bekit. ·LOivat 
ruotsalaiset feodaalit. Lo!vat puolalais-Jiettualaiset paanit. LOivat 
~nglantilais-ranskalaiset kapitalistit. Loiviit japanilaiset paroonit. 
Kaikki lOivat sWi. - sen takapajuisuuden tahden •.. 

Me olernme jiianeet jlilkeen edistyneimmista maista 50-100 
vuotta. Meidan on kiiruhdettava tama vali 10 vuodessa. Joko 
teem me sen tai meidat poljetaan maahan ... 

Korkeintaan kymmenessa vuodessa meidan on kiiruhdettava 
se vali, jonka olernme jaljessa kapitalisl11in edistyneimmista 
maista. Sitli varten meillii on kaikki nobjektiivlset" mahdolli
s ll udet. Puuttuu vain taltoa k1iyttlia todenteolla naita mahdol
lisuuksia. Mutta se riippuu meista. Ainoastaan meista! Meidan 
on JO aika oppia kayttamalin naitii mahdollisuuksia. On jo 
aika tehda loppu tuotantoon puuttumattomuuden madasta 
kannasta. On jo aika omaksua toinen , uusi, nykyaikaa vastaava 
kanta: puuttua ' kaikkeen. Jos olet tehtaan johtaja, nlin puutu 
kaikkiin asioihin, perehdy kaikkeen, alli Jata mitalin huomiotta, 
opiskele ja vieW. kerran opiskele . Boishevikkien on omaksuttava 
tckn iikka On jo aika, jo11oin bolshevikkien itsensa on tultava 
spesiali::;(eil;sl. Ulull'stirnkl'l£tamiskalldella tekniiklw ratkaisee 
kaikm- (Sf/Ifill, l.cllilli&min kysYl11yl(siii, sivut 328-330). 

Toveri Sta li lJ in puhecn itistorinllinen rnerkltys oli sHnl!, etta se teki 
lop un yliolkaises!a teknliklman suhtaulum isesta komrnunististen talous
miesten tahoita, kaansi kommunististen talousmiesten huomion tel<
niikkaan, aloitti uuden taisteluvaiheen teknlikan valtaamiseksi ltse 
bolshevikkien voimilla ja helpotti sam alla kansantalouden uudesti
rakentarnisen vauhtiin saatlamista. 

Tlistli lahtien tekniikka m uuttui porvarillisten "spesialistien" mono
polista itse bolshevististen talousmiesten sydamenasiaksi , Ja halvek
siva lisanimi nspesialisti" muuttui tekniikan omaksuneen bolshevikin 
kunnianimeksi. 

Tiistii lahtien piti ilmestyli - ja todella ilmestyikin pian - JOu
koittain punaisia spesialisteja, tuhansia ja kymmeniatuhansfa, jotka 
olivat omaksuneet tekniikan ja olivat kykenevHi johtamaan tuotantoa. 
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Se 011 tytlvlien luokan ja talonpoikaiston uutta , tuotannollis
teknillisesti koulutettua neuvostointelligenssili, joka nyt on talou

dellisen johtomme perusvoimana. 
Kaiken taman piti helpottaa.....,.. ja se todella helpottikin - kan

santalouden uudestirakentamisen vauhtiinpaasemistiL 
Uudestirakentamisen kehitys ei koskenut ainoastaan teollisuuteen 

ja kulkulaitokseen. Se Jevisi viela nopeampaa vauhtia maataloudessa. 
Se on ymmilrrettavissakin: maatalous oli varustettu koneilla vahem
man kuin muut kansantalouden alat, ja se oil kaikkein eniten 
nusien koneiden tarpeessa. Ja maatalouden voimaperalnen varusta
minen uusilla koneilla oli erikoisen vaittamatonta nyt, jolloin jokainen 
kuukausi, jokainen viikko merkitsi kollektiivitaloudellisen rakennus
tyon uutta kasvua, 1a siis uusia vaatimuksia tuhansista Ja taas 
tuhansista traktoreista ja maatalouskoneista . 

V uosi 1931 toi m ukanaan kollektiivitalousliikkeen u uden kasvun. 
T!i.rkeim milla vil ja-al ueilla o li kollektiivitalouksiin Ii ittynyt jo yli 80· 
prosen tt ia t alonpoikais talou ksien kokonaisluvus ta. Yleinen kollekti
visointi oli taa lHi jo paapiirteissaan suoritettu loppuun . Vahemman 
ta rkeillli vil ja-alue ilIa · ja teolJisuu den raaka-ainekasvien vilJelys
al ueiIla oil kollektiivitalouksiin liittynyt yll 50 prosenttia talon
pOikaistalouksista. 200 tuhatta kollektiivitaloutta ja 4, tuhatta neu
vostotiIaa kylvivat jo kaksl kolmasosaa koko kylvoaJasta, yksilo
taJonpojat - vain yhden kolntasosan. 

Se ol i valtavan suuri sosialismin vo itto maaseud ulla. 
Mutta kollektiivitaloudell inen rake nn ustyO ei toistaiseksi keh ltty

nyt syventyen, vaan laa jen tuen, ei kollektiivitalouks ien ja niiden 
kaade rien tyon laadun paranta misen suuntaan , vaan s iihen 8uuntaan, 
etta kollektiivitalouksien lukumallra lisaantyi ja kollektivisointi val
tasi yhl!. uusia al ueita. rama seikka oli selitettavissa silla, ettl 
kollektiivitalouksien aktiivisten toimihenkilOlden kehitys, kollektiivi
t alouksien kaaderien kehitys el ehtinyt Use kolleldilvitalouksielt 
maarallisen kasvun mukana. Taman takia ei tyO/a uusissa kollekti!vi~ 
talouksissa alna suoritettu tyydyttiivasti, ja itse kolJektiivltaloudet jili
vat toistaiseksi heikoiksi , IUJittumattomiksi. Kollekti ivitalouksien lujit
tamista jarrutti my6skin se, ettli maaseudulla oli puute kollektiivita
louksllle villttamiittomista kirJoitustaitoisista ihmisista tkirjanpiUlJista., 
taloudenhoitajista, si hteereista) Ja etta talonpojilta puuttui koke
musta suurtalouden, kollektiivitalo uden hoitamisessa. Kollektiivitalon
pojat olivat eilisia yksil6talonpoikia. HeiIla oli kokemus talouden
hoidosta pienilla maapalstoilla. Mutta heilla ei oll ut vielli koke
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lll 11 sta suurtalduden , kollektiivisen talouden johtarnisessa . Se!lai sen 

~ . oke muksen hankkiminen vaati aikaa. 
Nliiden seikkojen takia kollektiivitalouksien tyossli. en si aikoina 

I'siintyi s uuria puutteellisuuksia. Osottautui , elta kollektiivitalouk
~Issa tyo oli viela jarjestetty huonosti,tyok uri oli heikko. Moniss'
kollektiivitalouksissa ei tuloja jaettu tyopaivien, vaan eliitettavien 
henkilolden luvun rnukaan. Usein kiivi niin , e tta laiskuri sai enem
man viljaa kuin ahkera , rehellinen ko llektiivitalonpoika. Tiillaisten 

kollektiivitalouksien johdossa ilmenevi en puutteiden tahden vahen i 
ko\lektiivitalonpoikien harrastus tyohan, monet jaivat pois tyosta 
keskelHt kiireintli. tyoaikaa, osa kollektiivitalo uksien sado sta. jai kor
jaamatta lumentuloon saakka, ja itse elon korjuu suoritettiin huoli
lIIattomasti , mika aiheutti suunna ttoman viljan hu kkaantumisen. 
Henkilokohtaisen vastuun puute koneista ja hevo sista, henkil okoh
la isen vastuunalai s uude n puute itse tyossa heikensivat Iwllektiivi
t a lo uksie~ kehitysta, v ahensivat kollektiivitalouksien tuloja. 

Eri ttai n huonolla kannalla oliva t asiat niilla seuduilla , missa 
cntisten kulakkien ]a kulakkien hannysteJi jai n on ni stu i kiive ta ko llek
t ii vitalouksissa joihinki n toimiin . Pakkoluovutetut kulakit muuttivat 
usein toiselle seu dulle, missa heiUi ei tunnettu, ]a siella· ly<Htaytyi
vil t kollektiivitalouksiin, vahingoittaakseen ja teh dakseen pahaa. Jos
kus kulakit paasiva t p ujahtamaan kollektiivitalouksiin myosld n omal
la seudu ll aan, puolue- Ja neuvostotyontekiJ liin valppauden puutteen 
Ulhdell. Enth tcn kulaklden tunkeutumista kollektii vitalouksii n helpotti 
se seikka, el ta he ta istelussaan kollektiivitalouksil vastaan muutti
vat jyrkasti taktil kkaansa. Aikaisenlln in kulakit olivat esiintyneet 
avoimesti kollektii vitalouksia vastaan, ki~nect laistel ua kollektiivi
talouksien aktivisteja, johtavia kollektiivitalon poikia vastaan, murhan- . 
lI eet heita salaa , poittaneet heidiin talojaan ja aittoJaan j .n.e. Tiill ii 
kulakit olivat tahtoneet pelastyttlili talonpoikaisjoukkoja , estlia niila 
menemasta kollektiivitalouksiin. Nyt, jollain avoin taistc lu kollektiivi
lalouksia vastaa n oli karsi nyt tap pion, he muuttivat taktiikkaansa. He ' 
eiviit enlia ammuskelleet Iyhytpiippuisilla kivaareill a, vaan tekeytyi
vat hiIjaisiksi, rauhallisiksi , sayseiksi, taysin Neuvostovallan kan
nalla oleviksi ihmisiksi. Paastyaan tun keutumaan kollekti ivitalouksiin 
he tuottivat myyrantyollaan niille tuhoa. Kaikkia lla he pyrkivat ha
joittamaan ko\lektiivitalouksia sisaltapain, rikkomaan niiden tyokuria, 
sotkemaan kirjanpidon sadosta. ja tyostli . Kulakit panivat toiveensa . 
hevoskannan havittamiseen kollekti ivitalouksissa, ja heidan onnistui 
t uhota paljo n hevosia. Kulakit tartuttivat tahallaan hevosiin raka tau
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-.l ia , syy helmiiii ja rnuita tauleja, jattivat hevoset vaille kai kkea hoi
toa j.n.e. Kulakit rikkoivat traktoreita ja koneita. 

Kulakkien onnistui pettaii kollektiivitalonpoikia ja suorittaa ran
kaisematta tuholaisuutta sen vuoksi, etta kollektiivitaloudet olivat 
'viela heikkoja ja kokemattomia, niiden tyontekijat eivat olleet ehti
· neet viela tarpeeksi varttua . 

Kulakkien tu holaisuuden lopettamiseksi kollektiivitalouksissa ja 
kollektiivita louksien lujittamisen jouduttamiseksi oli annettava kol
Iektiivitalouksille pikais!a ja tehokasta apua ihmisten, nel;lvojen ja 
ohjauksen muodossa. 

Sellaista apua antoi kollektiivitalouksille bolshevikkipuolue. Tam
mikuussa vuonna 1933 puol ueen Keskuskomitea hyvliksyi paatok
sen poliittisten osastojen jlirjestlimisestli kollektiivitalouksia varten 
ty6sken televien kone- ja trakto riasemien yhteyteen. Maaseudulle 
liihetettiin kollektiivitalouksien avuksi 17 tuhat ta puoluetyontekijaa 
tyos kentel emaan poliittisissa osas toissa. 

Se oli tehokasta apua. 
Kone- ja traktoriasemien polii ttiset osastot ehtivat kahden vuo

den aikana (1933 ja 1934) suorittaa suuren tyon puutteelJisuuksien 
poistamiseksi kollektii vitalouksien tyosta, aktiivin kasvattamiseksi 
niissa, nUden lUjittamiseksi ]a puhdistamiseksi vihamielisista ku
lakki- ja tuholaisaineksista. 

Poliittiset osastot tayttivat kunnialla niille annetun tehtlivan: ne 
Iujittivat ko ll ektiivitalouksia organ i satooris-taloudelli sessa su hteessa, 
kasvattivat uusia kollektiivitalo uksien kaaderei ta, panivat kuntoo n 
kollektiivitalouksien talolldelli sen johdon ja koho ttivat kollektiivi

· talonpoika isjoukkojen poliiWsta tasoa. 
Suunnaton merkitys kollektiivltalonpoikaisjoukkojen aktiivisuuden 

kohottamiselle talstelua varten kollektli vitalouksien I ujittamiseksi oli 
I Yleisliittolaisella kollektiivitalouksien iskurien edustajakokouksella 
(helmikuussa vuonna 1933) ja toveri Stalinin siella pitamallA pu
heella. 

Verraten puheessaan van haa, kollektiivitalo uksia edeltlinytta jlir
je~telmlili maase ud lllla uu teen, kollektiivitaloudelliseen jarJestelmaan, 

· toveri Stalin Iaus ui: 

" En tise t1 jlirjestel man valli tessa talon pojat ty6sken telivat yk
sIn, ty6skentelivat vanhoin, esi-isien aikuisin tyotavoin , vanhentu
neilla tyoviili neilll!, tyoskenteJivii t tilanherrojen ja' kapitalistien, 
kulakkien ja keinotteliJ ain hyvliksi, tyoskenteliviit eliien nalissil.ii.n 

ja rikastuttaen t~i sia U uuessa, kollektiivitaloudellisessa jarjestel
l1liissa talonpojat tyoskentelevat yhteisesti, nrtlelitlain, lyoskentele
vat uusien lyokalujen-lraktorien ja maataiollskoneiden avulla, 
tyoskentelevlit omaksi hyvakseen ja kollektiivitalouksiensa hy
vaksl, elav!!t ilman kapitalisteja ja tilanherroja, ilman kulakkeja ja 
keinottelijoita, he ty6skenteleviit paranlaakseen paiva paivJlta 
aineellisla asemaansa ja kulltlluritasoaan" (Leninismin kysymyk

siii, sivu 413). 

Pu heessaan toveri Stalin osoitti, mita talonpoikaisto oli todelli
1\1 dessa voittanut llihtiesslitin kulkemaan kollektiivitalouksien tieta. 

l30lshevikkien puolue oli auttanut k6yhien talonpoikien miljoona
Joukkoja liittymalin kolleldiivitalouksiin, vapautumaan kulakkien orjuu
lesta . Mutla liityttyiUin kollektiivitalouksiin,jossa heidtin kaytettlivanaan 
ill parhain maa ja parhaimmat tuotantovalineet, kuyhicn talonpoikien 
lIIilJoonajoukot, Jotka ennen olivat eHineet naIassa, kohosivat nyt 
l<ollektiivitalollksissa keskivarakkaiden lasolle, tlllivat toimeentuloitaan 

tllrva tuiksi ihmisiksi. 
Tiima oli ensimmliinen askel, enslmmliinen saavutus kollektiivi-

Inlo udellisen rakennustyon alalIa. 
Tuinen askel, sanoi to veri Stalin, tulee olemaan se, eWi kohotetaan 

ollck!iivitalonpojat - sekli entiset koyhat etta enUset keskivarak
I(na t - vieW korkeammalle ja tehd1ian l\aikki kollektiivitalonpojat 
":l llmil,!)i ja l{uildd kollektiivitaloudet bolshevistisiksi. 

"I\ullcktiivitalonpoikien vallraiksi tulemiseksi", sanoi toveri 
Stalin, • vaaditaan uy! vain yht:i scikkaa - rehellistli tyusken
tdemisUi kollekWvi!a lollksissa, trukloreiden ]n koneiuen oikein 
kiiyttlimistli. tyukarjan oikein \<aylliilllist:i, maan oikcin muok
\,aamista, lwllektiivilalouucn Olllaisullucn varjelellli~ta" (Leninis
min kysymyksili. SiVll 418). 

Tc)veri Stalini n pu he pai nui 1 u Jasti milJoonien kollektiivitalon ' 
pOl ldcn tietoisuuteen. Siitli tuJi koJlektiivitalouksien kliytannollinen 

tai:;lc luohjelma. 
Vuoden 1934 loppuul1 menne'lSa tuli kollektiivitalouksista van kka, 

volltamaton voima . Ne yhdistivat tana aikana jo noin ko lme ne ljas
,sal kaikista talonpOlkaistalouksista koko Neuvostoliitossa ja noin 
() prosenttia kaikesta kylvoalasta. 

Vuon na 1934 ty6skenteli Neuvostoliiton maataloudessa jo 281 
tu llalta traktoria ja 32 tuhatta combine-konetta. Vuonna 1934 suo
itetliin kevatkylvo 15-20 paivaa nopeammin kuin vuonna 1933, 
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ja 30- 40 paivaa nopeammin kuin vuonn a 1932, ja viljanhanldnta
suu nnitelma tlytettiin 3 kuukautta aikaisemmin kuin vuonna 1932 . 

Nain luJittuivat kollektiivitaloudet kahden vuoden aikana puolueen 
seka tyolais- ja talonpoikaishallituksen niille antaman valtavan suuren 
avun tuloksena. 

KoJlektiivitaloudellisen jarjestelman vankka voitto ja siiUt johtu
nut maatalouden nOUSll tekj Neuvostovallalle mahdolliseksi lakkaut 

. taa leivan ja mulden tuotteiden korttijarjestelman ja ottaa kay tan
toon elintarpeiden vapaan myynnin . 

Koska valiaikaisiksi poliittisiksi elimiksi Juodut kone- ja traktori
asemien polilttiset osastot olivat tayWineet teh tavansa, niin Kes kus
komitea paatti muuttaa kone- ja traktoriasemien poliittiset osastot 
tava11isiksi puolue-eJimiksi, sulattaen poliittiset osastot yhteen ole
massaolevien puol ueen piiriko miteoiden kanssa. 

Kaikki nama saavutukset, ni in maatalouden kuin teollisuuden
kin alali a, teki mahdolli sil< si vii sivuoti ssuu nnitelman menestyksellinen 
tayttaminen. 

Vuoden 1933 al kuun inen nessa tuJi ilmeiseksi, eWl. ensimmainen 
vtisivuotlssuunnitel ma oli jo taytetty; se oli taytetty ennen maara
aikaa, nlmiWiin neljan vuoden ja kolmen kuukauden kuluessa. 

Se oli N~uvostoliiton tyavaenluokan ja talonpoikaiston valtava, 
maaiJmanhistoriallinen voilto. 

Selostuksessaan Keskuskomitean ja Keskuskontrol li komitean tam
mikuun tayslstunn ossa vuonna 1933 toveri Stalin teki yh teenvedotl 
ensimmaisesta viislvuotissuunnitelmasta. Selostuksesta selvisi, etta 
puolue ja Neuvostovalta olivat saavuttan eet kul uneella kaudella, en
simmaisen viisiv uotiss uun nitelma n toteuttamisen kaudeJla, seuraavat 
tarkeimmat tulokset: 

a) Neuvostoliitto oli mu ut tu nut a~raari maasta teoIli'luusmaaksi, 
silla teolJi suustuotannon ominaispaino koko kansantalouden tuotan
nossa oli kohonnut 70 prosenttiin. 

b) Sosialistinen talousJarlestelma oli havlttanyt kapitalistise i 
ainekset teollisuuden alal Ia ja tullut ainoaksi talousjarjestelmaksi 
teollisuudessa . 

c) Sosialistinen talousjarjeste lma oli havittanyt kulakit luok
kana maa talouden alalia ja tullu t hallitsevaksl voimaksi maatalou
dessa. 

d) Kollektiivitaloudellinen jar]estelma oli poistanut kurjuuden ja 
kl>yhyyden maaseudulta - kymmenet miljoonat kayhli.t olh'at ko
hon neet toimeentu)oltaan tu rvattujen ihmisten asemaan. 

e) So~ialistinen jarjestelma teollisuudessa oli lopettanut tyolla
lIlyy den, sailyWinyt 8-tuntisen tyupaivan erailla tuotantoa)oilla, siir
Iyuyt 7 -tuntiseen tyopaivaan tuotantolaitosten valtavassa enemmis
16ssa, saatanyt 6-tuntisen tybpaivan terveydelle vaarallisissa tuotnnto-

Iaitoksissa. 
f) Sosialismin voitto kaikilla kansantalouden aloilla oli pJis

i:lnut ihmisen harjoiltaman toisen ihmisen riiston. 
Naiden en simmaisen viisivuotissuunnitelman saavutu~ten merkitys 

uli ennen kaikkea siina, etta ne lopullisesti vapauttivat tyolaiset 
Ja talonpojat riiston ikeesta ja aukaisivat KAIKILLE Neuvostol!iton 
tyotatekeville tien vauraan ja sivistyneen elaman turvaamiseen itsel

leen. 
Tammikuussa vuonna 1934 kokoon tui puolueen XVII edustaja

kokollS. Kokouksessa oli ltisna 1.225 paalOsvaltaista ja 736 neu�
vottelevaa edustajaa, fotka edustivat 1.874.488 puol ueen jasenta ja �

qa5.298 kandldaattia. 
Edustajakokous teki yhteenvedon puolueen tyasHI kuluneella 

kaudella, pani merkille sosialismin ratkaisevat menestykset talouden 
Ja ku lttuurin kaikilla aloilla ja totesi, etta puolueen yleislinja oli 

vuittanut koko rintamaUa. 
Puo)ueen XVII edustajakokous sai paikkansa histo riassa ~ voit-

In jien ed lIstajakokouksena" . 
Toilllintasl.'iostuksessaan toyed Stalin toh:si ne perinpohjaiset 

llluutoksct, jolka olivat tapahtuneet Neuvostoliitossa selostuskaudella. 

