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ALKULAUSE
Tämä julkaisu on kokenut monenlaisia vaiheita. Opiskellessani valtio-oppia kiinnostuin Venäjästä ja Neuvostoliitosta sekä perehdyin niihin. Se taas ei onnistu tutustumatta Vladimir Iljitš Leninin ajatteluun. Erityisesti minua kiinnosti Leninin ammattiyhdistysliikettä koskeva ajattelu. Yksi
syy kiinnostukseen oli se, että aiheesta ei ollut suomenkielistä tutkimusta, eikä ole vieläkään. Se
oli varsin hämmästyttävä ilmiö, koska meillä ylpeiltiin neuvostoliitto- ja lenintuntemuksella.
Keräsin tuolloin V. I. Leninin aihetta koskevan kirjoittelun yhdeksi teokseksi, jota varten jouduin
käymään läpi koko Leninin julkaistun tuotannon. Silloin teokselle ei löytynyt julkaisijaa ja se jäi
monisteena Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksen kirjastoon.
Nyt Neuvostoliiton romahtamisestakin on kulunut jo lähes kaksi vuosikymmentä ja pahin pöly
on jo ehtinyt laskeutua, joten olisi korkea aika palata Leniniin ja hänen ajatteluunsa, sekä oppiaksemme virheistä että tehdäksemme oikeutta Leninille.
Vladimir Iljitsh Lenin oli ensisijaisesti poliittinen ajattelija ja toimija. Hänen amattiyhdistysliikettä
koskeva ajattelunsakin on osa laajempaa poliittista teoriaa, tietyssä suhteessa poliittiseen ajatteluun. Friedrich Engels jakoi sosialidemokratian toiminnan kolmeen lohkoon: poliittiseen, taloudelliseen ja teoreettiseen. Tässä kolmijaossa taloudellista taistelua edusti ammattiyhdistysliike ja tämän Engelsin käsityksen omaksui myös Lenin.
V. I. Leninin ammattiyhdistysliikettä koskeva ajattelu jakautuu aatehistoriallisesti kahteen osaan
Venäjän yhteiskunnallisen kehityksen mukaan. Ensimmäisen vaiheen muodostaa ammattiyhdistysliikkeen aseman ja tehtävien määrittely porvarillisella Venäjällä ja toisen vaiheen vastaava
määrittely sosialistisessa yhteiskunnassa ja sitä rakennettaessa.
Ensimmäinen aatehistoriallisesti tärkeä vaihe ajoittuu vuosisadan alkuun. Teoksessaan "Mitä on
tehtävä?" Lenin esitti teoriansa ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä porvarillisella Venäjällä ja
sen suhteesta sosialidemokratiaan. Leninin perusväittämä oli, että ammatillisessa liikkeessä oli
kyseessä pelkästään toiminta taloudellisten reformien puolesta, jota pidemmälle työväenluokka
ei omin avuin pääse. Ammattiliitot eivät kykene vaikuttamaan niihin oloihin, jotka tekevät työvoimasta tavaran ts. muuttamaan tuotantotapaa.
Ammatillisen liikkeen ja sosialidemokraattisen puolueen keskinäinen suhde oli yksi puoluetta
jakavista tekijöistä. Ns. ekonomistit halusivat rajoittaa ammattiyhdistysten toiminnan pelkästään taloudelliseen toimintaan, jolloin suhde puolueeseen olisi neutraali. Lenin puolestaan näki
ammattiyhdistykset laajana joukkojärjestönä, joka oli erinomainen agitaatioväylä luokkatietoisuuden levittämiseksi ja siitä syystä niiden tuli olla mahdollisimman läheisessä suhteessa puolueeseen, jolloin myös ammatilliselle työväenliikkeelle saataisiin sosialidemokraattinen luonne.
Ammattiyhdistysten ja puolueen suhdetta käsiteltiin sekä VSDTP:n sisällä että II Internationaalin
keskuudessa. VSDTP:n 4. edustajakokous, joka pidettiin v. 1906 Tukholmassa, asettui neutraalisuuden kannalle, mutta jo keväällä 1907 Lontoon edustajakokous hyväksyi kannan, jonka mukaan ammattiyhdistysten tuli olla puoluekantaisia. Elokuussa 1907 pidetty Stuttgartin kansainvälinen sosialistikongressi (II Internationaalin 7. kongressi) tuki Lontoon edustajakokouksen
kantaa hyväksymällä päätöslauselman, jonka mukaan ammattiliittojen ja sosialististen puolueiden lujat ja kiinteät yhteydet ovat välttämättömiä kaikissa maissa ts. taloudellinen ja poliittinen
taistelu tuli sitoa yhteen.
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Aatehistoriallisesti merkittävimmän osan Leninin ammattiyhdistysliikettä koskevasta ajattelusta
muodostaa ammatillisen liikkeen tehtävien määrittely sosialistista yhteiskuntaa rakennettaessa.
Uuden valtiotyypin syntyminen asetti myös ammattiyhdistysliikkeen uusien tehtävien eteen.
Kapitalistisella Venäjällä, kuten periaatteessa missä hyvänsä kapitalistisessa yhteiskunnassa,
ammattiyhdistysliike oli käynyt taloudellista taistelua työnantajia vastaan. Rintamalinja oli ollut
selkeä, mutta nyt oltiin problemaattisemmassa tilanteessa. Oli ratkaistava ammatillisen liikkeen
suhde tuotantoelämään, valtioon ja puolueeseen uuden tyyppisessä valtiossa.
Ammattiliittojen 2. yleisvenäläisessä edustajakokouksessa 1919 tammikuussa Lenin määritteli
ammattiyhdistysten aseman. Ammattiliitot jäävät muodollisesti itsenäisiksi, mutta osallistuvat
neuvostovallan työhön lähinnä valvomalla valtioelinten toimintaa. Liitot on valtiollistettava,
sulautettava yhteen valtiovallan elinten kanssa ja siirrettävä niiden huostaan koko suurtuotannon rakennustyö. Puolue nojaa toiminnassaan välittömästi ammattiliittoihin, jotka ovat muodollisesti puolueettomia, mutta joiden johtoelimet on tosiasiallisesti muodostettu kommunisteista, jotka kaikki toteuttavat puolueen ohjeita. Näin muodostetun koneiston avulla, joka
muodollisesti ei ollut kommunistinen, puolue olisi läheisessä yhteydessä joukkoihin.
Ammatillisen liikkeen tehtävien ja aseman teoreettinen ja osin käytännöllinenkin asema ratkaistiin varsin sekasortoisissa oloissa v. 1918 - 1922. Maassa oli sota kolmessakin merkityksessä.
Ensiksikin oli kansalaissota, toiseksi puolustussota ulkomaista interventiota vastaan ja kolmanneksi vähemmistökansojen sota bolshevistisesta Neuvosto - Venäjästä irrottautumiseksi. Tuona
aikana VKP(b):ssa käytiin kiivas väittely ammattiyhdistysten asemasta. Tämän ammattiliittoväittelyn nimellä tunnetun prosessin voi katsoa alkaneen edellä mainitusta ammattiliittojen edustajakokouksesta ja päättyneen, ainakin virallisesti, VKP(b):n kymmenennessä edustajakokouksessa v. 1921.
Sodan aikana maan talous heikkeni äärimmilleen. Teollisuuden romahtaminen aiheutti suuria
muutoksia luokkarakenteeseen työläisten, joilla vielä tuolloin oli yhteys maaseudulle, siirtyessä
laajoin joukoin takaisin maanviljelijöiksi. Tilanne vaati toimenpiteitä ja niin siirryttiin toteuttamaan uutta talouspolitiikkaa (NEP). Kyseessä oli sarja toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi, mikä käytännössä merkitsi tiettyjen kapitalististen elementtien tuomista proletaariseen valtioon.
Uuteen talouspolitiikkaan siirtyminen vaikutti myös ammattiyhdistysten asemaan. Lenin katsoi
työn ja pääoman luokkaetujen vastakohtaisuuden säilyvän NEPin oloissa ja siksi ammattiyhdistysten perustehtäviin kuului proletariaatin luokkaetujen kaikkinainen suojeleminen taistelussa
pääomaa vastaan. Näissä oloissa ei Leninin v. 1919 antama ammatillisen liikkeen tehtävien
määrittely voinut olla pätevä.
NEP-kausi merkitsi ammatilliselle liikkeelle ristiriitaisia tehtäviä; niiden tuli sekä puolustaa proletariaatin etuja että käyttää osaltaan valtiovaltaa. Ammattiyhdistysten tuli osallistua valtion talous- ja valtioelinten toimintaan; "Ammattiyhdistysten on oltava ensimmäisinä ja välttämättömästi auttamassa valtiovaltaa,..." Lenin arvioi tämän laatuisten ristiriitojen kestävän vuosikymmeniä.
Leninin NEP-kautta koskeva ammatillisen liikkeen aseman ja tehtävien hahmottelu tapahtui v:n
1921 lopulla ja seuraavan vuoden alussa. Lenin kuoli 21.1.1924 ja oli vakavasti sairas jo vuoden
1922 lopussa. Tämä merkitsee sitä, että ammattiyhdistysliike Neuvostoliitossa tosiasiassa muo-
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toutui ilman Leninin henkilökohtaista vaikutusta. Käytännössä ammattiyhdistysliike saikin varsin
toisenlaisen aseman kuin mitä Lenin oli hahmotellut. Jo 20-luvun puolivälissä, NEPin vielä jatkuessa, ammattiyhdistysliikkeen tehtäväksi muodostui lähinnä työkurin valvonta, mikä on jo
varsin kaukana Leninin ajatuksista.
Neuvostoliiton olemassa olon aikana sen ammattiyhdistysliike koki monenlaisia vaiheita. Tutkimuksen asia on selvittää missä määrin se on tosiasiallisesti perustunut Leninin ajatteluun. Toivon, että tämä teos osaltaan antaa taustatietoa V. I. Leninin ammattiyhdistysliikettä koskevasta
ajattelusta ja siten auttaa purkamaan sitä Lenin -myyttiä, joka on vuosikymmeniä enemmän
kätkenyt kuin valaissut Leninin ajattelua.
Kalkussa 1.8.2010

Matti Vuorikoski
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LÄHTEISTÄ
Vladimir Iljitsh Leninin runsaasta tuotannosta hänen ammattiyhdistysliikettä koskeva kirjoittelunsa on jäänyt suhteellisen vähäiselle huomiolle. Nyt käsillä olevan teoksen tarkoituksena on
tuoda esille hänen tätä puolta koskevaa ajatteluaan tarjoamalla hänen ammattiyhdistysliikettä
koskevat kirjoituksensa omana kokonaisuutenaan.
Teokseen on koottu kronologisessa järjestyksessä Leninin ne ammattiyhdistysliikettä koskevat
kirjoitukset, joissa hän on tavalla tai toisella käsitellyt aihetta. Poikkeuksen kronologisesta järjestyksestä muodostavat ne muutamat kirjeet, joissa hän on käsitellyt ammattiyhdistysliikettä,
ne on sijoitettu kirjan loppuun. Mukaan ei ole otettu niitä kirjoituksia, joissa ammattiyhdistysliike on mainittu vain ohimennen, mutta ei varsinaisesti käsitellä kyseistä aihetta.
Kirjoitusten lähteenä on käytetty V. I. Leninin Teosten 45 -osaista ja Valittujen teosten 10
-osaista suomenkielistä laitosta. Translitteroinnissa ja kieliasussa on käytetty em. teoksissa
noudatettua muotoa.

V. I. Lenin v. 1920
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VENÄJÄN SOSIALIDEMOKRAATTIEN VASTALAUSE
Niin ikään, vastoin "credon" (uskontunnustus, ohjelma) laatijain olettamuksia, ei voi olla puhettakaan mistään Länsi-Euroopan työväenpuolueiden "käytännöllisen toiminnan perinpohjaisesta
muutoksesta": marxilaisuus on alusta alkaen tunnustanut proletariaatin taloudellisen taistelun
suunnattoman merkityksen ja tuon taistelun välttämättömyyden ja Marx ja Engels polemisoivat
jo neljäkymmentäluvulla utopistisosialisteja vastaan, jotka kielsivät sellaisen taistelun merkityksen.
---Kun suunnilleen 20 vuotta myöhemmin perustettiin Kansainvälinen Työväenyhdistys, niin heti
ensimmäisessä kongressissa Genevessä vuonna 1866 asetettiin kysymys työväen ammattiliittojen ja taloudellisen taistelun merkityksestä. Tämän kongressin päätöslauselmassa osoitettiin
tarkasti taloudellisen taistelun merkitys ja varoitettiin sosialisteja ja työläisiä toisaalta yliarvioimasta sen merkitystä (jota siihen aikaan oli havaittavissa englantilaisten työläisten keskuudessa) ja toisaalta väheksymästä sen merkitystä (jota ilmeni ranskalaisten ja saksalaisten,
varsinkin lassallelaisten keskuudessa). Päätöslauselmassa ei tunnustettu ammatillisia työväenliittoja ainoastaan lainmukaisiksi, vaan myös välttämättömiksi ilmiöiksi kapitalismin vallitessa; ne tunnustettiin sangen tärkeiksi työväenluokan järjestämiseksi sen jokapäiväisessä taistelussa
pääomaa vastaan ja palkkatyön hävittämiseksi. Päätöslauselmassa tunnustettiin, ettei työväen
ammatillisten liittojen pidä kiinnittää huomiotaan yksinomaan "välittömään taisteluun pääomaa vastaan", niiden ei pidä vetäytyä syrjään työväenluokan yleisestä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta liikkeestä; niillä ei pidä olla "ahtaita" päämääriä, vaan niiden pitää pyrkiä miljoonien sorrettujen raatajien yleiseen vapautukseen. Siitä lähtien on eri maiden työväenpuolueiden keskuudessa monia kertoja herätetty ja tullaan vielä monesti herättämään kysymys,
eiköhän tällä hetkellä tulisi kiinnittää jossain määrin enemmän taikka vähemmän huomiota
proletariaatin taloudelliseen taikka poliittiseen taisteluun; mutta yleensä eli periaatteessa tämä
kysymys on tälläkin hetkellä siten, kuin marxilaisuus sen on asettanut. Se vakaumus, että yhtenäisessä luokkataistelussa tulee ehdottomasti yhdistyä sekä poliittisen että taloudellisen taistelun, on syöpynyt syvälle kansainvälisen sosialidemokratian luihin ja ytimiin.
Kirjoitettu elokuun lopulla ja syyskuun alussa vuonna 1899.
Teokset, 4. osa, s. 151 - 165.

OHJELMAMME
----Kaikkinainen taloudellinen taistelu muodostuu kiertämättömästi poliittiseksi taisteluksi, ja sosialidemokratian on yhdistettävä molemmat erottamattomasti yhteen proletariaatin yhtenäiseksi luokkataisteluksi.
----Teokset, 4. osa, s. 192 - 196.
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LIIKKEEN PÄIVÄNPOLTTAVAT TEHTÄVÄT
Venäjän sosialidemokratia on jo monia kertoja julistanut, että Venäjän työväenpuolueen lähimpänä poliittisena tehtävänä pitää olla itsevaltiuden kukistaminen, poliittisen vapauden valtaaminen. Sen julistivat yli 15 vuotta sitten Venäjän sosialidemokratian edustajat, Työn Vapautus ryhmän jäsenet, sen julistivat kaksi ja puoli vuotta sitten myös ne Venäjän sosialidemokraattisten järjestöjen edustajat, jotka keväällä 1898 perustivat Venäjän Sosialidemokraattisen
Työväenpuolueen. Mutta näistä useista julkilausumista huolimatta kysymys sosialidemokratian
poliittisista tehtävistä Venäjällä on nykyään jälleen astumassa päiväjärjestykseen. Monet liikkeemme edustajista sanovat epäilevänsä mainitun kysymyksen ratkaisun oikeellisuutta. Sanotaan, että tärkein merkitys on taloudellisella taistelulla, proletariaatin poliittiset tehtävät lykätään taka-alalle, näitä tehtäviä kavennetaan ja rajoitetaan, sanotaanpa sellaistakin, että puheet itsenäisen työväenpuolueen perustamisesta Venäjälle ovat yksinkertaisesti vain vieraiden
sanojen toistamista, että työläisten pitää käydä yksinomaan taloudellista taistelua ja jättää politiikka intellektuelleille ja liberaaleille yhteisesti. Tämän uuden uskontunnustuksen viimeisin julistus (surullisen kuuluisa "Credo"1) vie jo suorastaan siihen, että Venäjän proletariaatti tunnustetaan alaikäiseksi ja kieltäydytään täydellisesti sosialidemokraattisesta ohjelmasta. Ja "Rabotshaja Mysl" (varsinkin "Erillisliitteessään") on esittänyt itse asiassa samoja ajatuksia. Venäjän
sosialidemokratia elää parhaillaan horjunnan aikaa, jopa itsekieltämiseksi kehittyvien epäilyjen
aikaa. Toisaalta työväenliike irrotetaan sosialismista: työläisiä autetaan käymään taloudellista
taistelua, mutta tällöin heille ei selitetä lainkaan taikka ei selitetä riittävästi sosialistisia päämääriä eikä koko liikkeen poliittisia tehtäviä kokonaisuudessaan. Toisaalta sosialismi irrotetaan työväenliikkeestä: Venäjän sosialistit alkavat taas puhua yhä enemmän ja enemmän siitä, että intelligenssin pitää vain omin voiminsa käydä taistelua hallitusta vastaan, koska työläiset rajoittuvat pelkästään taloudelliseen taisteluun.
----Sosialidemokratia on työväenliikkeen ja sosialismin yhdistämistä, sosialidemokratian tehtävänä
ei ole palvella passiivisesti työväenliikettä tämän liikkeen jokaisella eri asteella, vaan edustaa
koko liikkeen etuja kokonaisuudessaan, osoittaen tälle liikkeelle sen lopullinen päämäärä, sen
poliittiset tehtävät, varjella sen poliittista ja aatteellista itsenäisyyttä. Sosialidemokratiasta irrallaan työväenliike mataloituu ja vajoaa pakostakin porvarillisuuteen: käydessään yksistään taloudellista taistelua työväenluokka kadottaa poliittisen itsenäisyytensä, muuttuu muiden puolueiden hännänkantajaksi, lyö laimin ylevän velvoituksen "työläisten vapautuksen tulee olla
työläisten omana asiana. Kaikissa maissa on ollut sellainen kausi, jolloin työväenliike ja sosialismi ovat olleet olemassa toisistaan erillään ja kulkeneet eri teitä, ja kaikissa maissa tällainen erilläänolo on johtanut sosialismin ja työväenliikkeen heikkouteen; kaikissa maissa vain sosialismin
ja työväenliikkeen yhdistäminen on luonut vankan perustan niin toiselle kuin toisellekin. Mutta
jokaisessa maassa tämä sosialismin ja työväenliikkeen yhdistäminen on tapahtunut historiallisesti, tapahtunut eri tavalla paikan ja ajan olosuhteista riippuen. Venäjällä on teoreettisesti jo
kauan sitten puhuttu sosialismin ja työväenliikkeen yhdistämisen välttämättömyydestä, mutta
käytännöllisesti tämä yhdistäminen on tapahtumassa vasta tätä nykyä. Tuo yhdistämisprosessi