"Neuvo~tol!itto on tana kautena muultunut perinpohjin, 
vapauttaen itsensa takapajuiSuuden 1a ke:>kiaikalsuuden ptirteista. 
Maatalousmaasta se on muuttllnut teolllsullsmauksi. Yksilollisen 
pikkumaatalouden maasta se on tnuuttunut kollektiivisen, 
koneistetun suurmaatalouden maaksi. Pimeasta, lukutaidotto
masta ja kulttuurittomasta maasta se on muuttunut - tai oikeam
min sanoen on muuttumassa - valis :.itneeksi kulttuurimaaksi, 
jossa on vaJtava Neuvostoliiton eri kansallisuuksien kieli1lii 
toimivien korkea-, keski- ja alkeiskoulujen verkosto" (Stalin, 
Leninismin kysymyksia, sivut 438 - 439). 

Sosialistinen teollisuus muodosti tan a aikana 99 prosenttia koko 
maan teollisuudesta . Sosialistisen maatalouden, koll ektiivitalouksien 
1.1 neuvostotilojen hallussa oli noi n 90 prosenttia maan koko kylvo
alasta. Mill!. tulee tavaranvaihtoon, niin kapitalistiset ainekset oli 

taydellisesti tungettu pois kaupan alalta. 
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Len in oli sanonut uutta talouspolitiikkaa kaytantoo notettaessa, etta lIliili.n, vaikka kapitalismi on jo taloudessa havitetty. Talloin on otet
llJaassa mme on viiden yhleiskunta- Ja talousmuodon aineksia. Ensim lava huomioon, ettii kapita\istinen ymplrysketju, jota vastaan ruuti 
mainen muoto on patriarkaalinen talous, joka on suuressa maiirin on pidettava kuivana, yriWia elvyttaa ja pitaa ylili naHa jiitteWi.�
luonhistaloutta, s.o. sellaisla taloutta, joka ei juuri lainkaan har� - Toveri Stalin kosketteli muun muassa ihmisten tietoisuudessa 
joita kauppan. Toinen mlloto on pikkutavaratuotanto, maataloustuot olevia kapitaJismin jatteita kansallisuuskysymyksen alalia, missa ne 
teiden myynWI harjoitfavien talonpoikaistalouksien enemmisto ja ovat erikoisen sitkeahenkisia. Bolshevikkien plloiue on taistellut kah
kiisityoliliset. Tama talousmuoto ]{asitti uuden talouspolitiik1n ensi Jella rintamalla-seka suurvenlilaiseen chauvinismiin poikkeamista 
vuosina vaest& enemmiston. Kolmas muoto on yksityistaioudellinen cttu paikalliseen natsionalismiin poikkeamista vastaal1. l\1onissa tasa
kapitalismi, Joka alkoi elpya uuden talollspolitiikan alkaessa. Neljas valloissa (Ukraina, Bielo-Venajli y.m.) olivat puo!uejiirjestot helliWi
m uoto 011 valtiokapitalismi, piiaasiassa tOinliluvat , Jotka eivllt ole neet taistelua paikallista natsionalismia vastaan ja antaneet sen 
paasseet ensinkaiin huomattavasti kehittymaiin. Viides muoto on kasvaa siihen saakka, etta se yhdistyi vihamielisten voimien kanssa, 
sosiJI'sl11i, sosialistinen teollisuus, joka vielii silloin oli heikko, neu interventionistien kanssa, ja tuli valtiolliseksi vaaraksi. Vastaten ky
vostotilat ja kollektiivitaloudet, jOilla uuden taioLlspolltiikan alkaessa symykseen, mikii poikkeama kansallisuuskysymyksessa on paavaara, 
oli vllhapMoinen paikka kansantaloLldessa, valti:)1J kauppa ja osuus toyed Stalin sanoi: 
tOiminta, jotka samoin olivat heikkoja uuden Italouspolitiikan alkaessa. 

nPliavaara on se pOikkeama, jota v3staan on lakattu taisLenin oli osoittanut, etta kaikis ta naistii muodoista tiiytyy sosia�
llstisen muodon pllasta voitolle. � telemasta ja jonka nain ollen on a!lnettu paisua valtiolliseksi 

vaaraksi" (Sama , sivu 474). ULIden talo uspoli tli !ian tarkoitu ksena oli sosialis tisten talous�
muotoJen tiiydei linen voitto. � Toveri Stalin kehotti puoluetta voimistamaan aatteellis-poliiltista 

Ja Himii plHimiiarll oli jO toteutettu puolueen XVII edustaja tyota, jiirjestelmallisesti paljaslamaan vihamielisten luokkien ja
kokoukseen menn2ssa. leninismille vihamielisten vi rtausten ideologina ja ideologian jiit

nMe teiUi.voimme nyt sanoa", selitti taman johdosta toveri 
Toveri Stalin osoitti edelleen selostuksessaan, etta oikeiden paaStalin, n etta ensimmaista, kolmatta Ja neljatta yhteiskunta- ja 

wstcn llyvaksYlllinen ei sinlins:! taka:!. asian mcnestymistii. Menestyktalousmuotoa ei entia ole olemassa. Toinen yh leiskunta- ja 
sen takaamiseksi un vliltlfll11aloi1tJ sijoittaa oillein ihmiset, jutkatalousmuoto on tungettu toisarvoiseen asemaan, mutta viides 
kykeneviit tote uttamaan Joh!.t.lvien clinlen p'jiiWksct, ja f(trjesttiiiyhteiskun ta- ja talousmuoto -- sosialistinen muoto - on jaka
n:liden paatosten toimeCllpllllolI--:Va{vollta. IllIJan naWL or;.ranisatoomattomasti hallitseva ja alnoa maiiraava voi l1l a koko kansan�

taloudessa" (S'am a, sivu 440). � risia toimenpiteilli piiiit0kset ova! vaarassa jaadii eliimastii irraliaan 
oleviksi paperipaiiWksiksi. Tiissa to veri Stalin vetosi Leninin tun

Aatteellis-poliittisen Johtamisen kysymykset olivat tarkealla sijalla nettuun lausuntoon, eWi tarkeinta organisatiotyossii on henkiLOiden 
toveri Stalinin selostuksessa. Han kiinnitti puolueen huomiota siihen , valinta ja toimeenpanon valvollta. TaIl6i n toveri Stalin korosti sWi, 
etta vaikka puolueen viholJiset, kaikenkarvaiset opportunistit ja kai etta juopa tehtyjen paatosten ja organisatoorisen tyon valillii, pliatos
kenlaiset natsionalististen poikkeamien kannattajat on kin nujerrettu, ten toimeenpanon, paatosten toimeenpanon valvonnan valillii on 
niln heidan ideologiansa jatteet elavat viela puol ueen yksityisten peruspahana Idi.yHinnoilisessa tyossiimme. 
Jasenten paissii Ja usein antavat tietaa olem,assaolostaan. Kapitalismin Puolueen ja hallituksen piiiitosten toimeenpanon valvonnan pa
ptteet taloudessa ja varsinkin ihmisten tietoisuudessa ovat otollinen rantamiseks i puoT ueen XVII edustaJakokous muodosti yhclistyneen 
maapera hajalle Iyotyjen Jen inil aisva staisten ryhmien ideologia n elpy Keskuskontrollikomitean ja Tyoliiis- ja talonpoiicaisinspektion si
miselJe. Ihmisten tietoisuus jaa kehityksessii.an jii ikeen heidan talou jaUe - joka puolueen XII edustajakokouksesta kuluneena aikana oli 
dellisesta asemastaan. Siitii syys ta sailyy porvarillisten katsanto jo ehtinyt tayttaa tehtava nsa - Puoluekontrollikomitean Neuvosto
kantoJen jatte ita ihmisten paissa ja ne tUlevat viela edelleenkin saily liiton Kommunistisen Puolueen (bolshevikkien) Keskuskomitean yh
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teyteen ja Neuvostoko.ntrollikomitean Neuvostoliiton Kansan komis
saarien Neuvoston yhteyteen. 

Toveri Stalin mli1iritteli puolueen organisatiotehtavat uudessa 
vaiheessa nai n: 

1) organisatiotyomme on saatava sopusointuun puolueen 
poliittisen linjan vaatimusten kanssa; 

2) organisatoorinen johto on kohotettava poliittisen johdon 
tasolle; 

3) on paastava siihen, etta organisatoorinen johto turvaisi 
taydellisesti puolueen poliittisten tunnusten 1a paatosten toteut
tamisen. 

Paattaessaan selostuksensa toveri Stalin va roitti, etta vaikka 
sosialismin menestykset ovat suuret ja aiheuttavat oikeutetun ylpey
den tunteen, niin Imitenkaan ei saa innostua liikaa saavutetuista 

. menestyksista, ei saa n p6yhistya M eika tu udittaa itselUin uneen. 

» ••• Puol uetta ei ole tuud ltettava uneen, va.an kehiteWlva 
siina valppautta, sita ei ole nukutettava, vaan pideWiva tais
te luvalmiina, si ta ei ole as eistariisuttava, vaan aseistettava, 
8ita ei ole demobilisoitava, vaan pidettava liikekannalla toisen 
viisivuotissuunnitelman toteuttamista varten u, sanoi toveri 
Stalin (Leninismin kysymyksia, sivu 484). 

XVII edustajakokous kuuli tovereiden Molotovin ja Kuibyshevin 
selostukset kansantalouden kehittiimisen toisesta viisivuotissuunni
telmasta. Toisen viisivuolissuunnitelman tehtavat olivat viela valta
vammat kuin ensimmaisen viisivuotissu unnite lman teht1ivat. Toisen 
viisivuotissuunnitelman lappuun men nessa, vuonna 1937, teollisuus
tuotannon tul i kasvaa likimaarin kahdeksankertaiseksi sodanedelIiseen 
tasoon verratell. Perustavaa laatua olevien Widen kokonaissumma 
koko kansantaloudessa oli toiseksi viisivuotiskaudeksi suunniteltu 
133 miljardin ruplan suuruiseksi, mika vastasi yli 64 miljardia 
ruplaa ensimmiiisen viisivuotissuunnitelman aikana. 

Sellainen perustavaa Jaatua olevien Widen valtava laaJuus 
turvasi kansantalouden kaikkien alojen taydellisen teknillisen uudesti
varustami sen. 

Toisen viisivuotissuunnitelman aikana oli pa<.iasiassa suoritettava 
loppuun maatalouden mekanisointi. Kaytannossil olevien traktorien 
voimamaaran piti lisaanrya kahdesta kokonaisesta ja yhdesta neljas
osamiIjoonasta hevosvoimasta vuonna 1932 yli ka hdeksaan miljoo
naan hevosvoimaan vuonna 1937. Su unnite itiin Jaajalti juurrutet
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1avaksi agroteknillisten toimenpiteiden jarjestelmaa (oi kea vuaro
vilj el ys, kylvo laatusiemenilHi, sange nkyn tO j. n.e.). 

Valtavla tMa suunniteltiin kulJetus- ja yhteyslaitoksen teknilli

seksi uudestirakentamiseksi. 
Laadittiin laa ja ohJel ma tyoliiisten ja talonpoikien elin- 'la kuIt

tuuritason edelleen kohottamlseksi. �
XVII edustajakOkous omisti suurta huomiota organisatiokysymyk

siile ja teki erikoisia paatoksili puolue- ja neuvostorakennustyon ky�
symyksist1l. toveri Kaganovitshin alustuksen mukaisestl. Organisatio�
kysymys sai vielii. suuremman merkityksen, kun ' pllol ueen yleislinja oli �
voittanut, kun elama, milJoonien ty5 \1U sten ja talonpoikien kokemus, �
o li vahvistanut puol ueen politi i kan. Toisen viisivuotissll unnitelman �
uudet monimutkaiset tehtavat vaativat tyOn laadun kohottamista �

aiki\la aloilla. 
~Toisen viisivllotissuunnitelman perustehtavat - kapitalistis

ten ainesten lopullinen h11\ ittaminen, kapitalismin pttelden 
'1oitta mi nen talouselamassa ja iltmisten tietoisuudessa, koko kan
santalouden uudestirakentamisen loppuunsuorittaminen uusirn
man tekniikan pol:lJalla, uuden tekniikun ja uusien tuotanto
laitosten omaksuminen, maatalouden koneistaminen Ja sen 
luottavaisuuden kohottaminen - tuovat kaikessa teravyydessaan 
esille kysymyksen tyon laadun kohottamisesta kaikilla aloilla, 
eflsikiidess{~ kiiyfc1nnollisen organisatoorise/Z johtamisen laadun 
knlllJlfa1llisc~ta., sanottiin edustajakokouksen palitoksissa organi
satiokY'iymyksislll (NKP (b) paaWslauselmissa, II osa, sivu 591). 

XVII eUlIstaj lkokouk<;essa hyvti ksyltiin l1uuet puolueen saannot, 
otka erosivat cntisbUi puolueen saannuisUi cnnen kaikkca siinti, etta 
saantoihin on Iisatty johdanto. Saantojen johdannossa esitetiian 
maliritelma kommunistisesta puolueesta, maaritelma sen mcrkityksestii 
proletariaatin taistelulle ja sen paikasta proletaarisen diktatuurin 
eJinten Jarjestelmassa . UL1det saantJot luettelevat yksityiskohtaisesti 
puolueen jasenen velvollisuudet. Niihin on otettu tiukemmat m3.a 
raykset puolueesee n ottamisesta ja pykala myotlimielisten ryhmista. 
Saannoissa on yksityiskohtaisemmin kasite\ty kysymys puolueen 
organisatoorisesta rakenteesta, p'antu uuteen sanamuotoon pyka111t 
entisista puolueen soluista, perusjl1rjest6ista, joiksi niit~t aletliin nimit
taa puolueen XVII edustajakokouksesta laiJtien. Uusissa salinnoissa 
on pantu uuteen sanamuotoon myosldn pykala pllolueen sisaisestJ 

.demokratiasta ja puoluekurista. 
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4. � Buharinllaisten rappeuturninen poliittisiksi kaksinaamaisiksi. 
Trotskilaisten kaksinaamaisten rappeutuminen valkokaarti 
laiseksi murhaajien ja vakoilijoiden joukkioksi. S. M. Klrovin 
katala murha. Puolueen toimenpiteet bolshevikkien valppau
den vahvistamiseksi. 

Sosialismin menestykset maassammc ilahduttivat cl ainoastaan puo
luetta, ty(}laisili. ja koJlektiivitalonpoikia. Ne ilahduttivat myos koko neu
vosto·inteJligenssiamme, kaikkia Neuvostoliiton rehellisiit kansalais ia. 

Mutta ne eivat ilahduttaneet, vaan yhli enemmiin katkeroittivat 
hajallelyoLyjen riisUijaluokkien jiitteWi. 

Ne saattoivat raivon valiaan haJalielyotyjen I uokkien periissa·· 
j uoksiJat - buharini lai sten ja trotskilaisten surkeat jatteet. 

Nuo herrat eiviit arvioineet tyoliiisten Ja talonpoikien saavutuk
sia kansan elujen kannalta, joka tervehti jokaista sellaista saavutusta .. 
vaan surkean, eUimas tii irrottuneen ja liipeensa madan ryhmakuntansa 
etujen kannalta. Kun sosialismin menestykset maassamme merkitsi
viit puolueen politiikan voittoa ja noiden herrojen poJitiikan lopul
!ista romahdusta, niln he, sensijaan cWi olisivat tunnustaneet i1mei
sct tosiasiat ja ryhtyneet osallistumaan yhteisecn tyuhun, alkoivat 
kostaa puolueelle ja kansalle epaonnistumisestaan, romahduksestaan, . 
alkoivat rJkollisesti vahingoittaa tyulaistell ja kollektiivitalonpoikien 
asiaa, slIorittaa raj~hdyksla kaivoksissa J3. murhapolttoJa tehtais~a, 

harjoittaa tuholaisuutta kollektiivitalouksissa Ja ne uvostotiloi'!a, teh· 
dc1kseen tyhjiksi tyolaisteri ja talonpoikien saavutukset Ja synnyt
Wikseen kansassa tyytymattGrnyyWi Neuvostovaltaa kohtaan. Ml.\tta 
suoJeIlakseen talloin surkean ryhmansa ilmitulemiselta ja tuholta he 
pUkeutuivat puol ueelle uskollisten ihmisten naamioon, alkoivat yhii 
enemman mairitella puoluetta, yllstella puoluetta, madelIa sen edessa, 
jatkaen teoissa salaista myyrl1ntyotiiiin tyOlaisia ja talonpoikia vastaan. 

XVII edustaJakokouksessa esiintyiviit Buharin, Rylwv ja Tomski 
ka turrt uspuhein, kehuen puoluetla, ylistiien sen saavutuksia maasta. 
tai vaaseen. Mutta edustajakokous tunsi, etta heidan puheissaan on 
vilpillisyyden ja kaksinaamaisuuden leima, silla puolue ei vaadi Jii
seniltaan ylistelya ja kehumlsta saavutustensa johdosta, vaan rehel
lista ty(ita sosialismin rintamaIla, mita kuitenkaan ei eniiii pitkaalL 
aikaan oltu huomattu buharinilaisten taholta . Puolue naki, etta nama 
herrat itse asiassa antavat ulkokuItaisissa puheissaan merkkejlt 
edustajakokouksen ulkopuolella oIeville kannattajilleen, opeltavai. 
heWi kaks inaamaisuuteen Ja kieltavat laskemasta aseitaan. 
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XVII edustajakokOllksessa esiintyiviit myoskin trotskilaisei·
' ~inovjev 1 Kamenev, }otka ruoskivat itseaan )' lenmaarin virheidensli a 
tilhden 1 yl istelivat puoluetta - samoin ylenmaarin - sen saavutuka 
sista. Mutta edustapkokous ei voinut olla na\{emattii, etHi tLlO 
ellottava .i[seruoskinta samoin kuin tympliseviin makeileva puolueen 
kehuminenkin ovat noiden herrojen rauhattoman ja palJan oman· 
ltmllo n toinen puoli. puoille ei kuitenkaan vieHi tiennyt, ei arvannut, 
eWi esiintyessaan edustaja rokouksessa makeilevin puhein, nama 
!terrat samanaikaisesti valmistelivat S. M. Kirovin katalaa murhaa. 

Joulukuun 1 piiivana vuonna 1 g34 Leningradissa, Smo!nyssa, 
1I1urhatLi in katalasti revolverin laukauksella S. M. Kirov. 

Rikospaikalla pitlatetty mllrhaaja osottautui vastavallanklunoul,seI

S. M. Kirovin, puolueen lemmikin, ty(ivaenillokan le11lmikin; 

lisen maanalaisen ryhm'in jiiseneksi, joka ryllmii oli jarjestetty 
neuvostovas taisen Zinovjevin ryhman osanottajista Lenin-· 

gradissa. 

11Iurha aiheutti mita sllllrim1l1all vihan ja syvlin Sllfun maamme tyliHi

tekevissa. 
Tutldmus osoitti, eWi. v uosina 1933 - 34 oli Leningradissa muo

dostunut entisista Zinovjevin opposition osanottaJista maana!ainen 
vastavallankumoul,sellinen terroristinen ryhma, jonka johdossa 011 niin 
!;unottu "Lcningradin keskns«. Tam:i ryh ma asetti paamaarakseen 
k011l1l1t1n\~tisel1 plIolllcen johta]ien murhaamisen. Ensimmais$!ksi uh
tiksi valitliil1 S. M. Kirov. T~illliin \astav~Jlallkumouksellisen lJ'l1man 
\Jsanollajiel1 iUlIlIlIs\lIksista sdvisi, etta he olivat yhteydessj u!ko: 
maislen kapitalististel1 valtioil\cn edllsl:.1jiill jU saivat lJiilUi rahaa. 

Tuon jarjesWn paljastetut oS:luotlajat tuomitsi Netlvos!o!iiton I\or' 
kcimman oikeuden Soti1askollegio kork<.:impaan rane;aistukscen·

ummuttaviksi. 
Pian todettiin, ettli oli olemassa maanalainen vastavallankumouk· 

scllinen nMOSKovan keskus". EnnaI{\{ututkimus ja oikeus selvittivtit, 
millaista inhoittavaa osa,\ Zinovjev, Kamenev, Jevdokimov ja muut 
taman jarjeston johtajat olivat csittaneet terrorististen mielialojen 
lietsomisessa kannattajainsa keskuudessa, Keskllskomitean ja Neuvosto

hallituksen jasenten murhien valmistelussa. 
Naiden henkiloiden kaksinaamaisulls ja halpamajsuus meni nUn 

pitkalle, etta Zinovjev - yksi Kirovin murhan jli rjesttijista ja innoit· 
tajista, joka oli hoputtanut murhaajaa suorittamaan Himiin katalan 
teon mahdoll isimman nopeasti - kirjoitti ylistavan mtlistokirJoituksen 
I\irovista ja vaati tlitn 'in muistokirjoituksen julkaisemista. 
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Tekeytyen olkeudessa katuvaisiksi, zinovjevilaiset teoissa myos
kin talla hetkelHi jatkoivat kaksinaamaisuuttaan. He salasivat yh tey
tensa Trotskiin. He salasivat, etta he yhdessa trotskilaisten kanssa 
olivat myyneet itsensa faScistisille tiedustelulaitoksille, salasivat va
koil u- ja tuholaistoimintansa. Zinovjevilaiset salasivat oikeudessa yh
teytensa buharinilaisiin , he salasivat yhdistyneen trotskilais-bu l1ari_ 
nilaisen fasCismin palkkalai skoplan olemassaolon . 

Toveri Kirovin murha, kuten myohemmin selvisi, oli taman yh
distyneen trotskilais-bu harinilaisen koplan suorittama. 

Jo sWoi n, vuonna 1935, kavi selville, etta Zinovjevin ryl1ma on 
naamioitunut valkokaartilainen jarjesto, joka taydelIisesti ansa itsee 
sen, etta sen jasenia kohdeltiin valkokaartilaisina . 

Vuoden kuluttua tuli tunn etuksi , etta varsinaiset, suoranaiset ja 
todellise t Kirovin murhan jarjestajiH j<1 muiden Keskuskomitean jasen
ten murhan valmistel ujen jiirjestiiji-it olivat Trotski , Zinovjev, Kame
nev Ja heidan kumppa nin sa. Syytteesee n asete tti in Zinovjev, Kame
nev, Bakaj ev, Jevdoki mov, Pikel, I. N. Smirnov, Mratshkovski, Ter
Vaganjan, Reinhold la muut. Itse teossa kiinnisaatujen rilrollisten 
taytyi tun nus taa julkisesti oikeudessa, etta he eivat oJleet ainoastaan 
jarjestaneet Kirovin murhaa, vaan valmistelivat myos kaikkie n 
muidenkin puolueen ja hallituksen johtajien murhaamista. Tutkimus 
soitti myohemmin , eWi nlima konnat olivat astuneet tuholaistekojen 

jarjestamiscn tielle, vakoilun tieHe. Naiden ihmisten mita kauhein 
siveellinen Ja poliittinen alennus, mita halpamaisin kataluus ja pet
tUfllUS, joita he reitteliva t kaksinaamalsilla selityksiJlii uskollisuudes ta 
puol ueelle, paljastettiin oikeuden kaynnissa, joka tapahtui Moskovassa 
vuonna 1936. 

Koko tuon murhaajien ja vakoilijoiden joukklon paiilnnoittajana �
1a organis?attorina oli juudas Trotski. Trotskin apureina Ja hanen �
vastavallankumouksellisten kaskYjensa toimeenpanijoina olivat Zinov�
jev, Kamenev ja heidan trotskilaiset peraSsiijuoksijansa. He val mis�
tel ivat Neuvostoliiton tappiota imperialistien hyokatessa sit!! vastaar', �
heis ta oli tullut tappion kannattajia tyoIais- ja talonpoikaisvaltioon �
nahden, heista ol i tuUut saksalais-japaniJaisten fascistien halveksit�
tavia renkejii ja asiamiehia. 

Tarkein opetlls, Jonka puoluejarjestojen oli otettava S. M. Kirovin 
katall.ln murhan Johdosta tapahtllneesta oikeudenkaynnistll, oli niiden 
oman poliittisen sokeuden, niiden poliittisen huolettomuuden lopet
taminen ja niiden valppauden, kaikkien puolueen jasenten valppaude n
kohottaminen . 

S. M. Kirovin katalan murhan. johdosta puoluejarjestoille lllhet-
Imlissaan kirjeessa puolueen Keskuskomitea an toi seuraavia 
hjeita: 

a) nOn tehtiivit loppu opportunistisesta he rkkauskoisuu
desta, joka on Jahtoisin siita virheellisesta olettamuksesta, etta 
sita mukaa kuin meidan voimamme kasvavat, vihollinen tulee 
muka yha kesymmaksi ja vaarattomammaksl. Sellainen oletta
mus on perinj uurin vlHira. Se on jalkikaiklla oikeistopoikkea
masta, joka vakuuttelee koko maailmalle , etta viholliset tulevat 
hiljalleen ryomlmaan sosialismiin, eWl l1ei sta loppujen lopuksi 
tulee oikeita sosialisteJa. Bolshevikkien tehtiivii ei ole laake
reillaan lepaileminen ja toimettomana tollistelemin en. Me em me 
tarvitse herkkaus koisuutta, vaan valppautta , oikeata bolshevis
tista vallankurnouksellista valppautta. On muistettava, etta mitii 
toivottomampi on viholJislen asema, sWi halukkaammin he tart · 
tuvat "aarimmiiiseen kei noon u taistelussa Neuvostovaltaa vas
taan. tuhoon tuomittujen ainoana keinona. Tiima on muis tet
tava ja olt,;J.va valppaina". 

b) nOn kohotettava asian vaatimalle tasollc puolucen his
torian opettaminen puolueen jiisenten keskuudessa, kaikkien 
ja kaikenlaisten p Ll oll1eem me historiassa esiin tyneiden puolue
v3slaisten ryhmittymien, niiden puol ueli njaa vastaan kiiyWimien 
tai stelutapojcn ja niiden taktiikan tutkiminen ja ennen kaikkea 

Jlllolucvastai sia r.\ hllli ii vaslaan puolueemme tahoIta kliyte
tyn taktiikan ja tais tc lntapojen tutkiminen, taktiikan ja tais
lelutapojcn, jolka oval Ichneet plloilleellemllle mahdol1iseksi 
niiiden ryhmittymiell voi llalllisen ja perin pohjin lyomisen . 
On valWimtitollta, eHi! puolueen jilscllille ei ole tunnettua vain 
se, miten puolue on taistellut ja voittanut kadetit, eserrat, 
menshevikit, anarkistit, vaan myoskin se, miten puolue on 
taistellut ja voittanut trotskilaiset, "demokraattiset sentralistit". 
"tyoliiisopposition u, zinovjevila!set, o!keistolaiset, "oikeisto
vasemmistolaiset" epasiklOt j.m.s. Ei saa unohtaa, etta puo
1ueemme historian tuuteminen ja ymmartaminen on tarkein keino 
puolueen jiisenten vallankumouksellisen valppauden turvaami
seksi tiiydellisestl u . 

Tavattoman suuri merkitys Hina kautena oli vuonna 1933 alka
eella puol uerivien puhdistuksella niihin JyoWiytyn ei stli hen kiloista 

ja v!eraista aineksista, ja varsinkin huolellisella puoluepaperelden tar
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kastuksella ja vanhojen puolueen psenkirjojen vaihtamise lla uusiin 
mihin ryhdyttiin S. M. Kirovin katalan murhan jalkeen. 

Puoluepapereiden tnrkastukseen saakka all monissa puolueja rj e~ 
toissa valIinnut mielivalta ja hU')limattomuus puoluejaSenkirjojen 
kasittelyssii. Useissa paiKallisissa puoluejarjesWissii paljastettiin ai van 
sietamaton kaaos kOf/LlIlunistien luetteloillnissa, mita viholJiset k:1)'t
tivat inhoiltaviin tarkoituksiinsa, ktiyttivat puol uejasenkirJaa vakoil un, 
tuholaisuu,den y .m.s. verhona. Monet puolueJarJesWJen johtajat oli 
vat jiiWineet puolueeseen ottamisen 1a puoluejasenkirjojen Jakel ur. 
epiipatevien henkiloiden, ja uscin aivan tarkistamattomien. puol ucen 
jasenten, huolehi. 

KaikiIIe jiirjesWille lahetetyssii erikofskirJeessa toukokulll1 13 pita 
vuonna 1935 puolueJascnki rJojen luelteloinnista, annosta ja sailytt11
misesta puolueen Keskuskomitea manrasi ~uoritettavaksi kaikissa jar
jesWissa huolellisen puoillepapereiden tarkastuksen, "toimeen panta~ 
vaksi bolshevistisen jarjestyksen omassa puoluetalossamme-

PuoJuepapereiden tarkastuksella ali suuri poliittinen merkitys. 
P uolueen ~eskllskomitean taysistunnon paatoslauselmassa joulllkulln 
25 pita 1935 puoluepapereiden tarkastuksen tuloksista sanottiin, ettii 
tama tarkastus ali sllunnattoman tiirkeii organisatooris-polilttinen toi
menpide Nellvostoliiton Kommllnisltsen Puollleell (bolsIJevikkien) 
rivien lujittamiseksi. 

PlIoluepapereitlen tarkastuks en ja vaihdon tultua suoritetuksi aloi
tettiin uudelleen uusien jasenten oitaminen puolueeseen. TiiHuin 
Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen (bolshevikkien) Keskus
komitea vaati, etta puolueen rivien tiiydenttllllinen ei saa tapahtua 
sllmmakaupalla, vaan ankaran yksilollisesti, ottamalla jaseniksi n todella 
edistyneimpiti, todella tyovaenluokan asialle uskollisia maamme par
haifa ihmisiti, ennen lcaikkea tyoliiisia, mutta myosldn talonpoikia Ja 
tyOtatekevaa intelligenssiii, jotka on kocteltu sosialismin puolesta 
kiiydyn taistelun eri aloil la" 

Alottaessaan Jiilleen uusien Jasentel1 puolueeseen ottamisen 
Keskllskomitea velvoitti puoluejarJestot muistamaan, eWi vihamieJiset 
ainekset yrittavat vastedeskin tunkeutua NeuvostoIiiton Kommunisti
sen Puolueel1 (bolshevikkien) riveihin. Taman vuoksi : 

nJokaiscn puolueJarJeston tehtavana on kohottaa kaikin 
puol in bolshevistista valppa lltta , pitaa korkealla Leninin puo
lueen Iippua ja suojelJa puoJuetta vieraiden, vi hamieIisten ja 
satunnaisten ainesten tun keutumiselta sen ri veihln U (NKP (b): 

" 

Keskuskomitean paatos 29 pltli syys\wuta v. 1936. "Pravda" 

N:o 270, v. 1936). 

PlIhdistaessaan rivejaan ja lujittaessaan niita, tuhotessaan puo�
cell vihollisia ja taistdlessaan salilim:Htli puoluelinjan v:iaristelyp �

taan bolshevikkipuolue liittyi vielti kiinteammin puolucen Keskus�
lllllilean ympariIIe, jonka johdolla puolue ja Neuvostojen man �
iirlyivat lluteen vaiheeseen, lllokattoman, sosialistisen yh teiskllnnan �

fnkennusty0n loppuunsuorittamiseen. 

LYHVT VHTEENVETO 

Vuosina 1930-193·1 bolshevikkien pnolue ratkaisi vall an valtaa
lllise!,! jalkeen proletaarisen vallankumouksen vaikeimman histo
iallisen tehtavan - milJoonien talonpoikaisten pikknomistaJkn 

talouksien siirtamisen kollektiivil::110uksien raitcille, sosialismin 

rai teille. 
Kulakkien hJvittaminen monilnkuisimpana riistJv~ina luokkana Ja 

ialonpoikaiston suurten joukkojen siirtliminen kollektiivitalouksien 
Iaiteille johti kapitalismin viimeisten juurten havittiimiseen maas
samme, sosialismin taydelliseen voittoon maataloudessa , Nen vosto

vall an lopulliseen 111jittumiseen maaseudulla. 
Voitettllaan use ita organisatoorista luonnetta olevia vaikeuksia, 

kolleldiivi!31011det vahvistuivat lopullisesti ja llihtivat kulkemaan 

'Va uraan cWrniin Helti. 
Ensimmaiscn vihi Vllolissuunnilcllllan ttiyWimisen tuloksena on 

maaha mme rakcnnettu So~iillistisell talouucn jlirkkym1iton perusta
ensiluokkainen sosialistinen rask:ls tcollisllus ja kollektiivinen koneis
tettu maanvilJelys, on lopetettu tytHtomyys, hiivitetly !hmisen har
Joittama toisen il! misen disto, luotu ehdot kotimaamme tyoHiteke
vien aineellisen aseman keskeytymattomalle parantumiselle Ja kult

tu uritason kohoarniselie. 
Tyovaenluokka, kollektiivitalonpoja t ja kaikki maamme tyotti

tekeviit ovat saavuttaneet nama Jiittilaismli.ise t menestykset puolueen 
ja hallituksen rohkean, valiankumouksellisen ja viisaan politiikan 

ansiosta . 
Kapitalistinen ympiiristo, joka pyrkii heikentamaan ja horjutta

maan Nel1vostoliiton mahtia, lisaa n ty()taan U mnrhaaja- , tuholais- ja 
vakoilijajoukkioiden jarjestamiseksi Neuvostoliiton sisaIHi. Erityisesti 
on voimistul1ut Neuvostoliitolle vihamielisen kapitalistisen ympa
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riston toiminta sen jiilkeen, kun fascistit ovat tulleet valtaan Sak
sassa ja Japanissa. Fascismi sai uskollisia renkeJii trots kilaisista ja 
zinovJevilaisista, Jotka ovat valmiit vakoiluun. vahingontekoon, ter
roriin ja tuholaistoimintaan, tappi-on tuottamiseen Neuvostoliitolle, 
kunhan vain voisivat palauttaa kapitalismin. 

NeuvostovaIta kurittaa lujin kourin naita ihmissuvun hylkiOitii. 
ja rankaisee niitil siHilimatta kansanviho ll isina ja maankavaltajlna. 

XII L UK U 

BOLSHEVIKKIEN PUOLUE TAISTELUSSA SOSIA�
LISTISEN YHTEISKUNNAN RAKENNUSTVON �

LOPPUUNSUORITTAMISEN JA UUDEN PERUSTUS�
LAIN VOIMAANSAATTAMISEN PUOLESTA �

(1935-1937) 

1. �KansainvlUinen tilanne vuosina 1935- 1937. Talouspulan 
valiaikainen lIeventyminen. Uuden talou.pulan alku. Italian 
suorittama Abessinian anastus. Saksalais-italialainen interventio 
Espanjassa. Japanhi tunkeutuminen Keski-Kii naan. Toisen 
imperialistisen sodan alkll . 

Talouspula, joka oli alkanut kapitalistisissa maissa vuoden 1929 
toise!la puolisk()lla, jatkui vuoden 1933 loppuun saakka. Taman 
j1i.lkeen teoll isu uden lasku pysahtyi, kriisi muuttui seisaul{seksi ja 
sen j'ilkeen al koi jonkunlainen teoll isuuden elpyminen, sen jonkun
lai nen nousu. Mutta tama no usu ei ollut sita nousu a, jonka jalkeen 
alkaa teollisuuden kukoistus uudella, korkeammalla perustalla. 
Maa ilman kapitatistinen teoll{suus ei jaksanut kohota edes vuoden 
1929 tasolle ja ~aav l1tli vuoden 1937 puolivaliin mennessa vain 
95 - 96 prosentti a tasUl tasosta. Ja vuoden 1937 toisella puoliskolla 
alkoi jo ullsi talouspula, joka kasifti cnnen kaikkea Pohjois-Amerikan 
Yhdysvallaf. Vuoden 1937 lopussa tyGttOmicn IukumiHirii. Yhdysval
loissa nousi uudelleen 10 mil joonaan henkeen. Nopeasti alkoi 
lisaantya tyOtt6mien lukum1i.ara Englannissakin. 

Siten, ehtimafta viela toip ua askeisen talouspulan iskuista, kapi
tali stimaat joutuivat akkia uuden talo:Jspulan eteen. 

Tamii seikka johti siihen, etta ristiriidat imperialististen malden 
valil1a, samoin kuin porvariston ja proletariaatin valilla, kasvoivat 
yhii enemman. Taman yhteydessll. alkoivat kiiyda yha voimaperai
semmiksi agressiivisten (hy6kkayshafitisten) valtioiden yritykset 
ko rvata omissa maissaan vallitsevan talousp ulan tuottamat vahingot 
muiden , heikosti suojattuJen maiden kustannuksella. Kahteen tunnet
tuun agressliviseen valtioon, Saksaan ja Japaniin , yhtyi tallii kertaa 
kol mas valtio, Italia. 
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\'uon na 1935 fascisti nen Italia hy5kkasi Abessinian 
Ja laski sen vaJ(aansa. Italia hy5kldlsi Abcssinia n kimppuun 

kimppuu n 
ilman 

nakukannalta 
nyt 011 

mitiHin perustctta tai aihelta »k,' nsainviilisen oikeu den ~ 
katsoen, hyOkkHsi sotaa julistamatta, salakavalasti, I,uttn 
tullut fascistien lavaksi. Se ei ollut isku yksisUian Abessiniaa vas
taan. Isku oli suunnatlll Englanti'lkin vistaan, El([oopasta Intiaan. 
Aasiaan johtavia Eng lannin meriteittl vastaan. Englnnnin yritykset 
estai:i ItaJiaa saamasta jalansiJa:l Abessiniassa eiva! tuotlaneet tuloksia. 
Vapll.1lltaakseen l(atensii Italia erosi sen jal keen Kallsaillliitosta ja 
alkoi voimaperiiisesti aseistautua. 

Siten Euroopasta Aasiaan johtavan Iyhimman meritien' varrelle 
ml1odostui uusi sodansolmukohta . 

FClscistinen Saksa rikkoi yksipuolisella toimenpiteella Versaillesin 
rauhansopimuksen ja teld sUllnnitelman Euroopan valtioiden rajojen 
vakivlltaiscn uudel1eentarkistamisen taytantoonpanos!a. Saksalaiset 
fascistit eiva! salanneet, etta he pyrkivii t Iaskemaan valtaansa naapuri
valtiot tai ainakin anastamaan naiden valiioide n saksalaisten asut
tama.t al ueet. Tilmii stlunnitelma edellyttaa al uksi Ita vallan anasta
mista, sen jlllkeen iskua Tshekko-Slovakiaa vastaan, sitten eh kii _ 
Puolaa vastaan, jossa myOskin on Saksaan rajoittuva yhtenainen 
al ue saksalaisine vaest<:lineen, ja sitten ... sittenpiihiin »niihdaiin u. 

Kesallii vuonna 1936 alkoi Saksan ]a Italian sotilaall!nen inter
ventio Espanjan tasavaltaa vastaan. Espanj<llaisten fascistien autta
misen varjolla Halia ja Saksa saivat tilaisl1uden kl1lJettaa sal~vihkaa 
sotavaenosastojaan Espanjan aluee lle, Ranskan selkapuolelle, ja 
sotalaivastonsa Espan Ian vesllIe, Balearien saarten ja Gibraltarin 
seuduille etelassl1, Atla ntin valtameren seuduille lannessa ja Biskayan 
lahden tienoille pohjoisessa. Vuoden 1938 alussa saksalaiset fascistit 
ana8tivlt Itaval/an, saaden Jalansij an Tonavan keskijuoksu n seuduil la 
Ja levittaytyen Etela-Eurooppaan, liihemmaksi Adrian merta. 

Kehittaessaiin interventiota EspanJaa vastaan saksalais-italialaiset 
fasc istit uskottelivat kaikille, etta he taistelevat • punaisia" vastaan 
Espanjassa, eivatka muka pyrkineet mihinkiian muih in paamllariin. 
Mtttla se oli kOmpeWa ja typeral1 naamiointia, joka oli tarkoitettu 
yksinkettais!en ihmisten pett~miseksi. Itse asiassa he suuntasivat 
iskun Englantia ja Ranskaa vastaan, si lla he laskiva t valvontansa 
aile meritiet, jotka yhdistavat Englantia ja Ranskaa niiden valtaviin 
siirtomaaomistuksiin Afri kassa ja Aasiassa. 

Mita tulee Itavallan anastamiseen, niin se ei mitenkaan enaa 
mahtunut Versaillesin sopimusta vastaan kohdistetun taistelun puit

teisiin, Saksan n kansaIlisten· etujen suojelemisen puittetslin, sert 
pyrkimyksiin paJauttaa itselleen ensimmaisen imperialistisen sod an 
yhteydessll menettlimansa alueet. Itavalta ei ollut kuulunut Saksaan 
ennen sotaa eikli sen Jalkeen. Wivallan vtlkivaltainen yhdistaminen 
Saksaan merkitsee vieraan aluee n hliikailematonta imperialistista 
anastamista. Se palJastaa epailemattii fascistisen Saksan pyrkimyksen 
hallitsevan aseman saavuttamiseen Lansi-Euroopan mantereella. �

Se oli isku ennen kaikkea Ranskan Ja Englannin etuJa vastaan. �
Siten EteJa-Euroopassa, Itavallan Ja Adrian meren seuduilla, �

samoin kuin Euroopan lantisimmassa osassa, Espan jan ja sita huuh�
televien merien seuduilla, muodostui uusia sod an solmukohtia. �

Vuonna 1937 Japanin fascistinen sotilaskopla anasti Pekingln, �
tunkeutu\ Keski-Kiinaan Ja miehitti Sha nghain . Japanilaisten 50

tajoukkoJen tunkeutuminen Keski-Kiinaan samoinlcuin muutamia �
vuosia aikaisemmin tunkeutumlnen Mandshuriaan , tapahtui japani�
iaisittain, s. O. salakavalasti, k1iyWlmiillll kierasti hyvakseen japani�
laisten ilsensa JarjesUlmia erilaisia »paikallisia vallkohtauksia · , �
rikkomall todellisuudessa kaikki Ja kaikenlalset "kansainvaliset �a
saarinot~, valipuheet ja sopimukset J.n.e. Tientsinin la Shanghain 
anastus antoi Japanin haltuun avaimen kaupankayntiin Kiinan 
kanssa, Kiinan rajattomain markkinain kanssa. Tama merkitsee, etta 
Japani, nlin kauan kuin se piHili hallussaan Shanghaita ja Tientsi nia, 
voi heiWlli milloin tahansa pois Keski-Kiinasta Englannin ]a Yhdys

vallat, Joilla on sieHa Jattiliiismaisia sijoituksia. 
Tietystikin Kiinan kans an ja sen armeijan sankarillinen taistelu 

Japanilaisia anastaJia vastaan, vallava kansallinen nOLlSU Kiinassa, • 
suun naltomat ihmis- Ja aluereservit Kil nas$a Ja vihdoin Kiinan kan
sall isen hallituksen paaWl.vliisyys kayda Kiinan vapallstaistelu lop· 
puun saakka, anastajien Hi.ydelliseen karkoittamiseen saakka Kiinan 
raJoJen sisaltll _ kaikki tamll epailemaHa puhuu sen puolesta, etta 
japanilaisilla imperialisteilla ei ole eika voi 011a. Kiinassa tulevai· 

suutta. 
Mutta totta on my5skin se, etta Japani toistaiseksi pltali hal

lussaan Kiinan kaupan avaimia Ja etta sen sota Kiinaa vastaan on 
oleellisesti mita vakavin isku Englannin Ja Yhdysvaltain eduille. 