1

Uskontunnustus, ohjelma, maailmankatsomuksen esitys.
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on erittäin vaikea prosessi, eikä ole mitään erikoisen ihmeellistä siinä, että sen yhteydessä ilmenee erilaista horjuntaa ja epäilyjä.
----Kirjoitettu lokakuussa ja marraskuun alkupuolella 1900
Julkaistu joulukuussa 1900 "Iskra" lehden 1. n:ossa
Teokset, 4. osa, s. 349 - 354.

UUSI VERILÖYLY
Siellä täällä oli työläisten onnistunut melko helpolla puristaa isänniltä myönnytyksiä lakkojen
avulla, ja tämän "taloudellisen" taistelun merkitystä alettiin liioitella, alettiin unohtaa se, että
työläisten ammatillisten (ammattikunta-) liittojen ja lakkojen avulla onnistuu parhaassa tapauksessa saada vain säilytetyksi vähän edullisemmat ehdot tavaransa - työvoiman - myymiselle.
Ammattikuntaliitot ja lakot ovat voimattomia auttamaan, kun tällä "tavaralla" ei pulan vuoksi
ole kysyntää, ne ovat voimattomia muuttamaan niitä oloja, jotka tekevät työvoiman tavaraksi ja
tuomitsevat työtätekevien joukot mitä suurimpaan puutteeseen ja työttömyyteen. Jotta saataisiin muutoksia näihin oloihin, tarvitaan välttämättä vallankumouksellista taistelua koko nykyistä
yhteiskunta- ja valtajärjestelmää vastaan, ja teollisuuspula saa monet, hyvin monet työläiset,
vakuuttumaan tämän totuuden oikeellisuudesta.
Julkaistu "Iskrassa" nro 5 kesäkuussa 1901
Teokset, 5. osa, s. 36

II JOUKKOJEN VAISTONVARAISUUS JA SOSIALIDEMOKRATIAN TIETOISUUS
Sanoimme, että liikettämme, joka on paljon laajempi ja syvempi kuin 70-luvun liike, täytyy innostaa tartuttamalla siihen yhtä rajatonta päättäväisyyttä ja tarmokkuutta kuin silloinkin. Todellakin, luullaksemme kukaan ei ole tähän mennessä vielä epäillyt sitä, että nykyisen liikkeen voimana on suurten joukkojen (ja pääasiassa teollisuusproletariaatin) herääminen ja sen heikkoutena vallankumouksellisten johtajien tietoisuuden ja aloitekyvyn riittämättömyys. Kuitenkin
aivan viime aikoina on tehty ällistyttävä keksintö, joka uhkaa kääntää tässä kysymyksessä
ylösalaisin kaikki tähän saakka vallinneet mielipiteet. Tämän keksinnön on tehnyt "Rabotsheje
Delo", joka väitellessään "Iskraa" ja "Zarjaa" vastaan ei ole rajoittunut pelkkiin yksityisiin vastaväitteisiin, vaan on pyrkinyt johtamaan "yleisen erimielisyyden" syvemmälle ulottuviin juuriin "vaistonvaraisen ja tietoisesti 'suunnitelmallisen' aineksen suhteellisen merkityksen arvioimiseen". "Rabotsheje Delon" syytösteesi kuuluu: "kehityksen objektiivisen eli vaistonvaraisen
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aineksen väheksyminen"1. Tähän me vastaamme: vaikka "Iskran" ja "Zarjan" käymä väittely ei
olisi antanut kerrassaan mitään muita tuloksia kuin sen, että se pani "Rabotsheje Delon" mietiskelemään ja oivaltamaan tämän "yleisen erimielisyyden", niin yksistään tämäkin tulos jo olisi
tuottanut meille suurta tyydytystä: siksi suurimerkityksinen on tämä teesi, siksi kirkkaasti se
valaisee Venäjän sosialidemokraattien nykyisten teoreettisten ja poliittisten erimielisyyksien
koko ytimen.
Siinä syy, miksi kysymys tietoisuuden suhteesta vaistonvaraisuuteen kiinnostaa niin tavattomasti kaikkia ja miksi tätä kysymystä on käsiteltävä kaikella perinpohjaisuudella.
a) Vaistonvaraisen nousun alku
Edellisessä luvussa mainitsimme Venäjän sivistyneen nuorison yleisestä viehättymisestä marxilaisuuden teoriaan 90-luvun puolivälissä. Samanlaisen yleisen luonteen saivat melkein samoihin
aikoihin työläisten lakot vuonna 1896 käydyn Pietarin kuuluisan teollisen sodan jälkeen. Niiden
leviäminen yli koko Venäjän oli selvänä todistuksena uudelleen nousevan kansanliikkeen syvyydestä, ja jos ylipäänsä puhutaan "vaistonvaraisesta aineksesta", niin tietenkin juuri tämä lakkoliike on ennen kaikkea tunnustettava vaistonvaraiseksi. Mutta onhan ero myös vaistonvaraisuuden ja vaistonvaraisuuden välillä. Lakkoja oli Venäjällä ollut sekä 70- että 60-luvulla (vieläpä
19. vuosisadan ensipuoliskollakin) ja niiden aikana särjettiin "vaistonvaraisesti" koneita jne.
Näihin "mellakoihin" verraten voidaan 90-luvun lakkoja nimittää jopa "tietoisiksi" - siinä määrin
huomattava oli se askel eteenpäin, jonka työväenliike tuona aikana oli ottanut. Tämä osoittaa
meille, että "vaistonvarainen aines" ei oikeastaan ole mitään muuta kuin tietoisuuden alkumuoto. Alkeelliset mellakatkin ilmaisivat jo tiettyä tietoisuuden heräämistä: työläisiltä hävisi
ikivanha usko heitä painavan järjestyksen järkkymättömyyteen, he alkoivat... en sano ymmärtää, mutta tuntea kollektiivisen vastarinnan välttämättömyyden ja tekivät päättävästi lopun
orjamaisesta nöyrtymisestään esimiesten edessä. Mutta se oli kuitenkin enemmän epätoivon ja
koston ilmausta kuin taistelua. 90-luvun lakoissa näemme jo paljon enemmän tietoisuuden
välähdyksiä: asetetaan tiettyjä vaatimuksia, laskelmoidaan etukäteen, mikä ajankohta on sopivin, käsitellään muiden paikkakuntien tunnettuja tapauksia ja esimerkkejä jne. Kun mellakat
olivat yksinkertaisesti sorrettujen ihmisten kapinoimista, niin järjestelmälliset lakot ilmensivät jo
luokkataistelun ituja, mutta nimenomaan vain ituja. Nämä lakot sellaisenaan otettuna olivat
tradeunionistista eivätkä vielä sosialidemokraattista taistelua, ne olivat merkkinä työläisten ja
isäntien välisen antagonismin heräämisestä, mutta työläiset eivät olleet eivätkä voineetkaan
olla tietoisia siitä, että heidän etunsa ovat sovittamattomassa ristiriidassa koko nykyaikaisen
valtiollisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän kanssa, ts. heillä ei ollut sosialidemokraattista tietoisuutta. Tässä mielessä 90-luvun lakot, huolimatta valtavasta edistysaskelesta "mellakoihin"
verrattuna, jäivät puhtaasti vaistonvaraiseksi liikkeeksi.

1

Tradeunionismi ei lainkaan kiistä kaikkinaista "politiikkaa", kuten toisinaan luullaan. Trade
unionit ovat aina käyneet määrättyä (mutta ei sosialidemokraattista) poliittista agitaatiota ja
taistelua. Tradeunionistisen ja sosialidemokraattisen politiikan eroavuudesta me puhumme seuraavassa luvussa.
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Me sanoimme, että työläisillä ei voinutkaan olla sosialidemokraattista tietoisuutta. Se voitiin
tuoda vain ulkoa käsin. Kaikkien maiden historia on todistuksena siitä, että yksinomaan omin
voiminsa työväenluokka kykenee luomaan vain tradeunionistisen tietoisuuden, so. vakaumuksen, että on välttämätöntä yhtyä liitoiksi, käydä taistelua isäntiä vastaan, vaatia hallitukselta
erilaisten työläisille välttämättömien lakien julkaisemista jne. Mutta sosialismin oppi kasvoi
niistä filosofisista, historiallisista ja taloustieteellisistä teorioista, joita omistavien luokkien valistuneet edustajat, sivistyneistö, olivat kehitelleet. Nykyisen tieteellisen sosialismin perustajat
Marx ja Engels kuuluivat itsekin yhteiskunnallisen asemansa puolesta porvarilliseen sivistyneistöön. Aivan samoin Venäjälläkin sosialidemokratian teoreettinen oppi on syntynyt täysin riippumatta työväenliikkeen vaistonvaraisesta noususta, se on syntynyt luonnollisena kiertämättömänä tuloksena vallankumouksellisen sosialistisen sivistyneistön ajattelun kehittymisestä.
Siihen ajankohtaan tultaessa, josta meillä on puhe, so. 90-luvun puoliväliin tultaessa, tämä oppi
ei ollut ainoastaan Työn Vapautus -ryhmän jo täysin vakiintunut ohjelma, vaan se oli myös voittanut puolelleen vallankumouksellisen nuorison enemmistön Venäjällä.
Täten oli olemassa sekä työväenjoukkojen vaistonvarainen herääminen, herääminen tietoiseen
elämään ja tietoiseen taisteluun, että sosialidemokraattisella teorialla aseistettu vallankumouksellinen nuoriso, joka pyrki kiihkeästi työläisten luokse. Tämän yhteydessä on erikoisen tärkeää
panna merkille se usein unohdettu (ja verrattain vähän tunnettu) tosiasia, että tämän kauden
ensimmäiset sosialidemokraatit harjoittaessaan innokkaasti taloudellista agitaatiota - (ja ottaen tässä suhteessa täydellisesti huomioon ne todella hyödylliset ohjeet, joita annettiin silloin
vasta käsikirjoituksena olleessa kirjasessa "Agitaatiosta") - eivät lainkaan katsoneet sitä ainoaksi
tehtäväkseen, vaan päinvastoin aivan alusta alkaen asettivat ratkaistavaksi myös Venäjän sosialidemokratian mitä laajakantoisimpia historiallisia tehtäviä yleensä ja erikoisesti itsevaltiuden
kukistamistehtävän. Niinpä esimerkiksi se pietarilaisten sosialidemokraattien ryhmä, joka perustui Taisteluliiton Työväenluokan Vapauttamiseksi, toimitti jo v. 1895 lopulla "Rabotsheje
Delo" nimisen lehden ensimmäisen numeron. Tämän täysin painovalmiin numeron santarmit
kaappasivat v. 1895 joulukuun 9. päivän vastaisena yönä pitämässään kotitarkastuksessa eräältä ryhmän jäseneltä, Anat. Aleks. Vanevilta1, ja ensiksi perustettu "Rabotsheje Delo" ei saanut
nähdä päivänvaloa. Tämän lehden (jonka ehkä jokin "Russkaja Starina" vetää kolmisenkymmenen vuoden kuluttua päivänvaloon poliisihallinnon arkistoista) pääkirjoitus viitoitti työväenluokan historialliset tehtävät Venäjällä ja asetti niistä ensi sijalle poliittisen vapauden valtaamisen. Sitten seurasi kirjoitus "Mitä ministerimme ajattelevat?", jossa käsiteltiin poliisin toimeenpanemaa Lukutaitokomiteoiden hajottamista, ja joukko kirjeenvaihtajain kirjeitä ei ainoastaan Pietarista, vaan muiltakin Venäjän paikkakunnilta (esim. työläisten pieksämisestä Jaroslavin kuvernementissa). Näin siis, ellemme erehdy, tämä Venäjän 90-luvun sosialidemokraattien "ensimmäinen koe" oli lehti, joka ei ollut luonteeltaan ahtaasti paikallinen, sitä vähemmän
"ekonomistinen" ja joka pyrki yhdistämään lakkotaistelun itsevaltiusvastaiseen vallankumousliikkeeseen ja saamaan kaikki taantumuksen mustien voimien harjoittaman politiikan
1

A. A. Vanejev kuoli 1899 Itä-Siperiassa keuhkotautiin, jonka hän oli saanut tutkintavankilan
yksityissellissä. Siksi katsoimmekin mahdolliseksi julkaista tekstissä esitetyt tiedot, joiden todenperäisyydestä menemme takuuseen, sillä ne ovat lähtöisin henkilöiltä, jotka ovat välittömästi ja
mitä läheisimmin tunteneet A. A. Vanejevin.
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sortamat joukot tukemaan sosialidemokratiaa. Eikä kukaan, joka vähänkin tuntee liikkeen silloista tilaa, epäile sitä, että tuollainen lehti olisi saanut osakseen pääkaupungin työläisten ja
vallankumouksellisen intelligenssin täydellisen kannatuksen ja saavuttanut mitä laajimman levikin. Yrityksen epäonnistuminen todisti vain sitä, etteivät silloiset sosialidemokraatit kyenneet
tyydyttämään ajankohdan päivänpolttavaa vaatimusta sen vuoksi, ettei heillä ollut riittävästi
vallankumouksellista kokemusta eikä käytännöllistä valmennusta. Samaa täytyy sanoa myös
julkaisusta "SPB". Rabotshi Listok" ja varsinkin "Rabotshaja Gasetasta" sekä keväällä 1898 perustetun Venäjän Sosialidemokraattisen Työväenpuolueen "Manifestista". On itsestään selvää,
ettei meille tule edes mieleenkään syyttää silloisia toimihenkilöitä tästä valmentumattomuudesta. Mutta voidaksemme käyttää hyväksemme liikkeen antamia kokemuksia, meidän on
tehtävä itsellemme täysin selväksi tuon tai tämän puutteen syyt ja merkitys. Sen vuoksi on erikoisen tärkeää panna merkille, että osa (ehkäpä enemmistökin) vuosina 1895 - 1898 toimineista sosialidemokraateista piti aivan oikeutetusti mahdollisena jo silloin, aivan "vaistonvaraisen"
liikkeen alussa, esittää mitä laajimman ohjelman ja taistelutaktiikan1. Vallankumouksellisten
valtaosan valmentumattomuus, joka oli aivan luonnollinen ilmiö, ei sen sijaan voinut herättää
mitään erikoista pelkoa. Kun kerran tehtävät oli oikein asetettu, kun kerran oli tarmoa yhä uudestaan yrittää näiden tehtävien täyttämistä, niin väliaikaiset epäonnistumiset eivät merkinneet suurta vahinkoa. Vallankumouksellinen kokeneisuus ja organisatorinen taitavuus ovat kyllä
saavutettavissa. Kunhan vain olisi tahtoa kehittää itsessään asian vaatimia ominaisuuksia! Kunhan vain oltaisiin tietoisia puutteellisuuksista, sillä vallankumouksellisessa toiminnassa se merkitsee enemmän kuin puoli parannusta!
Mutta pieni vahinko muuttui todelliseksi vahingoksi, kun tämä tietoisuus (joka oli erinomaisen
elävä edellä mainittujen ryhmien toimihenkilöillä) alkoi himmetä, kun ilmestyi henkilöitä, jopa
sosialidemokraattisia lehtiäkin, jotka olivat valmiit julistamaan puutteellisuudet hyveiksi ja jotka
yrittivät jopa teoreettisestikin perustella nöyräselkäistä vaistonvaraisuuden kumartamista. On
aika tehdä yhteenveto tästä suunnasta, jonka sisältöä luonnehtii hyvin epätarkasti "ekonomismi"-käsite, joka on liian suppea sen tulkitsemiseksi.