Silla tavoin Tyynen valtameren rannalla, Kiinassa on muodos· 

lunut viela yksi sodan sol mukohta. 
Kaikki nama tosiasiat osoittavat, etta toinen imperialistinen 

sota on tosiasiallisesti jo alkanut. Se on alkanut salavihkaa, ilman 
sodanJuli stusta. Valtakunnat Ja kansat ovat ikaankuin huomaa
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matiaan luisuneet toisen imperiallstisen sodan pyBrteisiin. Sodan 
alkoivat maailman eri aarillli kolme agressiivista valtiota, Saksan, 
Italian ja Japanin fascistiset hallitsevat piirit. Sotaa kaydllan valta
valla alueella Gibraltarista Shanghaihin saakka. Sota on jo nyt 
ehtinyt vetamalin pyorteisiinsa yli puolimilJardisen vaestBn. Sotaa 
k1iydaan viime kildessa Englannin, Ranskan ja Yhdysvaltain kapi
talistisia etuJa vastaan, koska sen paamalirlina on maailrt1an Ja vai
kutuspiirlen uusi Jako agressiivisten maiden ed uksi, noiden nlin 
sanottu jen demokraattisten malden kustannuksella. 

Toisen imperialistisen sodan erlkoinen tunnusmerkki on toistai
seksi se, etta sit1i kayvllt ja laajentavat agressiiviset vaJl at, samaan 
aikaan kun muut vallat , ndemokraattiset" vallat, Joita vastaan sota 
on varsinaisesti suunnattu, eivat ole nakevlnlian, ettll sota koskee 
niita, pesev'at Iditensll , vllistyvat, ylistelevllt omaa rauhanrakkaut
faan , sattlvat fascistisia agressoreJa ja... luovuttavat vlihitellen 
!lsemansa agressoreil le , vak uutellen samalla valmistautuvansa vasta
rinfaan, 

TlIllli sodalla on, kufen nllhdlilln , jokseenkln kummallinen ja 
yksipuoIinen luanne. Mutta se ei esta sitll olemasta slllllimlitonHl ja 
hl1ikallematonfa anastussotaa, jota kaydaan Abessinlan, Espanjan Ja 
Kiinan heikosti suojattuJen kansoJen kustannu \rsella. 

Olisl vaarin selitlali ta llalnen sodan yksipuollnen luonne ndemo
kraattistenU valtioiden sotilaallisella tai taloude!lisella heikkoudell a. 
h Demokraattiset u valliot ovat tietysti fascls tisia valtioita voimak
kaammat. Laajenevan maailmansodan yksipuolista luonnetta selite
taan sitert , etta ei ole olemassa "demokraattiste n" valtioiden yh teis
rintamaa fascistisia va ltoja vastaa n. Niin sanotut ndemokraattiset" 
valtlot eivat tletysti hyvaksy fascististen valtiolden "ll.arlmmaisyyk
sia" ja pelkaavat fascististen nltioiden voimlstumista. Mutta ne 
pelkaavllt vieHikin enemman tyovaenliikett ll. Euroopassa ]a kansal
!ista vapausllikelta Aasiassa; ne ovat slUt mielta, eWl fascismi on 
If hyv1ia vastamyrkkyii" kai kkia naita n vaarallisia" liikkeita vastaan. 
Siita syysta "demokraattisten· valtioid en hallltsevat piirit, varsinkin 
Englannin hallitsevat vanhoilliset piirH, rajoittuvat politiikassaan 
suostuttelemaan riehaantuneita fascistisla vallanpitiiJHi, neuvoen, 
eWi "ei pida menna tll1rlmmlisyyksiin", ja antaen niiden samaan 
aikaan ymmiirHia, etta he • Uiydellisesti ymmiirtiivat" ja itse asiassa 
ovat mY6tatuntoisia naiden. taantumukselilselle poliisipolitiikalle, 
joka kohdistuu tyilvaenliiketta ja kansallista va.pausliikettll vastaan; 
Englan nin hallitsevat pilrH noudattavat tlissa jotenkln samanlajsta 

pohtiikkaa kuin mlta noudattivat tsarismin aikana venllllliset liberaalts
monarkistiset porvarit, jotka pelkasivat tsaarin polHiikan nlHlrim
miiisyyksia«; mutta viela enemman pelkasivat kansaa ja sen takia 
antautuivat Sttostuttelupolitiikkaan tsaaria kohtaan, siis sopimuspoli
tiikkaan tsaarin kanssa kansaa vastaan. Kuten tunnettua, sai Venajan 
liberaalis-monarkistinen porvaristo maksaa kalliist i t1ista kaksinaisesta 
poli tiikasta. On oletettavissa, etta historian kosto kohtaa myOski n 
Englann!n hallitsevia piireja ta heidan ystaviaan Ranskassa ja Yhdys

valloissa. 
Neuvostoliitto ei tietysti voinut s!vuuttaa nolta vakavia tapahtu

mia nahdessaan sellaisen kansainvalisten asloiden klHinteen. Jokainen, 
vieHipa pienikin, agressorien aloittama sota on vaara ra uhaarakasta
ville maille, ja toinen imperiaJistinen sota, joka nlin "h uomaamatta " 
on yIHittanyt kansat ja vetanyt pyorteisiinsa puollmiljardisen vaeston, 
on sltli suuremmalla syyllli mita vakavin vaara kaikilte kansoille Ja 
ennen kaikkea Neuvostoliitolle. Tlista kertoo kaunopuheisesti nkommu 
nisminvastaisen liiton- muodostaminen Saksan, Italian ja Japan!n 
keslten . SentahdE'n on meidan maamme, samail a kun se on harjoitta
nut rauhanpolitiikkaansa, edelleen kohottanut raJojemme puol ustus· 
kuntoisuutta seka voimistanut Punaisen armeijan ja P unaisen 
laivaston taisteluvalmeutta. Vuoden 1934 lopulla Hittyi Neuvostoli itto 
Kansainliittoon, ti et1ien eWi Kansainliitto, huolimatta sen heikkou
desta, kuitenkln voi olla agressorien paljastamispaikkana ja ]onkun
laise na, vaikkapa hcikkonakln, rauhan valikappaleena, joka pldliWia 
sodan vaIIoillecnpliasya. NClIvostoliitto oil slUl micHa, eWl tailaisena 
aikana ei sal ylcnkatson cdl!s sellaisiakaan hclkkoa l<ansainviilista 
jarJestoa kuin 011 i(ansainliitlo. Toukokuussa vllonna 1935 solmittil n 
Ranskan ja Nellvostoliiton vUlill ii sopimus kcskinaisesttl. avunannosta 
mahdolllsta agressorien paallekarkausta vastaan. Samanaikaisesti sol
mittiin samanlainen sopimus Tshekko-Slovakian kanssa. Maaliskuussa 
vuon na 1936 Neuvostoliitto solmi Mongolian Kansanlasavallan kanssa 
sopimuksen keskinaisesta avunannosta. Elokuussa vuonna 1937 501

mittiin molemminpuolinen hyokldiamatlomyyssopimus Neuvostoliiton 

ja Kiinan tasavallan valiJla. 
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2. Teollisuuden �ja maatalouden jatkuva nousu Neuvostoliltossa. 
Toisen viisivuotissuunnitelman tllyttiim inen ennen mliil.rllaikaa. 
Maatalouden uudestirakentaminen ja kollektivisoinnin loppuun
suorittaminen. Kaaderien merkitys. Stahanovilainen lii ke. 
Kansan hyvinvoinnin nousu. Kansan kutttuurin nousu. Neuvos
tovallankumouksen voi ma. 

Samaan aikaan kun kapitalistisissa maissa kolIllen vuoden kulut
tua vuosien 1930- 1933 talouspulan jalkeen liihenl uusi talouspula , 
jatkui Neuvostoliitossa koko t/ilili kaudella herkelimaWI teollisuuden 
nousu. Jos maailman kapitallstinen teolliSuus kokonalsuud'essaa n oli 
vuoden 1937 puolivaliss1l. tuskin saavuttan ut 95 - 96 prosenttia vuoden 
1929 tasosta, joutuakseen vuoden 1937 toisella p uoliskolla uuden 
talouspulan kauteen , nlin Neuvostoliito n teollisuus yha DOusten saa
vutti v uoden 1937 loppnun mennessa 428 prose nttia vuoden 1929 
tasos ta, ja verrattuna sodanedeIliseen tasoon se oli kasvanut enemman' 
lwin se itsemankertaises ti. 

Tama menestys 011 suora haisena seurauksena uudestirakentamis· 
pOlitii kas ta, jota puolue ja hall itus no udattivat kaikella jarkahtamatt5
myydella. 

Tilman menestyksen tuloksena toinen viisivuotissuunnitelma teol
lisuudessa tuli tilytetyksi ennen maaraaikaa. Toinen viisivuotissuun
nitelma Uiytettiin huhtikuun 1 paivaan mennessa vuonna 1937, to!
sin sanoen 4 vllodessa 3 kuukaudessa. 

Se oli valtava soslalismin' voitto. 

Melkein samanlainen nousu 011 havaittavi ssa maatalo ude~sa. Kaik
kien vi ljelyskasvie.n kylvoalat suurenivat 105 mi ljoonasta behtaarista 
Vllonna 191 3 (sodanedellinen aika) 135 miljoonaan hehtaariln vuonna 
1937. Viljan t uotanto lisaantyi 4 mil jardista 800 miljoonasta puudasta 
vuonna 1913 6 mlljardiln 800 miljoonaart puutaan vuonna 1937, 
taakapuuvillan tuota nto 44 miljoonas ta puudasta 154 miljoonaan 
p uutaan, pellavan (hampun) tuotanto 19 miljoonasta puudasta 31 
miljoonaan puutaan , sokeriluurikkaan tuotanto 654 miljoonasta 
puudasta 1 miljardiin 3 11 miljoonaan puutaan, 51jykasvien tuo
tanto 129 miljoonasta puudasta 306 miljoonaan puutaan. 

On huomattava, etta yksistaan kollektiivitaloudet (i1man neu
vostotiloja) luovuttivat maallemme vuonna 1937 tavaravil jaa yli 
1 miljardi 700 miljoon aa puutaa eli vahintaan 400 miljoonaa 
puutaa enemman kuin tilan herrat, kulakit ja taio npojat yhteensa 

vuonna. 1913 . 
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Vain yksi maatalouden ala - karjanhoito - jai yha vlela ]alkeen 

sodanedeIlisesta tasosta 1a edistyi yhii vielakin hidasta vauhtla. 
Maatalouden kollektivisointia taas voitiin pWl.lI. Ioppul1n suoritet

luna. Kollekliivltalouksissa oli vuonna 1937 18 ja puoli miljoonaa 
talonpoikai staloutta, siis 93 prosenttia kaikista talonpoikaistalouksista, 
la kollekti ivitaJouksien vilJan kylv5ala oli 99 prosenttia kaikesta ta-

Jonpoikien viljan kylvoaJasta. 
Maatalouden uudestirakentaminen ja sen voimaperainen trakto

reilla ja maatalouskonellia varustaminen oli 10 kantanut hedelmiii. 
Teollisuuden 1a maatalouden uudestirakentamisen Ioppuunsuorit 

taminen oli johtanut siihen, ettl!. kansantalouS oli varustettu runsaasti 
ensil uokkaisilia teknillisil Hi. valineillli; TeoIIisuus]a maatalous, kulku
laitos ]a armeija olivat saaneet valtavan maaran uutta teknlllista kalus
toa, uusia kone"aa la ty5penkkeja, traktoreita Ja maatalouskoneita, vetu
reila ja hoyrylaivoja, tykist5a Ja tankkeJa, Ientokoneita 1a sotalaivoja. 
Oli pantava tyoh5n kymmenin 1a sadoin tuhansln opeteltuja kaade 
reita, jotka kykenivat hallitsernaan koko taW tekniikkaa 1a puserta
ma~n siitll. kalken sen, mitii slita voi pusertaa. lIman tam, Oman riit
taval!. ml!.arlHi. tekniikkaa hallitsevaa viikea, tekniikka uhkasi muuttua 
kasaksi kuoll utta , hyotya tuottamatonta metaliia. Se oli vakava vaara, 
1 johtui siita, etta tekniikan hallitsemiseen kykenevien kaade
0ka 
rien kasvu ei ehtinyt tekniikan nwkana, vaan jlii kauas jttlkeen

me 
siitll.. Asia mutklstul siita, etta melkoinen osa toimihenkil5istll.m 
ei kasittlinyt taUi. vaaraa Ja oli sita miel1li, etta tekniikka "itse tekee« 
tehtllvllnsa. .los aikaisemmin oli aliarvioitu tekniikkaa ja halveks ien 
suhtauduttu siihen, niin nyt si la alettiin yliarvioiua , muutettiin se 
fetishiksi. Ei ymmarretty, etta tekniikka llman tek niikkaa hallitsevia 
hmisia on kuollut. Ei y mma rretly, etta teknlikka voi taata korkean 
tuotlavaisuuden silla ehdolla, etta on ihmisHi, lotka ovat omaksuneet 

tekniikan. 
Kysymys tekniikkaa haliitsevista kaadereista sai siten ensiarvoi· 

sen merkityksen.
Oli kaannettava roimihenkiloidemme huomio pois tekniikan yliar· 

vioinnis!a, kaaderien merkityksen vaheksymisesta - suunnattava hei
dat tekniikan o maksumiseen, lekniikan hallitsemiseen , tekniikkaa 
kayttamaan 1 siita suurimman . teho n puristamaan kykenevien monia 
lukuisten kaaderien kasvatuksen kaikenp uoliseen vahvistamiseen. 

J os puolue oli aikaisemmin, uudestirakentamiskauden alussa, jol
loin maass vallitsi suuri tekniikan puute, esittlinyt tunnuksen:a 
u tekniikka ratkaisee uudesti raken~arrii skaudella kaiken", niin nyt, 
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jolloln teknillista kalus!oa oli ru nsaastl, 10110ln uudestl rakentamis
kausi oli tu llut paapiirteissaan lop puunsuorite tuksi, Jo11oin maassa 
tuntui kipea kaaderien puute, piti puolueen antaa llllS i tunnus, 
joka ei enaa kiinnittiinyt paahuomiota tekniikkaan, vaan tekniikkaa 
tiiydellisesti kayttamaan kykeneviin ihmisiin, kaadereihin. 

Suuri merldtys tassa suhteessa oli toveri Stalinin puheella 
Punaisen armeiJan akatemiain oppilaiden piiastotilaisuudessa touko
kuussa vuonna 1935. 

"Aikaisemmin sanoimme", lauslli toveri Stalin, "et!li- " tek
niikka ratkai see kaiken". Tama tunnus auHoi melta siina suh
teessa, eWi me lopetimme tekniikan puut!een Ja loimme mitii 
laaJimman !eknil1isen peru stan kaikilla toiminta-aloilla viikem
me aselstamiseksi ensiluokkaisel1a tekniikalla. Se on oikei n 
hyvii. Mutta se ei ole liiheskiiiin riiltiiva. Pannakseen tekn ii 
kan liikkeel1e 1a kayWHikseen sita pohJiaan mYOten tarvi taan 
teknii kan omaksuneita ihmisia, tarvitaan kaadereita, 10tka ky
keneviit omaksumaan Ja kayttamiHin tlita tekniikkaa taiteen kaik
kien siHintOjen mukaan. Tekniikkailman tekniikkaa hallitsevia 
ihmisia on kuollut. Tekniikka, Jonka johdossa ovat tekniikan 
omaksuneet ihmiset, vol saaqa Ja sen on saatava · aikaan ih
meita. Jos ensiluokkaisissa tehtaissamme seka neuvostotiloil
lamme la kollektiivilalou':sissamme, kulkulaitoksessamme ja 
Punaises~a armeijasfamme olisi riittavll. m1iara kaadereita, jotka 
kykenisivat hallitscmaan tata tekniikkaa, niin maamme sais! tu
loksia kolme ja nelJa kertaa enemman kuin se nyt saa. Tama n 
takia on nyt pantava p:Uipaino ihmisiin, kaadcreihin, tyO nte
kijOihin, jotka hallitsevat teJ:niikkaa. Taman \ruoksi on vanh a 
tunnus "tekniikka ratkaisee kaiken", joka heijasti jo sivuutet. 
tua kautta, joll~in meilIa oli tekniikan puute, nyt vaihdettava 
1,Iuteen tunnukseen: "Kaaderit rat,~aisevat !~aikefl". Tam1i on 
nyt paaas ia ... 

On vihdoinkin ymmiirreWivii, etta hikista arvokkaisla pati. 
omista, joila on maailmassa, ovat kalkkein arvokkainta 1a 
kaikkein ratkaisevinta paaomaa ihmiset, kaaderit. On ym marret
tava, etta nykyisissa oloissamme nkaaderit ratkaisevat kaiken u. 

Jos meilla on hyvat ja mouilukuiset kaaderit teollisuudess:l, 
maataloudessa, kulkulaitoi<sessa, armeijassa, niin maamme on 
voittamaton. Jos meilla ei ole sellaisia kaadereita, niin on num
me kummaJlakin jalallau. 
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Siten tuli enslarvolseksl leh tavaksi ]o lldutettu kaaderlen kasvat· 
taminen tekniikan alalia )a nopea uuden tekniikan omaksuminen, tyon 

ttlottavaisuuden edelleen kohottamiseksi. 
Kalkkeln selvimpana esimerkkin1l. sellaisten kaaderien kasvusta, 

esi merkkin1l. siita, kuinka meidan vlikemme omaksuu uuden tekniikan 
ja kuinka tyon tuottavaistlus edelleen kasvaa, on stahanovilainen 
Hike . Tllmli Hike syntyi ja paasi vauhtiin Donetsin kaivosalueella, 
hiiliteo\lisuudessa, -levisi toisille teollisuuden aloille, kulkuJaitokseen 
ja sen lalkeen maatalouteen. Tiit1i liikett1l. nimitettiin stahanovilaiseksi 
lilkkeeksi sen aloitta]an, Donetsin alueeila siJaitsevan "Tsentra1nala 

lrminou-nimisen kaivoksen hi ilenlouhijan Aleksei Stahanovin nimen 
mukaan. Jo ennen Stahanovia oli Nikita lzotov paassyt siihen saakka �
tun temattomiin ennatykslin hiilen kaivuussa. Stahanov, joka yhden �
tyovuoron aikana elokuun 31 pna vuonna 1935 louhi 102 [annia �
hii Wi la ylltti siten tavalliset hiilentuotantonormit 14-kertaisesti, �
pani esimerkiliaan alulle tyolaisten Ja kollektiivitalonpoikien ]oukko�
Ilikkeen tuotan tonormien korolhal11isen puolesta, tyon tuotlavaisuuden �
uud~n nousun puotesta. Busygin autoteollisuudessa, Smetanin jalki�
neteolllsuudessa, Krivonos kulkulaitoksessa, Musinski melsiiteollisuu�
dessa, Jevdokia ja Maria Vinogradova kutomateallisuudessa, Maria �
De l11 tshenko, Marina Gnatenko, P. Angelina, Polagutin, Kolesov, Ko�
vardak ja Borin maataloudessa - ne ovat stahanovilaisen Iiikkeen 

ensimmaisten uranuurtajien nimet. 
Helt1i seurasivat toiset uranuurlalat , kokonaiset uranuurtajajoukot, 

jotka slvuuttivat ensllllll1uislen uran tlurtajien tyon tuottavaisuuden. 
SllUl1l1aton 11lerkitys stahan()v Baiscn Ii ikkecn laa jenemiselle oli 

ensl mmiilselUi. ylcislii ttolaisella staltanovilaisten nellvoltel ulla Krem
lissa, ll1arraSkUll ssa vuonna 1935, 1<1 toveri Stalinin puheella siella. 

»Stahanovil ainen liike", sanoi toyer! Stalin puheessaan, 
"Ilmaisee sosialistisen kilpailun uutta nousua, sosialistisen 
Idlpailun uutta, korkeampaa vaihetta .•. Ennen, kolmisen vuotta 
sitten, sosialistisen kilpailun ensimmaisessa vaiheessa ei sosia
listinen kiIpailu valttamaiUi. ollut sidottu uuteen tekniikkaan. 
Ja silloin ei meilHi. oikeastaan juuri ollutkaan uutta tekniikkaa. 
Mutta sosialistisen kil pailun nykyinen vaihe, stahanovilainen 
liike , on painvastoin valtUimaWi. sidottu uuteen tekniikkaan. 
. Stahanovilainen liike ei olisi ajateltavissa i1man uutta, korkeam
paa tekniikkaa. Edessamme on ihmisia, sellaisia kuin toverit 
Stahanov, Busygin, Smetanin, Krivonos, Pronin, Vinogradovat 
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ja monet muut - uufta vakea, tyomiehHi ja ty61liisnaisla, jotka 
ovat taysin omaksuneet alansa tekniikan, alistaneet sen tah
toonsa ja ajaneet sHit eteenpain. TalJaista vakeli ei meil Hi. kol
misen vuotta sitten ollut tai ei juuri lainkaan ollut. •. Stahano
vllalsen liikkeen merkitys on siina, eWI se on selJaista lilkettll, 
joka rikkoo van hat teknilliset normit riittamiHtomlnll, sivu uttaa 
monlssa tapauksissa edistyneimpien kapitalististen maiden 
tylln tuottavaisuuden ja silJa tavoin avaa kaytiinnollisen 
mahdollisuuden sosialismin edelleen I ujittamiselle maas
samme, mahdolIisuuden maal11me muuttal11iselle vauralmmaksl 
maaksi" . 

Luonnehtien s tahanovilaisten tyotapoja 1a osoittaen stahanovi
laisen liikkeen suunnattol11an merkityksen maamme tulevaisu udelle 
toveri Stalin sanoi edelleen: 

"Katsokaa stahanovilais-tovereita. Millalsta vakea he ova t? 
He ovat paliasiassa n uoria tai keski-ikaisiil tyomiehia ja tyo
Hiisnaisia, valistuneita Ja tekn illisesti pystyvi a ihmisiii, jotka 
antavat tarkkuuden ]a tasmallisyyden maliinaytteWi tyossa ja 
jotka ovat oppineet laskemaan aikaa ei vain minuuteissa vaan 
myoskin sekunneissa. EnemmisW heista on suorittanut niln 
sa no tun teknillisen minimin *) ja tiiydentila edelleen tek
nilIista koulutustaan. He ovat vapaita eraiden insinMrien, tek
nikkojen ja talousmiesten van hoillisuudesta ja kankeudesta, he 
kulkevat rohkeasti eteenpain rikkoen vanhentuneet teknilliset 
norl11it ja luoden uudet, korkeal11mat norll1it, he lekevilt korJauksia 
teolIisu utemme johtajien laatimiin tuotantokykyisyyden arvioihin 
ja taloudellisiin suunnitelmiin, ta man tasta he taydentilvat ja kor
jaavat insinMrien ja teknikkoJen toita, usein he opettavat na ita 
ja an tavat heille sysayksen eteenpain, silla he ovat vakea, 
joka on oppinut hallitsemaan tiiydellisesti alansa tekniikkaa ja 
loka osaa pusertaa tekniikasta kaiken sen, mitil siitii voidaan 
pusertaa. Tanaan stahanovilaisia on vielil vahan, mutta kuka 
voi epaillil , etteiko heiti! huomen na ole kymmenen kertaa enem
man . Eiko ole selvaa, etta stahanovilaiset ovat uranuurtaj ia 
teollisuudessamme, ettil stahanovilainen li ike edusiaa teolli
suutemme tul~vaisuutta, etta siihen sisaltyy tyovaenluokan tule

. ) Teknillinen minimi - valttilmiltiln teknlliinen tietomailra, joka Silildt;
tililn tyOWisllle sosialJstisissa tuotantolaitoksissa. _ ~uom. 

van kulttuttrisen ja teknillisen nousun itu , etta se avaa meille 
Sen ainoan tien, jolla voiJaan paasta niihin tyon tuottavai
suuden korkeimpiin saavutukslin, Jotka ovat vJ\I WimUttOmat 
sosialismista kommun ismiin siirtymlselle sek11 henkisen ty5n ja 
ruu ll1iill isen lyon vastakohtaisuuden havittlimIselle?" 

StahanovUaisen t1Ikkeen vauhtllnpl1iisel11lnen]a toisen vilsivuo
tissu unnitelman tayttamlnen ennen maariiaikaa loivat ehdot tyoiate
kevien hyvlnvolnnln ja kulituurikehityksen uudelle nousulle. 

Ty~lalsten ja toimitsijoiden reaalipalkka nousi toIsen viisivuotis
kauden aikana enemman lwin kaksinkertaisestl. Ty5palkkarahasto kas
voi 34 miljardista vuonna 1933 81 miljardiin vuonna 1937. Valtion 
sosiallvakuutusrahasto lisalintyi 4 milJardista 600 miljoonasta fUp

lasta vuonna 1933 5 milJardiin 600 mil joonaan ruplaan vuonna 1937. 
Valtion jarJestamaiin ty5liiisten ja toimitsijoide n vakuutukseen, elin
ehtoJen paran tamisecn ja kulttuu ritarpeisiin, sanatorioihin, kylpylOi
hin, lepokoteihin ja sairasapuun kaytettii n yksistlian vuonna 1937 
noin 10 miljardia ruplaa. ,. 

Maaseudulla Iujittui lopullisesti kollektiivitalouksien jarJes
telma. Tatli edisti vlit suuresti kollekiiivitalouksien iskurien II edLl~' 

tajakokouksessa hel mikuussa vuonna 1935 hyvaksytyt Maatalous
arttelin siianntJt ja kaiken kollektiivitalouksien viljele ll1 an maan Idin
niWiminen niiden ikuiseen kliytf(jtJn. Kollektiivitalousjarjestelman 
lujittumlsen tuloksena havisi maaseudulta koyhyys ja elamisen epa
varmuus. Jos ennen, kolmisen vuotta sitten, oli jaeftu yksi tai kaksi 
klloa viljaa tyopalvalt1i, nll n nyt enim mat kollektiivitalonpojat alkoi
vat saada viideslli kahleentoista kiloon, ja monet heistli - kaksi:dn
kymmentli kiloa tyOplilv ii lta, puh umattakaan muiden tuotteiden jake
lusta ja saaduista rahatuloista. Ny! on miljoonla kollektiivitalonpoikais
perheita, jotka ovat saaneet 500-1500 puutaa viljaa vilja-alueilla, 
kymmeniii. tuhansia rupJia vuotuista tuloa puuvilla-, sokerijuurikas-, 
hamppu-, karjanhoito-, viininviljelys-, sitruuna- ja appelsiini-, hedelma
ja vihannesalueilla. Kollektlivitaloudet ovat tulleet vauraiksi. U usien 
aittojen ja varastojen rakentaminen on tullut kollektiivitalonpoikais
perheiden paahuoleksi, koska vanhat tuotteiden sii.ilytyspaikat, jotka 
pli rakenneltu vahliisiii. vuosittaisia varastoja varlen, eivat tyydyttii.
neet kymmeneftaklian osaa kollektiivitalonpoikien uusista tarpeista. 

Ottaen huomioon kansanJoukkojen hyvinvoinnin nousun hallitus 
julkaisi vuonna 1936 lain, joka kieltlili sikiOnlahdeftlimisen. Saman
aikaisesti laadittiin laaja synnytyslaitosten, seimien, maitokeittioiden 
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ja lastentarhojen rakennusohjelma. Vuonna 1936 mytinnettill niHt1i 
~oimenpiteitii varten 2 miljardia 174 miljoonaa ruplaa, 875 mi lJoo
nan asemesta vuonna 1935. Eri koisella lailla saadettiin huomattava 
avustus lapsirlkkaille perheille. Taman Jai n perusteella Jaetlil n vuon
na 1937 avustuksla yll mllJardl ruplaa. 

Ylelsen koul upakon sliatamlsen ja uusien koulujen rakenn us tyti n 
tuloksena kohosl kansanJoukkojen kulttuuri vQimakkaasti. Koko. 
maassa kehlttyi suurenmoinen koulujen rakennusty5. OpiskeliJain 
lukumaara alkeis- ja keskikoululss a kasvoi 8 miljoonasta vuon na 
1914 28 mil joonaan vuoslna 1936-37. OpiskeJijain lukumaara kor
keirn missa oppilaitokliiissa kasvoi 112 tuhannesta vllonna 1914 542 
tuhanteen vuosina 1936-37. 

Se oli todeJl ista kuJttuurivall ankumousta. �
Kansanjoukkojen alneellisen aseman paranemisessa ja kulttuuri�

kehltyksen nousussa nakyi neuvostovallankumouksemme voima, 
mahti ja voittamattomuus. Men neisyydessli joutuivat vallankul110ukset 
perlkatoon siksi, etta annett uaan kansalle vapauden, el nlllia ollut 
mahdol lisuutta parantaa samail a huomattavasti kansan aineellista 
asemaa ja kulttuurilasoa. Tama oli niiden perusheikkous. Meidan 
vallankumouksemme croaa kaikis ta muista vallanlwmouksista siinii, 
ettii se ei vain vapauttanut kansaa tsarlsmlsta, kapitalismista, vaan 
se paransi mytls perinpohjin sen aineellis ta asemaa Ja kulttuuritqsoa 
Sii na on sen voima Ja voittamattomuus. 

n Meidan proletaarlnen vallankumouksemme u, sanol toye r! 
Stalin puheessaan stahanovilaisten ensimmlilsessa yleisliittolai
sessa neuvotteJussa, .on maallmassa ainoa vallankumous, jon 
ka on onnistunut nayWi.a kansalle ei ainoastaan poli ittiset tulok. 
sensa, vaan myoski n aineelliset tui oksunS1 Kaikista ty5vii.en 
vall anku mo uksista me tunn emme vain yhclen, joka jotenkllten 
saavutti val lan. Se oli Pariisin Kommuuni. Multa se ei kes tii 
nyt kauan. Tosin sc yritti lyodli murskaksi kapitalisl11in kah 
leet, mutta se ei ehti nyt murskaamaan niitli, puhumattakaan 
siitli, ettli se olisi ehti nyt nayttlimaan kansalle vallankul11ouk
sen hyodyllisia aineellisia tuloksia. Meicla n vallankumouksemme 
on ainoa, joka ei ole ainoas taan ly5nyt murskaksi kapitalismin 
kahleita ja antanut kan salle vapautta, vaan on ennaWi nyt antaa 
kansalle vielii. vauraan eHiman aineelliset ehdotkin. Tassa 0 11 

vallankumoukseml11e voima ja voittamattomuus u • 

3. � Neuvostojen VIII edustajakokous. NeuvostolUton uuden Pertts
tustain hyvaksyminen. 

Helmil\Uussa vuonna 1935 Sosialististen Neuvostotasavaltojen 

Liiton Neuvostojen VII edustajakokous teki plliit~ksen Neuvostoliiton 
vuon na 1924 hyvaksytyn Perustuslaln muuttamisesta. Neuvostoliiton 
Perustuslain muuttamisen vaittlimlitttimyys aiheutui niista suunnatto
mista muutoksista, jotka olivat tapahtuneet Neuvostoliiton elamassa 
vllodesta 1924, S. O. Neuvostoliiton ensimmliisen Perustuslain hyvlik
symisesta meidan pliiviim me. Menneinli vuosina oli muuttunllt tay
dellisesti luokkavoimien suhde Neuvostoliitossa: oli luotu uusi sosia
listinen teol\isuus, tllhott ll kulakit, ko\lektiivitalousjlirjestelmli ol i 
voittanut, sosialistinen tuotantovlili neiclen omistus oli vakaantunut koko 
kansantalo udessa neuvostoyhteisku nnan perustaksi. Sosialismin voitto 
teki ma hdolliseksl siirtymisen vaalijlirjestelmlin edelleen demokra
tisoimiseen , yleisen, yhtii.lliisen ja vlilittomlin li1l.nioikeuden ja salai. 
sen aanestyksen kaytantoonottoon. 

Erikoinen Perustuslakivaliokunta laati toyer! Stalinin puheenjoh
doll a Ncuvostoliiton uuden Perustuslain I uonnoksen. Luonnos asetet
tiin koko Kansan kasiteltavaksi , mikli kasittely jatkui 5 ja puoli 
kll ukalltta. Perustuslain I uonnos alistettiin NellvostoJen Ylimaaraisen 
VIII edustiljakokouksen kasiteltlivaksi. 

Marraskuussa vuonna 1936 kokoontui Neuvostojen VIII edustaja
kokous, joka oli kuts uttu hyvliksymaan tai hylkaamiilin Neuvostoliiton 
uuden Pcrust ll slain luonnokscn. 

Selostuksessaan uuden Pcrus tuslaln lnonnoksesta Neuvostojen 
VIII edustajakokouksessa toyer! Stal in esittl ne perusmuutokset, jot
ka olivat tapahtuneet Neuvostojcn maassa vuoden 1924, ensimmaisen 
Perustuslai n hyvilksymiscn Jlil keen. 

Vuoden 1924 Perustnslakl oli laadittu uuden talouspoliti ikan 
ensimmliisellii. kaudella. Silloin Neuvostova\lan piti viela saBia kapi
talismin kehitystli sosialismin kehityksen rlnnalla . Silloin Neuvosto
yalta tllht1isi .~iihen, etta kahden jlirjestelman, kapitalistisen Ja sosia
listi sen valisen kilpailun kulussa jarjestetlian ja tllrvataan sosiaJismin 
voitto kapitali s l11is~a talouden alalia. Silloin kysymys nku mpi voit
taa« el ollnt viela ratkaistu. Vanhaan Ja koyhlian tekniikkaan nojall
tuva teolli suu s ei ollut saavllttanut edes sodanedellistli tasoa. Maa
talous tarjosi silloi n vieHi.kin vahem mii.n ilahduttavan nliyn. Neuvos
totilat la ko\lektiivitaloudet olivat olemassa vain yksina'isinll. saarina 
yksilotalonpoikaistalouksien rajattomassa valtameressa. Silloi n ei ollut 
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kysymyksessa ku lakklen h1i vitt1! minen, vaan alnoastaan heidan ra
joiltamisensa. Tavaranvaihdon alalla oli sen sosialistinen sektorl 
vain noi n 50 prosenttia. 

Toisenlalsen kuvan tarJosi Neuvostoli1tto vuonna 1936. Vuoteen 
1936 mennessa 011 N euvostolliton talous m u uttunut tiiydel lisesti 
Tahan alkaan mennessa oli kapitalistlset alnekset havitetty t:iydelli
sestl- sosialistlnen J1!rJestelma 011 voittan ut kalldlla kansantalouden 
aloflla. Mahtava soslalistlnen teollisuus ylitti seitsenkertaiscsti sodan
edellisen tuotannon Ja 011 taydeilisesti tunkenut pois yksityisteolll
suuden. Maataloudessa oli p1il!ssyt voitolle koneistettu, uud ella tek
nlikalla varustettu sosialistinen tuotanto, maailman kaikkein suurin 
maalalous, kollektiivitalous- ja neuvostotila]arJestelman m uodossa. 
Vuoteen 1936 mennessa oli kulakit taydellisesti havitetty luokkana ja 
yksilotaloudella ei oUut enaa minklianlaista huo mattavaa siJaa maan 
taloudessa. Koko tavaranvaihto oil keskittynyt valtion ]a osltustoimin
nan haltuun. Ih misen harjoittama toi sen ihmise n riisto oli ainiaaksi 
lopetettll. Tllotantov1!lineiden sosialisti nen yhteisomistus oli vakii n
tunut uuden, sosialistisen jarjestelm lin jarkkymlitt(}ml!ksi perustaksi 
kansan talouden kalkilla aloilla . Uudlissa soslalistlsessa yhte iskunnassa 
olivat ai niaaksi kadonneet pulat, kurjuus, tyotWmyys ja Myhyys . 
Oli luotu edellytykset kaikkien neuvostoyhtciskunnan jasenten vau
raalle Ja sivistyneelle elamalle. 

Sill! mukaa, sanoi toyer! Stali n selostuksessaa n, on muuHunu l 
my(}skin Neuvostolilton v1ieston luokkakokoonpano. Tilan herrojen 
luokka ja vanha imperialisti nen suurporvaristo hlivitettlin jo kansalai s
sodan kaudella. $osiallstisen rakennustyon vuosina hllvitettiin kaildd 
rii stl! jaainekset - kapitalistit, kaupplaat, kulakit, keinottelijat. Oli sal
Iynyt vai n ltavitettyjet! riisHivlen luok kien merkltyksett6mill jiitteita, 
joiden filyde llinen hl!vitt1iminen on laheisen ajan kysymys. 

Neuvostoliiton ty(}tatekevissa - tyolaisissll, talon pojissa , InteTl i
genssiss1i - oli tapahtunut syval lekaypia muutoksia sO'SiaJistisen raken
nusty(} n vuosina. 

Tyovlienluokka oli lakannut olemasta tuotantovalin\ltll. vailla ole
va rilstetty I uokka, jollainen se on kapitalismin vallitessa. Se at! 
havitlll.nyt kapitalismin, ottan ut kapitalisteiita poi1 tuotanto valineet, 
muuttanut ne yhteisomaisuudeksl. Se ot! lakannut olemasta proleta
riaattina taman sanan varsinaisessa, vanhassa merkltyksessa. Valtio
vaJtaa hallussaan pitava Neuvostoliiton proleta riaatti on muuttull ut 
iaydellisesti uudeksi luokaksi. Se ori muuttunut riistosta vapautu
neeksi tyovlienl uokaksi1 joka on havittanyt kapitallstisen talousjar' 
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Jestelman Ja toteuttanut tuotantovl!lil1eiden sosialistisen omistul{sen, 
toisin sanoen sellaiseksi tyovaenluokaksi , jollaista ih miskunnan his

toria ei ole vielli tuntenut. 
Neuvostoli iton talonpoikaistonkin asemassa oli tapahtuuut yht1i �

suuria muutoksia. Entiseen aikaan oli yli 20 miljoonaa talonpoikais�
perhettli haarinyt hajallaan olevissa pienissa ja keskikokoisissa talouk�
sissa, ahertan ut kukin omalla maapalallaan. Niilla oli takapajuinen �
tekniikka, niita riisfivlit tilanherrat, kul akit, kauppiaat, keinotteliJat, �
koronkiskurit y. m. Neuvostoliitossa on nyt muodostnnut kokonaan �
uusi talonpoikaisto, ei ole cnaa tilanherroja eika kulakkeja, kaup�
piaita eikll. koronkiskureita, jotka voisivat riista1i talonpoikaistoa. Val�
tava enem mist6 talonpoikaista lotlksista on liittynyt koll ektiivitalouk�
siln, joiden pe.rustana ei ole tuotantovalineiden yksityisomistus. �
vaan kollektiivisen tyon perustalle kasvanut kollektii vinen omistus . �
Tamil. on uusi, kaikesta rii:>tosta vapautllnut talonpoi kaiston 

tyyppi. 
Sellaista talonpoikaistoakaan ei ihmiskunnan historia ole vieHi 

tuntenut., ' 
Myoskin Neuvostoliiton intelliget!ssi on muuttunut. Sen suuri 

Joukko ,on tullut taydell isesti ulldeksi intelligenssiksi. Enemmisto 
siita on laht6isi n tyolaisten ja talonpoikien keskuudesta. Se ei pal· 
vele I{apltalisteja, niinkuin vanha intelligenssi , vaan sosialismia. In tel
ligenssi on tull ut sosialistisen yhteiskun nan tasa-arvoiseksi jaseneksi 
Tamll inteiligenssi rakentaa yhdessa tyolaisten ja talonpoikien kanssa 
uutta sosialistista yhteiskuntaa. Se on kansaa palvelevan ja kaikesta 

• � riistosta vapautut!cen intelligenssin lIusl tyyppi. Sellaista intel
ligenssiil. ei ihmiskunnan historia ole viela tu ntenut. 

Si1l1i tavoin kuluvat pois luokkarajat NeuvostoHiton ty6liilekevien 
valilta, havill l! vanha luokkaeristyneisyys. Tyolaisten, talonpoikien ja 
intelligenssin valilta hliviavat ja kuluvat pois taloudelliset ja poliit
tiset ristiriidat. O n muodostunut perusta yh teiskun nan moraalis

poliittiselle yhtenaisyydelle. 
Nama syvat muutokset Neuvostoliiton elll.massll, nllmtl. sosialismin 

ratkaisevat menestykset Neuvostoliitossa ovat saaneet lImaisunsa Neu

vostolii ton uudessa Perustuslaissa. 
Taman Perustuslain mukaisesti muodostuu tleuvostoyhteiskunta 

kahdesta ystavyyssuhteessa olevasta I uokasta - ty6laisistli Ja talon
pOjista, joiden v1ilil1ll. on vieHi s1iilynyt luokkaeroavaisuuksia. Sosia
lististen Neuvostotasavattojen Liitto on tyolaiste n ja talonpoilden 

sosialistinen valtio. 
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Neuvostoliiton polliUisen perustan rtl uodostavat ty6tatekevien 
edustaJlen Neuvostot, jotka ovat kasvaneet ja varttuneet tilanherroJen 
ja kapitaJistien vallan kukistamisen Ja proletariaatin diktatuurln val
loittamlsen tuloksena. 

Kaikki valta Neuvostollitossa kuuluu kaupungln Ja maaseudun tyO_ 
tatekeville, ty<Hatekevlen edustajien Neuvostojen kautta . 

. Neuvostoliiton valtiovallan yHn elin on Neuvostoliiton Korkein 
Neuvosto. 

Neuvostoliiton Korkelmman Neuvoston, joka muodostuu kahdesta 
tasa-arvoisesta kamarista, Liittoneuvostosta ja Kansallisuuksien Neu
vostosta, valitsevat Neuvostoliiton kansalaiset neljan vuoden aJaksi 
ylelsen, valittomiin Ja yhtiiHiisen aanioikeuden pohjalla, salalsella 
iianesty ksellii. 