1

"Suhtautuessaan kielteisesti 90-luvun lopun sosialidemokraattien toimintaan 'Iskra' ei ota
huomioon sitä seikkaa, että silloin ei ollut edellytyksiä muulle toiminnalle kuin taistelulle pienten
vaatimusten puolesta", sanovat "ekonomistit" "Kirjeessään Venäjän sosialidemokraattisille lehdille" ("Iskra" n:o 12). Tekstissä esitetyt tosiasiat osoittavat, että tuo väite "edellytysten puuttumisesta" on suoraan totuudenvastainen. Ei ainoastaan 90-luvun lopulla, vaan sen keskivaiheillakin olivat olemassa kaikki edellytykset muullekin toiminnalle kuin taistelulle pienten
vaatimusten puolesta, kaikki edellytykset, paitsi johtajan riittävää valmentuneisuutta. Mutta sen
sijaan, että avoimesti tunnustettaisiin tämä meidän itsemme, ideologien ja johtajien puutteellinen valmentuneisuus, "ekonomistit" tahtovat vierittää kaiken syyn "edellytysten puuttumisen"
kontolle, selittää kaiken johtuvan aineellisista olosuhteista, jotka määräävät sen tien, jolta eivät
minkäänlaiset ideologit voi vetää liikettä pois. Mitä muuta tämä on kuin orjamaista nöyristelyä
vaistonvaraisuuden edessä, kuin "ideologien" mieltymystä omiin puutteisiinsa?
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b) Vaistonvaraisuuden kumartaminen "Rabotshaja Mysl
Ennen kuin siirrymme käsittelemään tuon kumartamisen kirjallisia ilmauksia panemme merkille
seuraavan (edellä mainituista tietolähteestä saamamme) kuvaavan tosiasian, mikä luo jonkinlaista valaistusta siihen, miten Pietarissa toimineiden toverien keskuudessa syntyi ja kehittyi
Venäjän sosialidemokratian kahden tulevan suunnan välinen eripuraisuus. Vuoden 1897 alussa
joutuivat A. A. Vanejev ja eräät hänen tovereistaan ottamaan osaa karkotukseen lähettämisensä edellä erääseen yksityisluontoiseen kokoukseen, jossa kohtasivat toisensa "vanhat" ja "nuoret" jäsenet Taisteluliitosta Työväenluokan Vapauttamiseksi. Keskustelua käytiin pääasiallisesti
järjestökysymyksestä ja muun muassa juuri näistä "Työläiskassan säänöistä", jotka lopullisessa
muodossaan on julkaistu "Listok 'Rabotnika'" lehden 9. - 10. numerossa (s. 46). "Vanhusten"
("dekabristien" kuten Pietarin sosialidemokraatit silloin heitä leikillään nimittivät) ja eräiden
"nuorten" välillä (jotka ovat myöhemmin ottaneet läheisesti osaa "Rabotshaja Myslin" toimittamiseen) ilmeni heti jyrkkiä erimielisyyksiä ja heidän kesken syntyi kiihkeä väittely. "Nuoret"
puolustivat sääntöjen pääkohtia sellaisina kuin ne on julkaistu. "Vanhukset" sanoivat, että me
emme lainkaan tarvitse ensi kädessä sitä, vaan taisteluliiton lujittamista sellaiseksi vallankumouksellisten järjestöksi, jonka johdon alaiseksi on alistettava erilaiset työläiskassa, opiskelevan
nuorison keskuudessa toimivat propagandakerhot jne. On itsestään selvää, ettei väittelijöiden
mieleenkään tullut nähdä tässä erimielisyydessä jakautumisen alkua, vaan päinvastoin he pitivät sitä yksinäisenä ja satunnaisena ilmiönä. Mutta tämä tosiasia osoittaa, että "ekonomismin"
syntyminen ja leviäminen ei ole suinkaan Venäjälläkään käynyt taistelutta "vanhoja" sosialidemokraatteja vastaan (tämän seikan nykyiset "ekononistit" usein unohtavat). Ja se, ettei tästä
taistelusta ole jäänyt useimmiten mitään jälkiä "asiakirjoihin", johtuu yksinomaan siitä, että
toimivien kerhojen kokoonpano vaihtui tavattoman usein, ettei saatu aikaan minkäänlaista periytyvyyttä työssä, ja sen vuoksi eivät erimielisyydetkään tulleet merkityiksi minkäänlaisiin asiakirjoihin.
"Rabotshaja Myslin" syntyminen toi "ekonomismin" päivänvaloon, vaikka ei taaskaan aivan
heti. On luotava itselleen konkreettinen kuva lukuisten venäläisten kerhojen toimintaoloista ja
niiden lyhytikäisyydestä (ja tämän käsittää konkreettisesti vain se, joka on sen itse kokenut),
jotta voitaisiin ymmärtää, kuinka paljon satunnaista oli uuden suunnan onnistumisessa tai epäonnistumisessa eri kaupungeissa ja miksi tämän "uuden" kannattajat enempää kuin sen vastustajatkaan eivät voineet pitkään aikaan määritellä eikä heillä ollut kirjaimellisesti minkäänlaista
mahdollisuutta määritellä, oliko tämä todellakin erikoinen suunta vai oliko se yksinkertaisesti
erinäisten henkilöiden valmentumattomuuden ilmenemistä. Esimerkiksi ensimmäiset hektografilla painetut "Rabotshaja Myslin" numerot jäivät sosialidemokraattien suurelle enemmistölle
jopa kokonaan tuntemattomiksi, ja se, että me nykyään voimme viitata sen ensimmäisen numeron pääkirjoitukseen, on mahdollista vain siksi, että tuo kirjoitus on uudelleen painettu V. I nin artikkelissa ("Listok 'Rabotnika'", n:o 9 - 10, s. 47 ja seur.), joka ei tietenkään lyönyt laimin
tilaisuutta ylistää innokkaasti, ihan liiankin innokkaasti uutta lehteä, joka erosi niin jyrkästi edellä mainitsemistamme sanomalehdistä ja suunnitelluista lehdistä. Mutta kannattaa pysähtyä
tarkastelemaan tuota pääkirjoitusta, sillä niin selvästi on siinä tuotu esiin "Rabotshaja Myslin" ja
yleensä "ekonomismin" koko henki.
Viitattuaan siihen, ettei sinihihainen käsi pysty pidättämään työväenliikkeen kehitystä, pääkirjoitus jatkaa: "...Tällaisesta elinvoimaisuudestaan saa työväenliike kiittää sitä, että työläinen on
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vihdoinkin ryhtynyt itse järjestämään kohtaloaan ja temmannut sen johtajien käsistä", ja tätä
perusteesiä kehitellään sitten seikkaperäisesti. Itse asiassa voidaan sanoa, että poliisi tempasi
johtajat (so. sosialidemokraatit, taisteluliiton järjestäjät) työläisten käsistä, mutta asia esitetään
siten, ikään kuin työläiset olisivat käyneet taistelua näitä johtajia vastaan ja vapautuneet heidän
ikeensä alta! Sen sijaan, että olisi kehotettu kulkemaan eteenpäin, lujittamaan vallankumouksellista järjestöä ja laajentamaan poliittista toimintaa, alettiin kutsua takaisin, pelkkään tradeunionistiseen taisteluun. Julistettiin, että "liikkeen taloudellista pohjaa varjoaa se, että pyritään pitämään aina mielessä poliittinen ihanne", että työväenliikkeen tunnuksena on "taloudellisen aseman puolesta" (!) tai vielä paremmin "työläiset työläisiä" varten: ilmoitettiin, että lakkokassat ovat "liikkeelle arvokkaampia kuin satakunta muuta järjestöä" (verratkaa tätä lokakuussa 1897 lausuttua väitettä kiistan "dekabristien" ja "nuorten" välillä vuoden 1897 alussa)
jne. Sentapaiset sanat, että huomion kohteeksi ei ole otettava työläisten "kermakerrosta", vaan
"keskitason" työläinen, rivityömies, että "politiikka seuraa aina kuuliaisesti talouden mukana"
jne. jne., tulivat muotiin ja saavuttivat vastustamattoman vaikutusvallan liikkeeseen vedettyyn
nuorisoon, jolla useimmissa tapauksissa oli vain legaalisista esityksistä saatuja hajatietoja marxilaisuudesta.
Se oli tietoisuuden täydellistä tukahduttamista vaistonvaraisuudella, niiden "sosialidemokraattien" vaistonvaraisuudella, jotka toistivat herran V. V:n "aatteita", niiden työläisten vaistonvaraisuudella, jotka hyväksyivät sen perustelun, että kopeekka ruplan päälle on läheisempi ja arvokkaampi kuin mikään sosialismi ja mikään politiikka, että heidän tulee käydä "taistelua tietäen taistelevansa itsensä ja lastensa hyväksi eikä minkään tulevien sukupolvien hyväksi" ("Rabotshaja Myslin" 1. numeron pääkirjoitus). Tuollaiset fraasit ovat aina olleet niiden länsieurooppalaisten porvareiden mieliaseita, jotka vihaten sosialismia ovat itse tehneet työtä (kuten saksalainen "yhteiskuntapoliitikko" Hirsch) englantilaisen tradeunionismin siirtämiseksi
oman maansa maaperälle ja sanoneet työläisille, että pelkkä ammatillinen taistelu on juuri taistelua itsensä ja lastensa hyväksi eikä minkään tulevien sukupolvien hyväksi joinekin tulevine sosialismeineen, ja nyt "Venäjän sosialidemokratian V. V:t " ovat ryhtyneet toistamaan näitä porvareiden fraaseja...
--------Kun kerran ei voi olla puhettakaan omintakeisesta, itse työläisjoukkojen liikkeensä kulussa kehittämästä ideologiasta,1 niin kysymys on vain näin: joko porvarillinen tahi sosialistinen ideolo1

Tämä ei tietenkään merkitse, että työläiset eivät osallistu sen kehittämiseen. Mutta he eivät
osallistu siihen työläisinä, vaan sosialismin teoreetikkoina, Proudhoneina ja Weitlingeinä, toisin
sanoen he osallistuvat siihen vain silloin ja sikäli, mikäli he onnistuvat suuremmassa tai pienemmässä määrässä omaksumaan vuosisatansa tiedon ja kehittämään tätä tietoa eteenpäin. Ja että
tämä onnistuisi työläisille useammin, sitä varten on pidettävä mahdollisimman suurta huolta
työläisten tietoisuustason kohottamisesta yleensä, sitä varten on välttämätöntä, etteivät työläiset sulkeutuisi "työläisiä varten julkaistun kirjallisuuden" keinotekoisesti kavennettuihin
puitteisiin, vaan oppisivat yhä enemmän hallitsemaan yleistä kirjallisuutta. "Sulkeutuisi"
asemesta pitäisi oikeastaan sanoa "tulisi suljetuksi", sillä työläiset itse kyllä lukevat ja tahtovat
lukea kaikkea, mitä kirjoitetaan intelligenssiäkin varten, ja vain eräät (kehnot) intellektuellit ajattelevat että "työläisille" riittää, kun kerrotaan tehtaassa vallitsevasta komennosta ja märehditään vanhoja, jo aikoja tunnettuja asioita.
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gia. Keskitietä tässä ei ole (sillä ihmiskunta ei ole kehittänyt mitään "kolmatta" ideologiaa, eikä
luokkavastakohtien repimässä yhteiskunnassa yleensä voi koskaan ollakaan mitään ei-luokkatai luokkien yläpuolella olevaa ideologiaa). Siksi kaikkinainen sosialistisen ideologian väheksyminen, kaikkinainen loittoneminen siitä merkitsee samalla porvarillisen ideologian voimistamista. Puhutaan vaistonvaraisuudesta. Mutta työväenliikkeen vaistonvarainen kehitys vie
juuri sen alistamiseen porvarillisen ideologian alaiseksi. se käy nimenomaan "Credon" ohjelman
mukaisesti, sillä vaistonvarainen työväenliike on tradeunionismia, se on Nur-Gewerkshaftlerei,
ja tradeunionismi merkitsee juuri sitä, että porvaristo orjuuttaa aatteellisesti työläiset. Sen tähden meidän tehtävämme, sosialidemokratian tehtävä, on taistella vaistonvaraisuutta vastaan,
vieroittaa työväenliike tästä tradeunionismista, joka pyrkii vaistonvaraisesti porvariston siipien
suojaan, ja ohjata se vallankumouksellisen sosialidemokratian siipien suojaan. Se "Iskran" 12.
numerossa julkaistun "ekonomistisen" kirjeen laatijain fraasi, että minkäänlaiset innokkaimpienkaan ideologien ponnistukset eivät pysty vetämään työväenliikettä pois siltä tieltä, minkä
aineellisten elementtien ja aineellisen ympäristön välinen vuorovaikutus määrää, on sen vuoksi
aivan samaa kuin kieltäytyminen sosialismista, ja jos nämä kirjoittajat kykenisivät harkitsemaan, mitä he puhuvat, harkitsemaan rohkeasti ja johdonmukaisesti loppuun asti, niin kuin on
harkittava ajatuksiaan jokaisen, joka astuu kirjallisen ja yhteiskunnallisen toiminnan näyttämölle, niin heille ei jäisi muuta neuvoksi, kuin "jäädä kädet ristissä odottamaan" ja... ja luovuttaa
työkenttä herroille Struveille ja Prokopovitsheille, jotka kiskovat työväenliikettä "pienimmän
vastuksen tietä", so. porvarillisen tradeunionismin tietä, tai herroille Zubatoveille, jotka kiskovat
sitä pappis- ja santarmi- "ideologian" suuntaan.
-----

III TRADEUNIONISTINEN JA SOSIALIDEMOKRAATTINEN POLITIIKKA
----a) Poliittinen agitaatio ja kuinka ekonomistit sitä typistävät
Kaikille on tunnettua, että Venäjän työläisten taloudellisen1 taistelun laaja leviäminen ja voimistuminen on käynyt rinnan taloudellisia epäkohtia (tehdasoloja ja ammatillisia epäkohtia) paljastavan "kirjallisuuden" syntymisen kanssa. "Lehtisten" pääsisältönä oli tehdasolojen paljastaminen, ja työläisten keskuudessa heräsi pian suoranainen paljastuskiihko. Heti kun työläiset huomasivat, että sosialidemokraattien kerhot tahtovat ja voivat antaa heille uudenlaisia lentolehtisiä, jotka kertovat koko totuuden työläisten kurjasta elämästä, heidän äärettömän raskaasta
työstään ja oikeudettomasta asemastaan, niin he alkoivat, voidaan sanoa, suorastaan syytää
kirjeitä tehtaista ja työpaikoilta. Tämä "paljastuskirjallisuus" muodostui tavattomaksi sensaatioksi ei ainoastaan siinä tehtaassa, jonka oloja jokin lentolehtinen ruoski, vaan kaikissa muissa1

Väärinkäsitysten välttämiseksi huomautamme, että tulemme seuraavassa esityksessä kaikkialla tarkoittamaan taloudellisella taistelulla (meillä vakiintuneen kielenkäytön mukaan) sitä "käytännöllistä taloudellista taistelua", jota Engels edellä esittämässämme lainauksessa nimittää
"kapitalistien vastustamiseksi" ja jota vapaissa maissa nimitetään ammatilliseksi, syndikalistiseksi tai tradeunionistiseksi taisteluksi.
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kin tehtaissa, joissa oli kuultu jotakin näistä paljastetuista tosiasioista. Ja koska eri laitosten ja
eri ammattialojen työläisten puutteella ja kurjuudella on paljon yhteistä, niin "totuus työläisten
elämästä" innostutti kaikkia. Takapajuisimpienkin työläisten keskuudessa syntyi suoranainen
kiihko "saada sanansa painetuksi", jalo innostus osallistua tähän alkeismuodossa käytävään
sotaan koko nykyistä ryöstön ja sorron pohjalle rakentuvaa yhteiskuntajärjestelmää vastaan. Ja
useimmissa tapauksissa "lehtiset" merkitsivätkin todellista sodanjulistusta, sillä paljastuksilla oli
sangen kiihottava vaikutus, ne saivat aikaan sen, että työläiset esittivät yhteisiä vaatimuksia
huutavimpien epäkohteiden poistamista ja olivat valmiit tukemaan lakoilla näitä vaatimuksia.
Itse tehtailijoidenkin oli loppujen lopuksi pakko tunnustaa siinä määrin näiden lehtisten merkitys sodanjulistuksena, että hyvin usein he eivät halunneet jäädä odottamaan itse sotaa. Paljastukset kuten aina tulivat voimallisiksi yksistään jo ilmestymisensä ansiosta ja muodostuivat
merkitykseltään valtavaksi siveelliseksi painostukseksi. Monissa tapauksissa jo pelkkä lehtisen
ilmestyminen riitti saamaan aikaan, että kaikki vaatimukset tai osa niistä tyydytettiin. Sanalla
sanoen taloudellisten (tehdasoloja koskevien) epäkohtien paljastukset ovat olleet ja ovat yhä
vieläkin taloudellisen taistelun tärkeä vipusin. Ja tämän merkityksensä ne tulevat säilyttämään
niin kauan kuin on olemassa kapitalismi, joka välttämättömästi synnyttää työläisten itsepuolustuksen. Euroopan edistyneimmissä maissa voidaan nykyäänkin havaita, miten ilkivaltaisuuksien
paljastaminen jossakin syrjäseudun "liikeyrityksessä" tai jollakin kaikkien unohtaman kotityön
alalla muodostuu lähtökohdaksi luokkatietoisuuden heräämiselle, ammatillisen taistelun alkamiselle ja sosialismin leviämiselle1.
Venäjän sosialidemokraattien valtaenemmistö on viime aikoina ollut melkein kokonaan kiinni
tässä tehtaissa ilmenevien epäkohtien paljastamisen järjestelyssä. Riittää, kun muistamme "Rabotshaja Myslin", nähdäksemme, missä määrin kaikki voimat olivat antautuneet siihen ja kuinka
samalla unohdettiin, että asiallisesti se ei sellaisenaan vielä ole sosialidemokraattista, vaan ainoastaan tradeunionistista toimintaa. Paljastukset koskivat asiallisesti vain määrätyn ammattialan työläisten suhteita heidän isäntiinsä ja saivat aikaan vain sen, että työvoiman myyjät oppivat myymään tätä "tavaraa" edullisemmin ja taistelemaan ostajan kanssa puhtaasti kaupallista sopimusta silmällä pitäen. Nämä paljastukset olisivat voineet tulla (sillä ehdolla, että vallankumouksellisten järjestö olisi käyttänyt tietyllä tavalla niitä hyväkseen) sosialidemokraattisen
toiminnan lähtökohdaksi ja oleelliseksi osaksi, mutta olisivat voineen myös viedä (ja oloissa,
1