Neuvostolliton Korkel mman Neuvoston, samoin kuln tyotl1teke
vlen edustaJien kalkkien NeuvostoJen vaalit ovat yleiset. Se merkit· 
see, etta kalkilla Neuvostolliton kansalaisilla, jotka ovat tll.yttanee t 
18 vuotta, rodusta Ja kansallisuudesta, uskontunnustuksesta, slvistys
m1liiriistii, asuinpaikan vakinaisuudesta, yhteiskunnallisesta syntyperiista, 
varallisuudesta ja alkaisemmssta tolmlnnasta rilppumatta on oikeus 
osallistua edustajien vaaleihln Ja tulia valituiksi, lukuunottamatta 
mielisairaita ja henkiloita, jotka oikeus on tuominnut menettamaa n 
aanioikeutensa. 

EdustaJlen vaallt ovat yhtt1ltiiset. Se merkltsee, ett11 Jokalsella 
kansalaiseJla on yksi al1ni ja kai kk l kansalaiset osallistuvat vaaleihin 
yhtlilaisillii perusteilla. 

Edustaj len vaalit ovat vt1litt(Jmitt. Se .merkitsee, ettii kansalai set 
suoriHavat tyotiitekevlen edustaJien kaikkien Neuvostojen vaalit, al
kaen tyotiitekevien edustajien kylii- ja kaupunklne uvostosta ai na 
Neuvostolilton Korkeimpaan Ne uvostoon saakka, suoranaisesti, vii
Iitt{}milla vaale illa. 

Neuvostolliton Korkein Neuvosto valltsee mo~emplen kamarlen 
yhtelsessii istunnossa Korkelmman Neuvoston Puhemiehiston Ja Ne l1 

vostoliiton Kansankomlssaarien Neuvoston. 
Neuvostoliiton taloudellisen perustan m uodostavat sosiallstlnen 

talousJ11rJestelmii ja tuotantovlllineiden sosialistinen omistu~. Neu vos
toliitossa toteutetaan sosiallsmin periaat,etta: nJokaiselta kykYJensa 
mukaan, jokaiselle ty6nsa mukaan u . 

Kaikille Neuvostoliiton kansa!aisille taataan ol~eus tyohon, oi
keus lepoon, oikws slvis tykseen, oikeus aineelliseen vanhuushuol
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tooti ja samoin huoltoon sairauden ja tybkykylsyyden menett~m l sen 
sattuessa. 

Naiselle annetaan samanlalset oi ke udet kuin miehelIekln toirillll

nati kaikiJIa aloilla. 
Neuvostoliiton kansalaisten tasa-arvoisuus, heldan kansalllsuu· 

destaan Ja rodustaan riippumatta, on jarkkymllton lak!. 
Kaikille kansalaisille myon neUlan omantunnon vapaus Ja uskon

nOllvastaisen propagandan vapaus. 
Perustuslaki takaa - sosialis tisen yhteiskunnan I ujlttamlsen eduk

si _ sanan-, paino' la kokoontumisvapauden, olkeuden yhdistya 
yhteiskunnallisiksi JarJestoiksi, henkilon loukkaamattomuuden, asun· 
non loukkaamattomuuden Ja kirJeenvaihdon salaisuuden, turvapaikka
olkeuden ulkomald'en kansalaisille, joita valnotaan tyotatekevien 
etuj en puol ustamisen tal tieteellisen toiminnan tahl kansallisen va

paustaistelun takia. 
Uusi Perustuslakl asettaa samall a kaikille Neuvostoliiton kansa

laisille vakavi a velvollisuuksla: lakien noudattamisen, tyokurln no u
dattamisen, yh teiskunnallisen vel vollis u uden rehellisen t11yttamlsen, 
~osialistl~en yhteiselam1ln sll.ll.ntojen kunnioittamisen , yhteisen, sosia
listisen omaisuuden varjelemlsen Ja lUjlttamisen, sosialistisen isan· 

man n puolustamisen, 
n Isllrtmaatt puolustaminen on Neuvostolliton jokaisen kart 

salaisen pyha velvollisulls·. 
. . 

Kansalaisten oikeudesta yhd istyll erilaisiksl yhdlstyksl ksl sanota~n 

erll.assa Perllstuslai n pyklilassa: 

"t<aikkeln akllivlslmmat 1a tietoislmmat kansataiset tyo
vll.e nl liokan rivelstll. Ja tyotiitekevien muista kerroksista yhtyvat 
Neuvostolliton i(ommllnistiseksi Puolueeksi (bolsl1evlklt), joka 
on tyotatekevien etuJoukko heidan taistelussaan soslalistisen 
jll.rjesie!man IllJlttamiseksi Ja kehiftamiseksl seldi tyotll.tekevlen 
kaikkien jarjestOJen, nlin yhteiskunnallisten kuin valtiojarjes
t6Jenkin, Johtava ydlnjoukko". 

Neuvostojen ym edustajakokou~ hyvllksyl ja vahvlsti ykslmie
li~es ii N euvostoliiton uuden P~rustuslain luonnoksen. 

Neuvostojen maa sai silla tavoin uuden Perustuslain, sosiallsmin 
sekii tyoHiis. ja talonpolkaisdemokratian volton Perustuslafn. 

Perustuslaki oli siten vahvistuksena sille maailmanhistorlalllselle 

tosiasialle, etta Neuvostoliitto on astunut kehityksen uuteen vaihee
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• 
:,een, sosialistisen yhteiskunnan ra kentamisen loppuunsuorittamiseell 
ja vllhitelIen siirtymiseen kommunistiseen yhteiskuntaan, jossa 
yhteiskunnallisen elllman johtavana ohjeena tllytyy olla kommunisti
sen periaatteen: nJokalselta kykyjensa mukaan, jokaiselle tarpeittensa 
mu kaan". 

4. � Buharinilais-trotskilaisten vakoilijoiden, tuholaisten ja maan
petturien jatteiden haviWiminen. Valmistautuminen Neuvosto
lliton Korkeimman Neuvoston vaateihin . Puolueen suuntautu
min en laajaan puolueen sisliiseen demokratiaan. Neuvostoli iton 
Korkeimman Neuvoston vaatit. 

Vuonna 1937 saatiin selville uus ia todisteita buharinilais-trotski
laiseen joukkioon ku uluvia (oisto]a vastaan. Pjatakovin , Radekln 
y. m. oikeusjutusta, Tuhatshevskin, Jakirin y. m. oikeus]utusta ja, 
lopuksi, Buh arinin, Ry kovin, Krestinskin, Rosenholzin y. m. oikeus
j utusta kavi selville, etta buharinilaiset Ja trotskilaiset, ku ten nyt 
osottau tui, olivat ]0 kauan sitten muodostaneet yh teisen kansanvihol
listen joukkion noikeistolais-trotskilaisen blokin" muodossa. 

Oikeusjutut osoittivat, etta nama ihmissuvun hylkiOt yhdessll 
kansanvihollisten TTotskin, Zinovjevin ja Kamenevin kanssa olivat 
olleet =salaliitossa Leninill, puoluetta, Neuvostovaltiota vastaan jo 
Lokakuun sosia\lstisen valIankumouksen ensi paivista lahtien. Provo
katooriset yritykset Brestin rauhan ehkaise miseksi vuoden 1918 al ussa; 
salaJiitto Leninia vas taan ja sopimus n vasemmisto"-eserrlen kanssa 
Leninin , Stalinin ja Sverd loYin vangitsemisesta ]a murhaa misesta 
kevaa ll ii vuonna 1918; katala murhayritys Lenln il1 vastaan ]a hanen 
haavoittarnisensa keslillli vuonna 1918; n vasem misto" -eserrlen kapina 
kesaiHl. vuonna 1918; tahallinen erimielisyyksien karjist1l.m inen puo
lueessa vuonna 1921, paamaaranii Le ninin Johdon hor]uttaminan ]a 
kukistaminen sisaitapain; yritykset puulueen johdon kukistamiseksi 
Leninin sairauden aikana ja hanen kuolemansa jl1lkeen ; valtiosalai
suuksien ilmaiseminen ja valwilutietojen luovuttaminen ulkomaalafsille 
tiedustelulaitoksille; Kirovin katal a murha; vahingonteko, tuholaistoi
minta, rajaytykset; Menzhinskin, Kuibyshevin ja Gorjkin katala 
lllurhaaminen - kaikki nama]a muut samanlaiset konnantyot suori
tettiin, kuten osottautui , kahdenkymmenen vuoden aikana Trotskin, 
Zinovjevin, Kamenevin, Buharini n, Rykovin ja heidan ap uriensa 
niihin osalJistuessa tai niita johtaessa, ulkomaalaisten porvarillisten 
vakoilulaitosten antamien tehtavien mukaan . 

OikeusJutut tolvat ilrn!, ettlt trotskilals-buharlnilalset roistot, 
tayW!en isllntiensli, ulkomaalaisten porvarillisten tiedustelulaitosten 
tah toa, olivat asettaneet palimllarakseen puolueen ja neuvostovaltion 
tuhoamisen, maanpuolustuksen vahingoittamisen, ulkomaisen sotilaalll
sen intervention helpoittamisen, Punalsen armei]an tappion valrnlstelun, 
Neuvostoliiton paloittelemisen, NeuvostoJiiton Tyyne nmerenran nikon 
luovuttamisen japanilaisille, Neuvosto· Bielo-Venliji1n luovuttamisen 
puolalaisille, Neuvosto-Ukrainan luov ll ttamlsen saksalaisiJIe, ty(}laisten 
]a talonpoikien saavutusten tyhjliksi tekemisen, kapitaJistisen orJuuden 
palauttamisen Neuvostollittoon. 

Nl1ma valkokaartilaisklillpiot, JOiden voimaa voidaan verrata kor
kein taan vain vihelillisen itikan voimaan, piti~t i1 meisesti itse1li1n 
niin naurettavaa kuin se on kin - maan isi1ntini1 ja kuvlttelivat, ettll 
he tojellakin voivat Jakaa ja myydll syrjaisille Ukrainan, Bielo
Ve najan ja Tyynenmerenrannikon. 

Namll valkokaartilals-itikat unohti vat, etta Neavostomaa n isi1n tli 
on � Nellvostoltansa, ja herrat rykovi t , buharinit, zinovjevlt ja kam e
nevit eivllt muutl kuin valiaikaisesti valtion palveluksessa ulevia 
henkiI6ita, ]otka se voi mill li hetkella tahansa heiWlll ulos kansliois
taan tarpeettomana romuna. . 

Namll fascistien viheliaiset rengit olivat unohtaneet, etta Neu
vostokansan ei tarvitse muuta kuin lii kauttaa hieman sormeaan 
eikli heista jllll Jalkelikaan. 

Neuvosto-oikeus tuom itsl buhari'li1ais-trotskilaiset roistot am

muttaviksi. 
Sisaasiain Kansankomissariaatli pani tuomlon tllytllntMn. 
Neuvostokansa hyv1iksyi buharinilais-trotski laisen jOllkkion tuhoa

misen ]a siirtyi p1iivaJtirjeslyksessa oleviin asioihin. 
Paiva ]arJestyksessa oli Neuvostoli iton Korkeimman Neuvoston 

vaaleihin valmistautu mi nen ja niiden JarJestyneesti suorittaminr ,1. 

Puolue pani t1lyteer.. vauhtiin vaaleil al n valmistumis~yOn. Puolue. 
kasitti, etta NeuvostoPiton uuden Perustuslain k1lytlln tMnottaminen 
merkitsee klianneWi maan poliittisessa eillmlissa. P uolue kllsi iti, 
eWt tiWi kaannetta merkitsevlit vaali jarjestelmlin tllydellisen demo
kratisoinnin tote u,ttaminen , siirtyminen rajoitetuista vaaleista yleisiin 
vaalelhin, ei Uiysin yhtalaisi sta vaalelsta yhtalaisiln, moniasteisista 
vaaleista valittomiin , avoimista vaaleista salaisiin. 

Jos ennen uuden Perustuslain kaytNntMnottamista oil olemassa 
vaaliolkeuden ra]oltuksia pappeihi n, entisii n valkokaartilaisiin , enti
sUn kulakkeih in ]a yleishyOdyl lista ty{) ta tekemliitomiin henkllOlhln 
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lJiiilden, niin uusi Perust'uslaki heittiia pois kaikenlalset vaaJloikellden 
raJoitukset niii lJ in kansalaisryhmiin iliih den, tehden edustajien vaalit 
yl eisiksi. 

Jos aikaisemmin edustajien vaalit eivat olleet yhtaJa iset sen
tiillden, etta oli olemassa erilaiset vaaliperusteet kaupunki- Ja maa
selltuvaestolle, niin nyt vaalien yhtaHiisyyden rajoittamisen viillta
mattomyys on tullu t ta rpeettomaksi ja kaikilJa kansalaisill a on 
oikeus osallist ua vaaleihin yhtalaisilla perusteilla. 

Jos aikaisemmin Neuvostovallan keski- ja ylimpien elint~n vaalit 
olivat moniasteiset, niin nyt, uuden Perustllslain mukaan, kansalais
ten tulee suorittaa vaal it kaikkiin Neuvostoihin, kyla~ Ja kaupun ki
lJeuvostois ia Korkeimpaan Neuvostoon saakka, suoraan valittomilla 
vaaleiJIa. 

Jos alkaisem min NeuvostoJen edustajien vaaJit suoritettiin avoi
rtlella aanestyksella ja listoittain, nii n nyt pitaa aanestykseQ edusta
Jien vaaleissa olla sal aise n eika se saa tapahtua Jistoittain, vaan 
yksityisisHi, vaalipi ireittiiin asetetuista ehdokkaista. 

Tiima oli i1meinen kiiann e maan poliittisessa elamassa. 
Uuden vaaliJ arJestelman piti johlaa, ja se johti todell aldn, jouk

kojen poliittisen aktiivisuuden lis'iantymiseen, joukkojen valvonnan 
IislHin tymiseen Neuvos tova\lan eHnten suhteen, Neuvostova\lan elin
ten vastuunalaisuuden Jisaantymiseen kansan edessa. 

Ottaakseen taman kaanteen vastaan taysin valmiina, puolueen 
tiiytyi aset tua taman kalin teen johtoon ja turvata taydelJinen johtava 
asem ansa e:dessa olevissa vaaleissa. Mutta sita varten oli viii ttama
tonta, eWi puol uej1!.rjesHH itse tulivat kaytannol lisc!ssa tyossaan lop
pu un saakka demokraattisiksi , etta ne toteuttivat taydellisesti puo
Iueen sisaisessa elamassa demokraattisen sentralismin perusteita, ku
ten puolueen siiannot vaativat, etta kaikki puolue-elimet olisivat 
vatittup , ettii kritiikki ja itsekritiikki kehittyisivat puolueessa tJysin 
maarin, eWi puoluejarjestoJen vastuunalaisuus puoluejoukoille oJi si 
fily uel linen ja etta itse puoluejoukot aktivisoitaisiin taydellisestL 

Toveri Zhdanovin selostuksesta, jonka hlin piti Keskuskornileall 
tliysistunnossa helrnikuun lopulla vuon na 1937 puoluejarjesWjen 
val mistautumisesta Neuvostoliiton Korkeimman Neuvoston vaalei· 
hin, ktiv i selvi1!e, etta hyvin monet puoluejarjestot kliytannoJl isess1i 
tyossaan rikkovut yhtti mittaa puolueen saantoja ja demokraattisell 
sentralismin perusteita , muuttavat valinnallisuuden - koopteeraa mi
seksi (elimen tllydentarniseksi ilman vaaleja), aanestyksen yksityis iso 

la ehdokkaisla lisla.allneslykseksl, salaiscn lianestykscn avoimck5i 
it' inestykseksi j. n. e. On ymlllarrettavaa, etta sellaiset jarjest6l eI
vat moisella kaytannolUt voineet tayttaa teh tavliansa Korkclm man 
Neuvoston vaaleissa. Sentahden oli vaIttamatonta en nen kaikkea 10
pettaa moinen puoluejarjestojen demokratianvastainen kaytanfO ja 
jarjestaa puoluetyo uudelleen laajan demokratian pohjaJJe. 

Taman johdosta Keskuskomitean taysistunto, ku ultuaan toved 
Zhdanovin selostuksen, paatti: 

"a) JarjesUi.a puoluetyon uudeJleen puoluesaantojen maliraa
man puolueen sisaisen demokratian perusteiden ehdottoman ja 

taydellisen toteuttamisen poh jalla. 
b) Lopettaa puoluekomiteoiden jaSentcn koopteeraamisen 

kaytannon Ja palauttaa voimaan puoluejarjestojen johlavien 
elinkn valinnallisuuden puol uesiilln tojen m ukaisesti. 

c) Kielta1i puolue-eJinten vaaleissa Iista-aanestyl<sen
aa nestys on toimitettava yksity isista ehdokkaista , laaten sam alia 
ka ikiJle puol ueen jl1senille rajoittamaton oikeus ehdokkaiden 

Filivaamlseen Ja arvosteluun. 
d) Saatilil puolue-eJinten vaaleissa sul jetun (salaisen) aanes

tyksen ehdokkaista . 
e) Suorittaa kaikissa puol ueja rjestoissa puolue-elinten vaalit , 

puolueen perusjarjestojen puoluekomiteoista aluepiirikomiteoih in 
seka aluekomiteoilli n ja kansallisten kommunististen puolueiden 
Keskuskomiteoihin saak ka, paattaa vaalit viimeistaan toukokuun 
20 pna. 

f) Velvoiltaa kaikki perusjarjestot noudattamaan tiukash 
puolueen saantojen mukaisia puolue-elinten vaalien maaraaikoja: 
puol ueen perusJarjestoissa kerra n vuodessa, piiri-ja k~up unki
jarjestoissa kerran vuodessa, alue~, al uepiiri- ja tasavallan j~rJes
toissa kerran puolessatoista vuodessa. 

g) Turvata puolueen perusjarj estoissa sen periaatteen anka
ran noudattamisen, etta tehtaiden puol uekomiteoidcn vaalit on 
suoritettava tehtaan yleisissa kokouksissa , sallimatta niiden 
korvaamista konferensseilla . 

h) Lopettaa monissa puolueen perusjarjesloissa tavaksi 
tulleen yleisten kokouste n tosiasiallisen kltyUinnosta poistamisen 
ja yJeisen kokouksen kQryaamisen tehtaanosastojen kokouksilla 
ja konferensseiJla. q 
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Naln alkoi puolue valmistautua edessaoleviin vaaleihin. 

va a

vaallt 

Tallli Kesk uskomitean palitoksella oli suunnaitoman suuri poliit
tinen merkityt. Sen rnerkitys ei ollut vain siinii, eWi se aloitti puo
lueen vaalikamppailun Neuvostoliiton Korkeimman Neuvos ton 
leissa. Sen merkitys oli ennen kaikkea siinii, ettll se auttoi puolue
Jll rJesWJii jllrjestiiytymalln uudelleen, ottamaan suunnan puol ueen 
sislliseen demokratlaan Ja ottamaan Korkeimman ~euvoston 
vastaan tllysin valmfina . 

Kehittiiessiilln vaalikamppailua puolue pliiitti asettaa ·vaalipolitiik
kansa kulmaklveksl komrnunistien Ja puolueeseen ku ulumattomien 
vaaliliitto-ajatuksen toteuttamisen. Puol ue liihti vaaleihin blokissa 
puolueeseen Kuulumattomien kanssa, li itossa puol ueeseen kuulum at
torn ien kan5sa, pllattiien aseitlla yh dessa puolueeseen kuulumatto
mien kan ssa yhteislll ehdokkaita vaalipiireissii. Tama oli Jotakin 
ennen kuul umatonta ja tllydellisesti mahdotonta kapitalistimCliden vaa
likamppailulssa. Mutta kornmunistien Ja puolueeseen kuulumattomien 
vaaliliitto oli tiiysin luonnollinen i1mio meidan maassamme, Jossa 
ei .ole enlill vihamielisia luokkia Ja jossa kansan kaikkien kerrosten 
rnoraalis-poliittinen yhtenaisyys on kiistamllton tosiasia. 

JouJukuun 7 pnll vuonna 1937 puolueen Keskuskomitea julkaisi 
vetoornu ksen kai kille valitsijoille. Tlissll vetoomuksessa sanottiin: 

•J oulukuun 12 pna vuonna 1931 Neuvostoliiton tyotate
kevat valitsevat Sosialisti~ ~n Perustuslain · pohJalla Neuvosto
liiton Korkeimman Neuvoston erlustaJat. Bolshevikkien puolue 
esiintyy vaaleissa blokissa, liitossa puolueeseen kuulum at
tomien tyolii/sten, talonpoikien , toimitsijain, intelligenssin 
kanssa . .. Boishevikkien puolue ei eristy puolueeseen kuulu
rnattomista , vaan pliin vastoin menee valleihin blokissa, Iiitossa 

puolueeseen kuulumattomien kanssa, menee blokissa tyolaisten 
Ja foimltsiJoiden am mattiliittojen , kom munistisen nuorisoliiton 
Ja muiden puolueeseen kuulumaitomien Jl1rjestojen ja yhdlstys
ten kanssa. Siten edustajaehdokkaat ovat yhteisill niln komm u
nistellJe kuill myoskin puolueeseen kuulumattomille; jokainen 
puolueeseen kuulumaton edustaJa' on myoskin kommunistien 
edustaja, sa moin kuin jokainen kommunistinen edustaja on 
puolueeseen kuul umattomien edustaja. u 

Keskuskomitean vetoom us pllattyi seuraavaan kehoitukseen valit
sijollle: 
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"Neuvostolliton Komm unistisen Puol ueen (bolshevlkklen 
I<e skusko~ itea kehoUaa kaikkia kommuni steja la myoUimielisUi 
aanestamaan puolueeseen kuulumattomia ehdokkaita samanlai
sella yksimielisyydelHi, milla heidiln tulee aiinestaa kommu
nistiehdokkaita. 

Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen (bolshevikkien) 
Keskuskomitea kehottaa kaikkia puol:.J.eeseen kuul umattomia 
valitsi joita aanestamaan komm unisti si a ehdokkaita sa manlaisella 
yksimlelisyydellii, milia he tulevat aanestamaan puolueeseen 
kuulumattomia ehdokkaita. 

Neuvostoliiton Kommunistisen Puotueen (bolshevikkien) 
Keskuskomitea kehottaa vaJitsi joita saapumaan yhtena miehena 
Joul ukuu n 12 pnll vuonna 1937 vaaliuurnille Lii ttoneuvoston 
ja Kansallisuuksien Neuvoston edustajien vaaleja varte.n. 

Ei saa olla yhtaan valitsijaa, Joka ei kayWlisi kun niaoikeut
taan valita ed ustaJia Neuvostovaltion Korkeimpaan elimeen. 

Ei saa olla yh taan aktiivista kansalaista, joka ei pitaisi kan
salaisvelvolllsuutenaan auttaa kai kkien valitsiJain osalllstuUlista 
ilman poikkeusta Korkeimman Neuvoston vaaleihi n. 

Vuoden 1937 joulul:uun 12 paiv3n pitaa tulia Neuvosto
Iii ton kai kkien kansojen tyota tekevien yhtenaisyyden juhlaplil
vaksi Leninln - Stalinin voittoisan Jipun ymparilla" . 

Toveri Stalin piti vaaIipiirlssaan vaalien aattona, joulukuun II pna 
vuonna 1937, puheen, jossa kosketteIi kysymysta siita, minkalaisia 
toimihenkiloita kansan valittujen, Neuvosloliiton Korkelmman Neu-~ 
voston edustajien, tulee olIa. Toveri Stalin sanoi: 

n Valitsijain, kansan, pitaa vaaticl euustajillaan, etta he oU
sivat tehtaviensa tasalla; etteivat he tyoss1l.an la-skeutuisi poliit
tisten poroporvarien tasolle; etta he olisivat Leninin tyyppisia 
poli ittisia toimihenkil6ita ; eWi he olisivat samanlaisen selvyy
den Ja varmuuden omaavia toimihenkilolta kuin oli Lenin; 
etta he olisivat yhta pelkiHimattomia taistelussa ja saali matt6mia 
kansan vihollisia koh taan kulrt oli Lenin; etUl he oJisivat va-· 
paita kaikista pakokauhusta, kaikesta pakokauhun tapaisesta, kun 
tilanne kay mutkaIliseksi Ja taivaanrannalla haa m6Wili joku. 
vaaraj etta he oJisivat yhtil vapaita kaikesta pakokauhun tapai 
sesta kui n oli Lenin ; etta he olisivat, kuten Lenin, viisaita Ja 
malttavaisia ratkaistessaan monimutkaisia kysymyksiil , Joissa 
tarvitaan kai kiopuolista pcrehtymista Ja kaiklnpuolista kaikkien 

373 



myOnteisten Ja Idelteisten seik kojen h uomioon ottamista; ella he 
olis ivat yhtii oikeudenmukaisia ja re hell is ia kuin oli Le nin; 
etta he rakastaisivat kansaansa samoin kuin Lenin rakasti sila·. 

Joulukuu n 12 pna suoritettiin Neuvostoliiton Korkeimman Ne u
voston vaalit. Vaalit suoritettii n tavattoman innostuksen vallitessa. 
Ne eivat olleet vain pelklit vaalit, vaan suuri Juh lapaiva, Neuvosto
kansan riem ujuhla, Neuvostoli iton kansojen su uren ys t1ivyyden i1 maus. 

94 miljoo nasta vali tsi Jasta osall istut vaaleihin yJi 91 mil joonaa 
eli 96,8 prosenttia. Niista aa nest i kommu nistien ja puolueeseen 
kuul umattomien liiton puoles ta 89 miljoonaa 844 tu hatta hen!(ea 
eli 98,6 prosenttia. Vai n 632 tuhatta henkeli , se on ail e yhden pro
sentin, aanesti kommunistie n ja puolueesee n kuulumattomie n Iiittoa 
vastaan. Kommunistien ja puolu eeseen kuuluma tto mien vaalili iton 
kaikki ehdokkaat tu Jiva t polkkeuksetta valituiksi. 

Slten 90 miljoo naa henkiloa yksimieliselHi 1Hinestyksella vahvisti 
sosialismin VOitOll Ne uvo stoliitossa. 

Se oli kommun istien ja p1l0111eeSeen klluill mattomie n vaaJill iton 
SLl urenmoinen voitto . 

Se oli bolshevikkien puoillee n riemuvoitto. 
Neuvostokansan moraalis-poliittinen yhtenaisyys, Josta toveri 

Molotov puhu! historiaIlisessa puheessaan Lokakuun vallankumouk
sen 20 ,vlIotisplUvana, sai tassii loistavan vahvistuksensa. 

LO PPUK ATS AUS 

Millaisia ovat tarkeimmat Johtopaatokset bolshevikk ipuoilleen kui
kemasta historiallisesta tiesta ? 

Mitii NellvostoJiiton Kommunistisen PlIollleen. (bolshevlkklen) 
historia opettaa meill e? 

1) Puolueen historia opettaa ennen kalkkea, etta proletaarisen 
valJankumouksen voitto, proletariaatin diktatullrin voitto on mahdo
tonta Ilman proletariaatin vallankumo uksellista puoluetta, joka on 
vapaa opportunismista , leppyrnaton luokkasovinnon kannattajia ja 
antauttt jia koh taan, vallankumo uksellinen porvaristoa ja sen valtio
valtaa ko htaan. 

Puol ueen historia opettaa, eWi proletariaatin Jattaminen va!l1e 
~ellaista plloluetta merkitsee sen Jatt1tmista vaille vallankumouksel
!ista johtoa ja sen jl!ttaminen vaille vallankllmouksellista johtoa 
merkitsee proletaarisen vallankumouksen asian hunningolle saatta
mista. 

uol ueen historla opettaa, etta sellaisena puo! ueena e1 vol olla 
tavallinen, I~nsi-eurooppalai styyppinen sosialidemokraattlnen puolu6

t 

joka on kasvatettu kansalaisrauhan oloissa ja laahaa opportunistien 
perassii, haaveilee "yhtelskunnallisista reforrnelsta U la pelklli1 yhtei&
kunnallista vallankumousta. 

Puolueen historia opettaa, etta selJaisena puo!ueena vol ol1a 
vain uudentyyppinen puolue, marxila is-leninilainen puolue, yh teis
kunnallisen vallankumouksen puolue, joka kykenee valmistamaan 
proletariaattia ratkaisevi in otteluihin porvaristoa vastaan ja Jarje~tl. 
maan proletaarisen vallankumouksen voiton. 

Sellalnen puolue on Neuvostoliitossa bol~hevikklpuolue. 
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"Vallankumousta edeWineellil. ka udella U , sanaa toveri Stalin, 
"enemman tahi vahemman rauhal1isen kehityksen kaudella, jo1
loin II Internationalen puolueet olivat tyovaenliikkeessa hallit
sevana volmana ja parlamentaarisia taistelumuotoja pidettiin pe
rusl1ltlotoina, - nli.issa oloissa ei puolueella olJut eika voinut 
olla sita suurta ja ratkaisevaa merkitysta, minka se sai sittem
min, avointen vallankumollstaistellljen oloissa. Puolustaessaan 
II Internationalea hyokkayksiWi Kautsky sanoo, etta II Interna
tionalen puollleet ovat rauhan eivatktl sodan valineita, etta juurl 
senLhden ne eivat kyenneet mihillkaan vav.avaan toimintaan 
sodan aikana, proletariaatin vallankumouksellisten esiintymis
ten kaudella. Se on taysin totta. Mutta mittl se merkltsee? Se 
merkitsee, etta II Internationalen p' olueet ovat kelvottomia pro
letariaatln vallankumouksellista taistelua varten, etta ne eivat 
ole proletariaatin taiste! upuol lleita, jotka johtavat tyOlliisili 
valtaan, vaan vaalikoneisto, joka sopii parlamenttlvaaleja ja 
parlamenttitaistelua varten. Tama oikeastaan selitttllikin sen 
tosiasian, etta II Internationalen opporlunistien val takaudella ei 
proletariaatin poliittisena perusFirjestona oll ut puolue, Vaan 
parlamenttiryhma. On tunnettua, etta sina ail,ana puol ue oli 
tosiasiallisesli parlamenttiryhman lis:lkkeena ja sen apuaineksena. 
Tuskinpa on tarpeellist( loliistella, etta sel1aisissa oloissa ja sel
Jaisen puolueen o\lessa johdossa ei voinut olla puhettal\aan 
proletariaatin valmislamisesta vallankumoukseen. 

Asia muuttui kuitenkin perin juurin uuden kauden saapuessa. 
Uusi kausi on luokkien avointen yhteentormaysten kautta, pro· 
Jetariaatin vallankumouksellisten esiintymisten kautta, pro!etaa· 
risen vallankul110uksen kalltta, voimien suoranaisen valmistelun 
kautta imperialism in kukistamiseksi, vallan valloittamiseksi pro· 
letariaatille. Til.ma kausi asettaa proletariaatille uudet tehtavlH 
koko puoluetyOn uudelJeenjtlrjestamiseksi uudelle, va!lan
kumoukselliselle kannalle, tyOlaisten kasvattamiseksi vallan· 
kumoukse11isen valtataistelun hengessa, reservien kouluttamiseksi 
ja mukaanvetamiseksi, liiton solmiamiseksi naapurimaiden pro
letariaatin kanssa, lUjien yhteyksien aikaansaamiseksi siirto· 
maiden ja rilppuvaisten maiden vapausllikkeen kanssa J.n.e. 
j.n.e. Sellail1en ajatus, etta nama uudet tehtavat voidaan rat
kalsta parJamcntarismin rauhallisissa oloissa kasvatettuJen van· 
hOjen sosialidemokraattisten puolueiden voimin, merkitsee itsel1s;I 
tuomitsemista lohduttomaan epatoivoon, varmaan tapploon. 

Jos tallaisten tehtavlen odoltaessa ratkaisuaan jiia.daan vanho· 
jen puolueiden johdettavaksi, niin se merkitsee taydel!isen 
ascettomuuden tilaan jaamista. Tuskinpa on tarpeellista todls
tella , eWi proletariaatti ei voinut tyytya sellaiseen asialntilaan. 

Taman tahden oli viilttamaton uusi puolue, tais telupuolue, 
vallankumoukse11inen puolue, joka on kyllin rohkea viemaan 
proletaarit taisteluun vallasta, kyllin kokenut ymmartaakseen vC\l 
lankumoukse11isen tilanteen monimutkaiset olot 1a kyllin jous· 
tavavalWiakseen kaikki ja kaikenlaiset salakarit kulkiessaan 

paamallrail. koht!. 
IIman tallaista puoluetta ei ole ajateltavissakaan imperialis

min kukistaminen, proletariaatin diktatuurin valloittaminen. 
Tamil. uusi puolue on leninismin puolue" (Stalin, Leninis

min kysymyksiii., sivut 64-65). 

2) Puolueen historia opettaa edelleen, etta tyov'ienluokan puolue 
e! voi suorittaa luokkansa johtajan osaa, ei vol suorittaa proletaari. 
sen vallankumouksen jarjestajan la johtajan osaa, jollei se ole omak
sunut tyovaenliikkeen edistyneinHi. teoriaa, jollei se ole omaksunut 

marxilais-leniniUiista leoriaa. 
MarxiIais.leninilaisen leorlan voima on slin1i , etta se antaa puo

lueelle mahdollisuuden pysya selvilla tilanteesta, ymmarUia ympar!l1a 
sattuvien tapahtum,ien sistiisen yhteyden, nahdii ennakolta tapahtu
mien kulku ja havaita ei ainoastaan sen, miten ja mihin tapahtumat 
kehittyvat nykyisin, vaan senkin, miten ja mihin niiden taytyy ke

hlttya tulevais u udessa. 
Vain marxiIais-leninilaisen teorian omaksunut puolue vol kulkea 

eteenpain luottamuksella ja johtaa tyovilenluokkaa eteenpain. 
Ja painvastoin, pLlolllcen, jo\;a ei ole omaksunut marxilais· 

leninilaista teoriaa, on paklw kulkea hapllillen, se kadottaa toiminta· 
varm uutensa eikii. kykene johtamaan tyovaenluokkaa eleenpain . 

Saattaa nayWla, elUl. marxilais·leniniHiisen teorlan omaksllminen 
merkitsee Marxin, Enge1sin la Lcninin teokslssa esitettyjen yksityis
ten johtopaatosten ja ajatusten tunnontarkkaa ulkoaoppimista, nUden 
oikeaan aikaan Jainailemista ja tahan tyytymista, toivossa, etta ulkoa
opilut johtopaatokset la ajatukset kelp:lavat missli Ulanteessa tahan
sa, elaman kaikissa vaiheissa. Mutta sel1ainen suhtautuminen marxi
lais-Ieninilaiseen teoriaan on Uysin viiara. MarxLais-leniniiaista teo
riaa ei saa pitaii dogmi~okoeIl11ana, katkismllksena, uskonkappaleena, 
eika itse marxilaisia sanansaivartclijoina ja kirjanoppineina . Marxilals

377 876 



lenin!liilnen teoria on tiede yhteiskunnan kehltyksesta, tlede tyOv1ien
liikkeesta, tiede proJetaarisesta vallankumouksesta, tiede kommunlstl
sen yhteiskunnan rakentamisesta. Se, tieteenll. ollen, ei seiso eikiI 
vol selsill. paikalJaan - se kehittyy ja t1!ydelllstyy. On ymmarrettii
v1i1i, etta kehityksessaan se ei voi olIa rlkastumatta uu.della kokem uk
sella, uusiIJa tiedoilJa, eivlHkll. sen yksitylse t aJatukset Ja Johtopaiitok
set voi olla muuttumatta aJan kuluessa, eiviit voi oIJa Jiittli ma ttii 
paikkaansa ullsia historiallisia olola vastaaville uusilIe johtopliaWk
sille Ja aJatuksilIe. 

Marxilais-leninilaisen teorian omaksl1minen ei ensinkaiin merkitse 
sen kaikkien lauselmien Ja johtopaiiWsten ulkoa oppimista Ja naiden 
lauselmlen Ja johtopaatosten jokaiseen kirJaimeen takertumista . Marxi
lals-Ieninilillsen teorian omaksu miseksi on tarpeellista. ennen kalkkea 
oppla tekemlHln era sen kJrJaimen Ja olemuksen viilillii. 

Marxilais-leniniliiisen teorian 0 maksumi nen merkitsee, etta omak
sutlan tll.man teorian ydinajatlls Ja opitaan k1lytlelem ll. ii n tiitiI teoriaa 
valJankumouksellisen Iii kkeen kllyHin nOIl isten kysymysten ratkaise
misessa proletariaatin eriJaisissa luokkatalstelu n oloissa. 

Marxilais.- le n ini J iiis~n teorian omaksuminen merkitsee, etta on 
kyettava rikastuttamaan tata teoriaa vallankumouksellisen liikkeen 
uudelJa kokemuksella, on kyettava rikastuttamaan sitit uusllla aJatuk
sllla fa johtopaatOksilla, kyettiiva kehitttlmtltln sitlJ fa vlemtltin sitd 
6teenptlin, pysahtymiittli sillolnkaan, kun teorian ydlnaJatuksesta lll.h
tien on korvattava muutamia jo vanhentuneita aJatuksia ja johtopaa
tOksia uutta historiallista tiJannetta vastaavilJ a uusilla ajatuksllIa la 
johtopaatOksllHi. 

Marxilais-leniniJiiinen teoria ei ole dogml, vaan tolmlntaohje. 
VenllJan toiseen vallankumoukseen saakka (vuoden 1917 helmi

kuuhun) kaikkien maiden marxilaiset liihUvat silta aJatuksesta, eWi 
parlamen~arinen demokraatt,inen tasavalta on yhtei~kunnan va ltiol
lisen organisation tarkoitl1ksenmukaisi n muoto kapitalismista sosia
llamlin siirtymisen kaudella. Tosin Marx oli osofttanut jo 70-luvulla, 
ettii ei parlamentaarinen tasavalta, vaan Pariisin kommuunin tyyppi
nen valtiollinen organisatio on proletariaatin diktatuurin tarkoituksen
mukaisln muoto. Mutta tama Marxin ajatus ei valitettavasti tullut 
kehitetyksi edelleen Marxin teoksissa ja se joutui unohduksiin . Sitll
paitsi Engelsin arvovaltainen Jausunto hanen Erfurtin ohjelman Juon
nosta koskevassa arvosteJ ussaan v. 189 1 siitit , eWi "demokraattinen 
tasavalta . .. on ... proletariaatin diktatuurin ominainen muoto u ei 
jll.ttiinyt epailysta sen suhteen, ettli marxiJaiset pitllVlit edelleenkin 
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demokraattlsta tasavaltaa proletariaatin diktatul1rin valtiollisena mUO
lona. Tllma Engelsin ajatus tuti sitten johtavaksi periaatteeksl kai
kille marxilaisille, heidan joukossaan Lenlnillekin. Venajan vallan
kumous vuonna 1905 ia erikoisesti vallankumous vuoden 1917 
helmikuussa toivat kultenkln esille yhteiskunnan valtiollisen orga
nisation uuden muodon - ty()vaen 1a talonpoikien edustajien 
Neuvostot . Venaj3n kahden vallankumouksen kokemuksen tutkimisen 
perusteella Lenin , l1!htien marxilaisuuden teoriasta, tuli siihen joh
toplliitokseen , etta proletariaati n dikta tuurin parhain valtlomuoto el 
ole parlamentaarlnen demokraatlinen tasavalta, vaan Neuvostotasa
Yalta. Tlllll1 perusteella Lenin esltti vuoden 1917 huhtikuussa, porva
rilllsesta vallan ku mouksesta sosialistiseen siirtymisen kaudelJa, tun
nuksen Neuvos totasavaHan jarjestiimisesta proletariaatin diktatuurin 
parhaimpana valtiomuotona. Kaikkien maiden opportunlstit alkoivat 
pltaa kiinnl parlamentaarlsesta tasavaJlasta syyttaen Leninia marxilai
suudesta polkkeamisesta, demokratlan hiivittlimisesta. Mutta todellinen, 
marxilaisuuden teorian omaksunut marxilainen oli tietenkin Lenin 
eivatka opportunistit, sillii Lenin vel eteenpain marxilals ta teoriaa, 
rikastuttae n sitii uud ella kokem uksella, mutta opportunistit kiskoivat 
sitii taaksepai n, muu ttivat yhden sen ajatuksista dogmlksi. 

Miten oJisi kaynyt puolueen, vallan kumouksemme, -marxilaisuuden, 
jOs Lenin ei olisi uskaltanl1t kajota marxilaislluden leirJaimeen eikii 
korvata yhtii marxilaisuuden vanhaa, Engelsin esiWimaii aJatusta 
uutta historiallista tilannetta vastaavalla uudella ajatuksella Neu
vostotasavallas ta? Puolue olisi harhaillut pimeydessa, Neuvostot 
otisivat joutuneet epiijiirJestykseen, meilla ei olisi t'feuvostovaltaa, 
marxilainen teoria olisi karsinyt vakavan menetyksen. Praletariaatti 
olisi joutunut haviOlle, praletariaatin viholliset olisivat voittaneet. 

Tutkiessaan esi-imperialistista kapitalismia Engels ja Marx tulivat 
johtopaatokseen, etta sosialistinen vallankumous ei voi voittaa 
yhdessa erillisessa maassa, etta se veil voi ttaa vain samanaikaisella 
iskulla kaikissa maissa tahi sivistyneiden maiden enemmi&ttissa. 
Silloin oltlin XIX vuosisadan puol ivalissa. Tiistii johtopaatoksesta 
tuli sitten kaikkien marxilaisten johtava saanto. XX vuosisadan 
alkuun mennessii esi-imperialistinen kapitalismi muuttui kuiten ~dn 
edelleen imperialistiseksi kapitalismiksi, nOl1seva kapitalismi m uuttui 
kuolevaksi kapitalismiksi. Imperialistisen kapitalismin tutkimisen 
perusteella Lenin tuli, lahtien marxilaisesta teoriasta, johtopaalOkseen, 
etta Engelsin ja Marxin vanha maaritelmii ei enaii vastaa uutta 
historialJista tilannetta, etta sosialistinen vallankumsus voi aivan 
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hyvin voittaa yhdess ll. erillfsesla maassa. Kalkkien maiden opportu
nistit alkoivat piWl kUnni Engelsin ja Marxin vanhasta 5anamuo
dosta syyHaen Leninia marxilaisu lldesta pOikkeamisesta. Mutta 
todellinen , marxilais uuden teorian omaksunut marxilainen oli tietenkin 
Lenin eivatka opportunistit, silHi. Lenin vei e teenp~i n marxilais ta 
teoriaa, rikast ll ttaen sitii uudella kokemuksella) mutta opportunistit 
klskolvat tl ita taaksepii in, muuttivat sen muumioksi. 