Tässä luvussa puhumme vain poliittisesta taistelusta, sen laajemmasta tai ahtaammasta
ymmärtämisestä. Siksi mainitsemme vain sivumennen, pelkkänä eriskummallisuutena siitä, että
"Rabotsheje Delo" syyttää "Iskraa" "liiallisesta pidättyväisyydestä taloudellisen taistelun suhteen
("Kaksi edustajakokousta", s. 27; Martynov märehtii sitä kirjasessaan "Sosialidemokratia ja työväenluokka"). Jos herrat syyttäjät esittäisivät vaikkapa puutina tai painoarkkeina (kuten he mielellään tekevät) taloudellisen taistelun osaston "Iskrassa" vuoden ajalta ja vertaisivat sitä "Rabotsheje Delon" ja "Rabotshaja Myslin" vastaaviin osastoihin yhteensä, he huomaisivat helposti,
että he jäävät jälkeen yksinpä tässäkin suhteessa. Ilmeisesti tämän yksinkertaisen totuuden
tajuaminen pakottaa heidät turvautumaan sellaisiin todistusperusteisiin, jotka tuovat selvästi
ilmi heidän hämminkinsä. "Iskran", kirjoittivat he, "täytyy (!) tahtoen tai tahtomattaan (!) ottaa
huomioon tärkeät elämän vaatimukset ja edes (!!) julkaista työväenliikettä koskevia kirjeenvaihtajien kirjeitä" (Kaksi edustajakokousta", s. 27). Siinä todistusperuste, joka todellakin musertaa
meidät!
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joissa kumarretaan vaistonvaraisuutta, olisivat pakosta vieneet) "pelkkään ammatilliseen" taisteluun ja ei-sosialidemokraattiseen työväenliikkeeseen. Sosialidemokratia ei johda ainoastaan
sitä taistelua, jota työväenluokka käy myydäkseen työvoimansa edullisesti, vaan myös hävittääkseen sen yhteiskuntajärjestelmän, mikä pakottaa omistamattomia myymään itsensä pohatoille. Sosialidemokratia ei edusta työväenluokkaa ainoastaan sen suhteessa määrättyyn työnantajaryhmään, vaan myös sen suhteessa nykyisen yhteiskunnan kaikkiin luokkiin sekä valtioon,
organisoituun poliittiseen voimaan. Tästä käy selville, etteivät sosialidemokraatit voi rajoittua
vain taloudelliseen taisteluun eivätkä voi myöskään sallia, että heidän pääasiallista toimintaansa
olisi taloudellisten paljastusten järjestäminen. Meidän on käytävä aktiivisesti käsiksi työväenluokan poliittiseen kasvatustyöhön, sen poliittisen tietoisuuden kehittämiseen. Nykyään, "Zarjan" ja "Iskran" tehtyä ensimmäisen rynnistyksensä "ekonomismia" vastaan, siitä ovat "kaikki
yhtä mieltä" (vaikkakin eräät vain sanoissa, kuten tulemme heti näkemään).
----Mikä konkreettinen ja reaalinen merkitys Martynovin esittämänä on sillä, että sosialidemokratialle asetetaan tehtävä: "antaa itse taloudelliselle taistelulle poliittinen luonne"? Taloudellinen
taistelu on työläisten kollektiivista taistelua isäntiä vastaan edullisten työvoiman myyntiehtojen, työläisten työ- ja elinolojen parantamisen puolesta. Tämä taistelu on välttämättömyyden
pakosta ammatillista taistelua, sillä työolot eri ammattialoilla ovat perin erilaisia ja siksi myös
taistelua näiden olojen parantamiseksi on käytävä ammateittain (ammattiliittojen avulla Lännessä, väliaikaisten ammatillisten yhtymien ja lentolehtisten avulla Venäjällä jne.) Se, että annetaan "itse taloudelliselle taistelulle" poliittinen luonne, merkitsee siis taistelua noiden samojen
ammatillisten vaatimusten toteuttamiseksi, ammatillisten työolojen parantamiseksi "lainsäädännöllisten ja hallinnollisten toimenpiteiden" kautta (kuten Martynov sanoo kirjoituksessaan,
43. sivulla). Juuri tätä tekevät ja ovat aina tehneet kaikki työväen ammattiliitot. Silmäilkää vakaiden oppineiden (ja "perusteellisten" opportunistien) Webb-puolisoiden teoksia, niin näette,
että Englannin työväenliitot ovat jo aikoja sitten tajunneet tehtävän "antaa itse taloudelliselle
taistelulle poliittinen luonne" ja toteuttaneet sitä ja että ne ovat jo pitkät ajat taistelleet lakkovapauden puolesta, kaikkien ja kaikenlaisten osuustoimintaa ja ammatillista liikettä haittaavien
juridisten esteiden poistamiseksi, naisia ja lapsia suojelevien lakien säätämiseksi, työolojen parantamiseksi terveys- ja tehdaslainsäädännön avulla jne.
Näin siis tuohon "tavattoman" syvämieliseltä ja vallankumoukselliselta kuulostavaan komeaan
fraasiin: "antaa itse taloudelliselle taistelulle poliittinen luonne" kätkeytyy itse asiassa perinnäinen pyrkimys madaltaa sosialidemokraattinen politiikka tradeunionistiseksi politiikaksi. Sen varjolla, että oikaistaan yksipuolisuudesta "Iskraa", joka muka asettaa "dogmin elämän vallankumouksellistamisen yläpuolelle1", meille tarjotaan kuin jonakin uutuutena taistelua taloudellisten reformien puolesta. Itse asiassa fraasi: "antaa itse taloudelliselle taistelulle poliittinen luonne" ei sisällä mitään muuta kuin taistelun taloudellisten reformien puolesta. Ja Mar-