Miten olisl kaynyt puol ueen, valJankumouksemme, marxilaislluden, 
jOs Lenin ei olisi uskaltanllt kajota marxilaisuuden ki rj aimeen, jos 
hiineWi oUsi puuttu nu t teoreettis ta rohkeutta viskata pois yhtii 
marxilaisuuden vanhoista johtopiiaWksista ja korvata sita uudella, 
uutta historiall ista tiJannetta vastaavalla johtopaattiksell ii sosiaIismin 
voHon mahdoJlisuudes ta yhdessii erilliselJsii maassa? Puol ue olisi 
harhaill ut pimeydessii, proJetaarinen vaJlankumolls oJisi jiiiinyt joh
toa vail Ie, marxilainen teoria ollsi alkanut ku ihtua. Proletari aatti 
oIlsi J9utun ut hav ioJle, proletariaatin viholl iset oIisivat voit
ianeet. 

Opportunlsmi ei aina merkitse marxilaisen teorian Ja sen yksl
tyisten kohtlen 1a Johtopiiiittisten suoranaista kielliimista. Opportu
nismi ilmenee usein yrityksissii takertua marxilaisuuden yksityisii n, 
jo vanhentunelsiin kohtiin ja muuttaa ne dogmeiksi, pidiittaakseen 
siten marxllaisuuden kehittymista edelleen, pidattiilikseen siis 
myoskin proJetariaatin val lankumouksellisen li ikkeen kehitysta. 

Voidaan sanoa Iiioittelemalta, eWI Engelsin kuoleman jalkeen 
Lenin suurimpana teoreetikkona 1a Leninin Jiilkeen Stalin 1a muut 
Leninin oppil aat ovat olleet lI inoita marxilaisia, Jot ka ovat vieneet 
eteenpain marxilaista teoriaa la rikastuttanee t sita uudella kokemuk
seJJa proletariaati n Juokkataistelun uusissa oloissa. 

Ja juuri siksl, etta Lenin 1a lenlnilaiset ovat vieneet eteenpiii n 
marxilaista teoriaa, leninismi on marxi laisuuden edelleen kehittamistll, 
marxilaisuutta proletarlaatin luokkataistelun uusissa oloissa, imperia
lismin ja prolelaaristen vallankumousten alkakauden marxilaisuutta, 
maapallon kuudennella osa lla saavutetull soslalismin voiton aikakau
den marxiLaisuutta. 

Bol~hevikkien puolue el ollsi pyslynyt voittamaan vuoden 191 7 
Lokakuussa, JOs sen edistyneimmiit kaaderi t eivat ollsi omaksuneet 
marxilaisuuden teorian, jOs ne eivJ t olisi oppineet pit'lmUn tlWl 
teoriaa toimintaohjeenaan, jolleiviit ne olisi oppineet viemiian eteen
pain marxilaista teoriaa ja rlkastu ttamaall sit1t proletariaatin Iuok ka
taistelun uudella kokemuksella. 

Arvostcllessaan Amerikassa olef>kelleita saksalaisla marxi lalsla, 
Jotka olfvat ottaneet tehtavltkseen Amerikan ty5vaenliikkeen Joh tami
sen, Engels kirjoitti: 

.Saksalaiset eivllt ole pystyneet tekemaan teorias taan vlpu
"Inta, Joka sais! amerikkalaiset Joukol liikkeelle. Enimmakseen 
elvat he Itsekaan ymmlirrll tata teoriaa , vaan kasittelevfit sit11 
kaavaoppisesti Ja dogmaattisesti luullen, etta se on opittava 
ulkoa ja etta se JO riiUa!!. kalkissa elamanvaiheissa . HeiIle se 
on dogmi eika toimintaohje W (K. Marx Ja F. Engels, Kootut 
teokset , XXVII osa, sivu 606). 

Arvostellessaan Kamenevia ja muutamia vanhoJa b01shevikkeJa , 
Jotka takertuivat vuoden 1917 huhtikuussa proletariaatin Ja talon
poikaiston vallankumouksellisen demokraattisen dlktatuurin vanhaan 
lauselmaan samaan aikaan, kun vallankumousli ike 011 mennyt eteenpaiu 
vaatlen sllrtymista s051alistiseen vallankumoukseen, Len in kirJoitti: 

. Meidan opplmme el ole dogmi, vaan toimintaohje, - siten 
sanoivat aina Marx Ja Engels aivan oikein pilkatessaan .Jau

selmien· pall.hanpanWiiimlsta ja pelkkaa toistarnista , "Iausel
mien- , jotka parhaimmassa tapauksessa pystyvat vain viitoitta
maan yleiset tehHivat, Jotka vlllttamatta muuttavat muotoaan 
historiaillsen prosessin jokaisen erikolsen aikaja'~so/t konllreet
/ism talo udeIlisen ja pollittisen tilanteen mukaan. On omak
5uttava se kiistiimat5n totuus, etta marxilaisen on otettava 
huom ioon eliiva elima, toddlisuu1.en tasmiillise t tosiasiat eikii 
jatkeltava eilispaiviin teoriaan takertumis ta" .•. (Lenin, XX osa, 
sivut 100 -101). 

3) Puolueen historia ope ttaa edelleen , ettll. ly5mattlJ haJaUe tyO
vaenlw.okan liveissa toimivia pikkuporvarill isia p uo lueita , jotka aJavat 
tyOviienluokan takapa1uisia kerroksia porvariston syliin ja rikkovat 
siten tyOviienI uokan yhtenaisyyWi, on proletaarisen vallank umo uksen 
voi tio mahdoton. 

Puolueem me historla on pikkupo rvarill Is ia puol ueita: eserria, 
menshevikkej ii, anarkisteja Ja natsionalisteja vastann tdiydy n taistel un 
Ja niiden haja\Ielyomisen histori aa. Ilman naiden p uolueiden voit
tamista Ja niiden karkoittami sta tyOvae nluokan riveista olisi oU ut 
mahdotonta saavuttaa tyOvaenluokan yhtenaisyytta ja ilman tyOviie n
luokan yhtenaisyyttll ollsi ollut mahdotonta toleuttaa proletaarisen 
vallank umouksen voiltoa . 
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Ly~mll.ttll. hajalle naitli puolueita, jotka ensin puolustivat kapita
!ismin 511ilyttamiiUi ja sitten, Lokalruun vallankumouksen jl1lkeen, 
kapitalismin palauttamista, olisi ollut mahdotonta sailyttaa proleta
riaatin diktatuuria, voittaa ulkomaista sotilaallista interventiota, saada 
rakennetuksi i>osialismia. 

Ei voida pitua sattumana, etta kaikki pikkuporvari'lliset puolueet, 
jotka kansan peWimiseksi nimiltiviit itseaan •Vdllan kumoukse11isiksi" 
ja n sosialistisiksi" puolueiksi - eserriit, menshevikit, anarkistit, nat· 
sio nalistit - olivat muuttuneet vastavallankumouksellisiksi puollleihsi 
jo Lokakuun sosialistisen vallankumouksen edellii ja sen jaikeen 
muuttuivat ulkolaisten porvarillisten tiedustelulaitosten katyreiksi, 
vakoiliJoiden, vahingonte:djain, tuholaisagenttien, murha:ljien, maan
petturien Jo ukkioksi. 

.Proletari aatin yhteniiisyyllen", sanaa Lenin, .voi yhteiskun
nall ise n vallankumouksen aikakaudella toteuttaa vain marxilai
su ude n aarimmainen vallankumouksellinen puolue, vain suali
miiton taistelu kaikkia muita puol ueita vastaan" (Lenin, XXVI 
osa, sivu 50). 

4) Pu olueen hbtoria opettaa cdelJeen, eWi ilman leppymatont11 
taistelua omissa riveissa olcvia opportllnistcJa vastaan, Ilman omassa 
keskuudessa olevien antautlljien nujertamista tyovaenluokan puolue _ 
ei vo! sailytta1i riviensa yhteniiisyyttu ja kuria, ei voi tayttiia prole
taarisen vallankumouksen jiirJestaJan ja johtaJan tehtavaansa, ei voi 
taytt1i1i uuden sosialislisen yhteiskunnan rakentajan tehtavuansa. 

Puolueemme sisaisen eliimtin kehityksen historia on puolueen si
salla olleita opportunistisia ryhmia - • ekonomisteja", menshevikkeja, 
trotskilaisia , buharinilaisia Ja natsionalististen poikkeamain edustajia
vastaan kaydyn taistelun ja niiden haJallelyomisen historiaa. 

Puolueen historia opettaa, etta kaikki nama antautujaryhmiH 
ovat itse asiassa olleet menshevismin aSianaJajia puolueemme sis1ilJii, 
sen I[ahustimenkannattajia, sen jatkoa. Ne, kuten menshevism iki n, 
valittivat porvarillista vaikutusta tyovaenluokan ja puolueen kesk uu
teen. Sen vuoksi taistelu naiden ryhmien havittiimiseksi puolueesta 
oli menshevismin havittiimiseksi kaydyn taistelun jatkoa. 

Ly5miitta hajalle "ekonomisteja" ja menshevikkeja me em me 
olisi voineet rakentaa puoluetta Ja johtaa tyoviienluokkaa proletaa
riseen va ll ankumoukseen. 

Lyomattii hajalle trotskilaisia Ja buharinilaisia me emme olisi voine~t 
valtnistaa sosialismin rakentamiselle viilttarnatt5mia edellytyksUl.. 
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LyomaWi hajalle kalkkien ja kalkenlalsten natslonallstisten polk
keamain edustajia me emme olisi voineet kasvattaa kansaa internatio
nalismin hengessa, emme oJisi voineet sailyWia Neuvostolilton kan
sOjen suuren yst1ivyyden IIppua, emme olisi voineet rakentaa Sosia
lis li sten Neuvostotasavaltojen Llittoa. 

Saattaa nayttaa, ettll bolshevikit ovat omistaneet tiian patJon al
kaa taistelulle opportunistisia alneksla vastaan puol ueessa, etta he 
ovat yliarvioineet niiden merkityksen. Mutta se ei pida ensinklllln 
paikkaansa. Ei saa sieta1i opportunismia omassa keskuudessa, kuten 
ei saa sietiia mataa terveessa elimistossa. Puolue on ty5veenluokan 
johtava joukko-osasto, sen etummaisin Jinnoitus, sen taisteluesikunta . 
Ei voida sallia, etta tyovllenluokan Johtavassa esikunnassa istuisivat 
heikkouskoiset, opportunistit, antautujat, kavaltaJat. Kun kaydllan 
taistel ua eHimasHt ja kuolemasta porvaristoa vastaan Ja omassa esi
kunnassa, omassa Jinnoituksessa pideUian antautuJia Ja kavaltajia , 
niin se merkitsee seUaisten ihmisten asemaan joutu mista, joita am
mutaan seka edest'i etta takaa. Ei ole vaikea ymmartaa, eWI sellai
nen taiatelu voi paiit tya vain tappioon. Ll nnoituksia valloitetaan kai k
kein heJpoimmin sisaltapain. Voiton saavuttamiseksl on tarpee1lista 
puhdistaa ennen kaikkea tyOvaenluokan puolue, tyiMlenl uokan jOh
tava esikunta, sen etummaisin linnoitus an tautujista, rin tamak~rku

reista , lakonrikkureista, kavaltaJista . 
Ei volda pitaa sattumana, etta trotskilaiset, buhariniJaiset, hat

sionalististell pOikkeamien edustajat, taistelle ssaan Leninia vastaan, 
taistellessaan puoluetta vastaan pll.~tyivllt siihen, mihin paatyivat 
menshevlkkien Ja eserrien puolueet: ne muuttuivat fascististen tie
dustelu!ai tosten katyrelksl, muuttuivat vakoiliJoiks i, vahingontekijOi ksi , 
rnurhaaJiksi, tuholalsagenteiksl , maanpettureiksi. 

.Jos omissa riveissa pidetaan reformisteJa, mensheyikkeJll- . 
sanaa Lenin, n niin on mahdotonta voittaa proletaarisessa val
lankumouksessa, on mahdotonta puolllstaa sila. Tama piUHI. 
ilmeisestl pai~kansa periaatteellisesti. Kokemus on vahvlstanut 
taman havainnollises tl s,lea Venajalla ettll. Unkarissa... Vena
jll.IHI. oli monta kertaa vaikeita tilanteita, jolloln neuvostojar
jestelma varmastikin olisi tullut kllklstetuksi, jOs mensheviklt, 
reformistit, pikkuporvarill iset demokraatit olisivat jaaneet puo
lueemme sisalle . .• fl {Lenin, XXV osa, sivut 462-463). 

.Kun puolueemme onnistui u, sanaa toveri Stalin, .luoda 
itselleen sisaisen yhtenaisyyden ja verrattoman eheyden riveis
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salin , nEn tapahtui se ennen kaikkea sHt1i syyst!l., eWI se ky
kenl aikanaan pUhdis tautumaan opportunism in loasta, eWI se 
kykeni ajamaan ulos puolueesta Iikvldaattorit Ja menshevikit. 
Proletaarigten puoluelden kehityksen ja )uj ittumlsen tie kay 
niiden puhdistamisen kautta opportunlste!sta ja reformisteista, 
sosiali-Im perialisteista ja sosiali-chau vinistels ta, sosiali -patrioo
teista Ja sosiali-pasifisteista. Puolue lujittuu puhdis tautumall a 
opportunis tisi sta ain eksista U (Stalin , Leninismin kysymyksia, 
sivut 74-75). 

5) Puolueen historia ope Uaa edelleen, eWi puolue ei voi suorit
taa ty~vaenluokan JohtaJan tehtavl1iinsii , JOs se alkaa tncnestyksistii 
huu maantuneena poyhkeillll, jos se lakkaa huomaamasta tyOnsll. 
puutteellisuuksia, jos se pelk1i1l. virheittensa tunnustamlsta, pelkaa 
niiden korjaamista aikanaan avoimesti Ja rehellises ti. 

Puol ue on voittamaton, JOs Se ei pelka 11 arvostel ua eikii Itsearvos
telua, jOs se ei peittele tyOnsa virheiHl Ja puutteell isuu ksia, JOs ~ e 

opettaa ja kasvattaa kaadereitaan puoluetyon virheiden opetuksien 
pohjalla, jOs se osaa korJata virheen sa alkaoaan. 

Puolue joutuu perikatoon, jOs se salaa virheitaan , peittelee kipei
tii kysymyksiii, vcrhoaa epakohtiaan teenniiisell1i \1yvi nvoinnin nayt
teil le asettamisella , ci sieda arvostelua eik1l. itsearvostelua, tulee 
itsekyll1ii seklii, an tautuu omahyvaisyyden tuntecn valtaan ja alkaa 
lepailla laakere illaan. 

"Poliittisen puolueen suhtautumi nen virhe isiinsa U , sanoo 
Lenin, "on yksi tiirkeimpia j3 varm impia arvioperustelta puo
lucen vakavuudelle ja sen tosiasialliselle velvollisuuksiensa 
tiiyttamiselle luok kaansa kohtaan Ja tylHiitekevi 1i joukkoja ko h· 
taan . Virheen avoin tun nustaminen, sen syiden paljastaminen, 
sen aiheuttaneen ti lanteen erittely, virheen korJaamiseksi v3lt
tilmattomien keinojen huolell inen hukitseminen - se on v3.kavan 
puolueen tunn usmerkki , se on sen velvol lisu uksiensa tayWi. mis
tii, se on luok an ja siten jOllklwjen~in kasvattamisla ja opet
tamista · (Lenin, XXV osa, Si Vll 200) . 

Ja cdelleen : 

.Kaikki vallankllmoukselliset puol ueet, jotka tll11an asti 
ovat tuh outuneet , ovat tuho ut un eet siks i, etta ovat alkaneet 
p(Jyhkeillii eivatka ole kyenneet na kem311n, missa on niiden 
voima, ovat peltlnneet puhua hei.'lkouksi .< taan. Mutta me 
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emme tuhoucl u, sill ll. me emme peikaa puhua heikkoukslstarrtme, 
vaan opim me voi ttamaan hei~kouden" (Lenin, XXVII osa 

sivut 260-261). 

6) Vi hdo in, puoluetn historia opettaa, ettl1 II man laaJoJa yhteyk
sil Joukkoihin, ilman naiden yhteyksien alituista IU jittamista, I1man 
taitoa kllunne!la J ouk~ojen aanta ja ymmarta1i n!iden kipeit1l. tarpeita, 
ilman halua ei vain opettaa joukkoja, vaan opplakln Jou koilta, tyo
vaenluokan puolue el voi olla todel!a Joukkopuolue , jol<a kyhnee 
viemiHin mukanaan ty6viienluokan Ja kaikki en tyotiltekevien miljoona

joukot. 
. Puolue on voittam aton, JOs se kykenee, kuten Lenin sanoo, 

n ottamaan yhteyden, Hihentymaan , ja JOs hal uatte , maarattyyn astee
seen saakka sulautumaankin tyotate kevien laaji mpiin joukko ihin , ensl 
kadessa proletaarisiin, m utta myoskin ei-proletaarisiin tyotatekeviin 
joukkoih in" (Lenin, XXV osa , siv u 174). 

P uol ue tuhoutuu, JOs se sUlkeutuu ahtaaseen puoluekuoreensa, 
JOs se erist11ytyy jOllkoista, JOs se peittyy byro kraattise lla kerrostu
malla. 

n Voidaan pi@i saiintl)na", san00 toveri Stali n, .etta niin 
kauan ku in bolshevikit sailyttaviit yh teyden kansan laaJoihin 
joukkoihin, pysyvat he voittamattomina. Ja plli nvastoin, bol
shevikkien tarvitsee vai n irtaantua jOukoista ~a kadottaa yhteys 
niihin, heidan tarvitsee vain peiUyii byrokraattisella ruosteella, 
menettaakseen kaiken voiman Ja muuttuakseen mltaW>myydeksi. 

Vanhoilla krelkkalaisilla oli tarumaailmassaan eras maine
hikas sankari - Antaios, joka oli, kuten taru sto kertoo, Posei
doni n, meren jumalan, ja Gean, maan jumalatlaren, poika. Han 
tunsi erikoista kiintymysta 11i11insa, joka oli synnytta nyt, ruok
kinut ja kasvatlan ut hanet. Ei ollut sellalsta sankaria, Jota h11 n, 
tiima Antaios, ei olisi voittanut. Hanta pidettiin voittamatto
mana sankarina. Missa oli hii nen voimansa? Se oli silna, eWI. 
loka kerran, kun han joutui ahtaalle taistelussa vihol lista vas
taan, han kosketti maata, aitiaan, Joka oli synnyWinyt fa ruok
kinut hanet, Ja sai uutta voimaa. Mutta hanellli oli kuite nki n 
heikko koh tansa, se oli vaara joutua Jollakin lailla irroitetuksi 
maasta. Viholl iset ottivat huo mioon t1hn1in han en heikkoutensa 
Ja vaiJyivat banta . Ja l(jytyikin viholli nen , Joka kaytti hyvak
seen tata hlnen heikkouttaan Ja voittl hll.net. Se oil Herkules. 
Mutta kulnka Herkules voitti hanet? Hall irroiltl Antaloksen 
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tflaasta, nosH hanet ilmaan, otti hanelta pols mahdolllsuuden 
koskettaa maata ja kuristi hanet siten ilmassa. 

Mlnun mielestani bolshevikit muistuttavat meille kreikka
laisen taruston sankaria Antaiosta. He, kuten Antaioskin, ovat 
voimakkaita pitaessaan yhteytta aitilnsa, joukkoihin, jotka ova t 
synnyttaneet, ruokkineet ja kasvaltaneet heidat. Ja niin kauan 
kuin he pitavat yhteytta aitilnsa, kansaan, heillii ovat kaikki 
mahdollisuudet Ja1i.da voittamattomiksi. 

Tassa on bolshevistisen johdo n voittamattomuuden avaln· 
(Stalin , "Puol uetyt> n puutteellisuuksista" ). 

Sellaiset ovat bolshevikkipuolueen kulkeman 
perusopetukset. 

Lop P u. 

historiallisen tien 
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Bolshevlkkien pttol'.le taistetussa sosialistisen yhteiskunnan �
rakennustyon loppuunsuorittamisen ja uuden perustuslain �

voimaansaattamisen puolesta. �
(1935 -1937) 

I. �Ka nsainv111inen Iilanne vuosina 1935 - 1937. Ta\ouspulan vliliaikal· �
nen Iieventyminen. Uuden talouspulan alku. Italian suorittama �
Abessinian anastus. Saksalais·italialainen interventio Espanjassa. Ja�
panin tll nkelltuminen Keski-Kiinaan. Toisen imperialistisen sod"n � 3;'1i1lkll .. . . .•............. . . ........ �

2. Tco\li91.lllden ja maatalo uden �jalkllV'a nLlUSlI NCllvo,toliitossa. Toisen �
viisivllotissuunnitelman taytlaminen ennen maaril.aikaa. Maatatoltdel1 �
ulldestirakentamine n ja kollektivisolnnln loppuunsuorittaminen. Kaa· �
derie n me rkitys. Stahanovilaincn Hike. Kansan hyvinvoinnin nOllsu . �

:3.')15Kansan klllttliurin nousll. Neuvostovallankumouksen voima. . . . 
3 . �Nellvostojen VIII edLlstajakokous. Neuvostoliiton lIud~n Perllstus

303lain hyvaksyminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. � BlIharinilais-trotskiiaisicn vakoilijoiden, tllholaisten ja ma anpellu rien �

jatteiden hiivittaminen. Valml3tautll minen Neuvostoliiton Korkeimman �
NCllvoston vaaleihin. PlIolueen Slluntautllminen laajaan pllol ueen si�

.3GBsiliseen dcmol<ratiaan. Neuvostoliilon Korkeimma n Nellvoston vaa lit . 
375Loppll kat s au s .... . ..• ... • ..... . ...•. . 
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