1

"Rabotshaje Delo", n:o 10, s. 60. Tämä on Martynovin variantti siitä teesin "kaikkinainen todellisen liikkeen edistyminen on tärkeämpää kuin tusina ohjelmia" soveltamisesta liikkeemme nykyiseen, kaaosmaiseen tilaan, jota olemme jo edellä luonnehtineet. Oikeastaan se on vain Bersteinin kuuluisan fraasin: "liike on kaikki kaikessa - päämäärä ei mitään" venäjännös.
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tynov olisi voinut itsekin päästä tähän aika yksinkertaiseen johtopäätökseen, jos hän olisi syventynyt ajattelemaan tarkoin omien sanojensa merkitystä. "Puolueemme", sanoo hän ojentaessaan raskaimman aseensa "Iskraa" vastaan, "voisi ja sen tulisi asettaa hallitukselle konkreettisia
vaatimuksia lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä taloudellista riistoa, työttömyyttä, nälänhätää jne. vastaan" (Rabotshaje Delo", n:o 10, s. 42 - 43). Konkreettisia
vaatimuksia toimenpiteisiin ryhtymisestä - eikö se sitten ole yhteiskunnallisten reformien vaatimista? Ja me kysymme vielä kerran puolueettomilta lukijoilta, panettelemmeko me rabotshajedelolaisia (suotakoon minulle anteeksi tämä muotiin tullut kömpelö sana !) nimittäessämme
heitä salaisiksi bersteiniläisiksi, kun he esittävät itsensä ja "Iskran" välisen erimielisyyden syyksi
teesin, että taistelu taloudellisten reformien puolesta on välttämätöntä?
Vallankumouksellinen sosialidemokratia on aina sisällyttänyt ja sisällyttää toimintaansa taistelun reformien puolesta. Mutta taloudellista agitaatiota se käyttää esittääkseen hallitukselle vaatimuksia ei ainoastaan erilaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä vaan myös (ja ennen kaikkea) vaatimuksen, että sen on lakattava olemasta itsevaltiudellinen hallitus. Sitä paitsi se pitää velvollisuutenaan esittää hallitukselle tämän vaatimuksen ei ainoastaan taloudellisen taistelun pohjalla, vaan myös yleensä kaikkien yhteiskunnallispoliittisen elämän ilmausten pohjalla. Sanalla
sanoen se alistaa reformien puolesta käytävän taistelun vallankumoukselliselle taistelulle vapauden ja sosialismin puolesta niin kuin osa alistetaan kokonaisuudelle. Mutta Martynov herättää henkiin toisenlaisessa muodossa aatteellisuusteorian yrittäessään säätää, että poliittisen
taistelun pitää kehittyä ehdottomasti niin sanoaksemme taloudellista tietä. Esittäessään reformien puolesta käytävän taistelun muka erikoiseksi "tehtäväksi" vallankumouksellisen nousun
kaudella hän kiskoo siten puoluettamme taaksepäin ja pelaa sekä "ekonomistisen" että liberaalisen opportunismin hyväksi.
-----"Työläisten taloudellisella taistelulla isäntiä ja hallitusta vastaan ("taloudellinen taistelu hallitusta vastaan")!!! "on välittömän vallankumouksellisen merkityksensä ohella vielä se merkitys, että
se sysää työläisiä lakkaamatta heidän poliittista oikeudettomuuttaan koskevan kysymyksen
eteen" (Martynov, s. 44). Emme ole esittäneet tätä lainausta toistaaksemme sadannen tai tuhannennen kerran sen, mikä edellä on jo sanottu, vaan erikoisesti kiittääksemme Martynovia
tästä uudesta ja erinomaisesta sanonnasta: "Työläisten taloudellinen taistelu isäntiä ja hallitusta
vastaan". Mikä helmi! Miten verrattoman lahjakkaasti ja eliminoimalla mestarillisesti kaikki
"ekonomistien" välillä vallitsevat yksityiset erimielisyydet ja vivahde-erot tässä lyhyessä ja selvässä lauseessa onkaan tuotu ilmi "ekonomismin koko olemus alkaen siitä, että työläisiä kehotetaan osallistumaan "poliittiseen taisteluun, jota he käyvät yhteisten etujen nimessä parantaakseen kaikkien työläisten asemaa", edelleen asteellisuusteoria ja lopuksi edustajakokouksen
päätöslauselma, jossa puhutaan "laajimmasta soveltuvaisuudesta" ym. "Taloudellinen taistelu
hallitusta vastaan" on nimenomaan tradeunionistista politiikkaa, josta on vielä hyvin pitkä matka sosialidemokraattiseen politiikkaan.
c) Poliittisen paljastuksen ja "vallankumouksellisen aktiivisuuden kasvattaminen
Esittäessään "Iskraa" vastaan "teoriansa" "työläisjoukkojen aktiivisuuden kohottamisesta" Martynov on itse asiassa ilmaissut pyrkivänsä heikentämään tätä aktiivisuutta, sillä tämän aktiivisuuden suositeltavimmaksi, erikoisen tärkeäksi ja "laajimmin soveltuvaksi" herättämiskeinoksi

22
ja toimikentäksi hän on julistanut sen saman taloudellisen taistelun, jonka edessä kaikki "ekonomistitkin" ovat madelleet. Sen tähden tämä hairahdus onkin niin kuvaava, ettei se ole lainkaan yksin Martynoville ominainen. Itse asiassa "työläisjoukkojen aktiiviisuuden kohoaminen"
voidaan saada aikaan vain sillä ehdolla, että emme rajoitu harjoittamaan "poliittista agitaatiota
taloudelliselta pohjalta". Ja poliittisen agitaation välttämättömän laajentamisen yhtenä perusehtona on kaikinpuolisten poliittisten paljastusten järjestäminen. Joukkojen poliittista tietoisuutta ja vallankumouksellista aktiiviisuutta ei voida kasvattaa muuten kuin näiden paljastusten
pohjalla. Siksi tämän tapainen toiminta on koko kansainvälisen sosialidemokratian tärkeimpiä
tehtäviä, sillä poliittinen vapauskaan ei missään määrin poista näitä paljastuksia, vaan ainoastaan muuttaa vähän niiden suuntaa. Esimerkiksi Saksan puolue lujittaa erikoisesti asemiaan ja
laajentaa vaikutustaan juuri siten, että se pitää heikentymättömällä tarmolla yllä poliittista paljastustoimintaa. Työväenluokan tietoisuus ei voi olla todella poliittista tietoisuutta, jollei työläisiä ole opetettu reagoimaan kaikkiin ja kaikenlaisiin tapauksiin, joissa ilmenee mielivalta ja
sorto, väkivalta ja vääryys, koskekootpa nämä tapaukset mitä luokkaa tahansa; ja reagoimaan
nimenomaan sosialidemokraattiselta eikä miltään muulta näkökannalta. Työläisjoukkojen tietoisuus ei voi olla oikeata luokkatietoisuutta, elleivät työläiset opi konkreettisten ja samalla ehdottomasti päivänpolttavien (aktuaalisten) poliittisten tosiasiain ja tapahtumain pohjalla tarkkailemaan jokaista muuta yhteiskuntaluokkaa näiden luokkien henkisen, siveellisen ja poliittisen elämän kaikissa ilmenemismuodoissa; jos he eivät opi soveltamaan käytännössä materialistista analyysia ja materialistista arviointia kaikkien luokkien, väestöryhmien ja kerrosten
toiminnan ja elämän kaikkiin puoliin. Se, joka suuntaa työväenluokan huomion, tarkkaavaisuuden ja tietoisuuden yksinomaan tai vaikkapa pääasiallisestikin siihen itseensä, ei ole sosialidemokraatti, sillä työväenluokan itsetajunta on erottamattomassa yhteydessä ei ainoastaan aivan
selviin teoreettisiin... oikeammin sanoen: ei niinkään paljon teoreettisiin kuin poliittisen elämän
kokemusten pohjalla kehiteltyihin käsityksiin nykyisen yhteiskunnan kaikkien luokkien välisistä
keskinäissuhteista...
------Meidän "ekonomisteillamme" ja mm. "Rabotshaje Delolla" on ollut menestystä sen vuoksi, että
ne ovat laskeutuneet kehittymättömien työläisten tasolle. Mutta sosialidemokraattinen työläinen, vallankumouksellinen työläinen (ja sellaisten työläisten luku kasvaa yhä) hylkää suuttumuksella kaikki nuo puheet taistelusta vaatimusten puolesta, jotka "lupaavat kouraantuntuvia
tuloksia", yms., sillä hän ymmärtää, että ne ovat vain vanhan rallin - kopeekka ruplan päälle muunnoksia. Sellainen työläinen sanoo "Rabotshaja Myslistä" ja "Rabotshaje Delosta" oleville
neuvonantajilleen: turhaan te, hyvät herrat, touhuatte, sekaannutte liian innokkaasti asiaan,
josta me kyllä itsekin suoriudumme, ja kartatte varsinaisten velvollisuuksienne täyttämistä. Eihän se ole lainkaan järkevää, kun te puhutte, että sosialidemokraattien tehtävänä on antaa itse
taloudelliselle taistelulle poliittinen luonne; se on vain alkua, eikä se ole sosialidemokraattien
päätehtävänä, sillä kaikissa maissa ja mm. Venäjällä poliisi alkaa itse hyvin usein antaa taloudelliselle taistelulle poliittisen luonteen, ja työläiset oppivat itse ymmärtämään, kenen puolta
hallitus.1 Sitä "työläisten taloudellista taistelua isäntiä ja hallitusta vastaan". josta pidätte sellais1

Vaatimus, että tulee "antaa itse taloudelliselle taistelulle poliittinen luonne", tuo mitä silmiinpistävimmin esiin vaistonvaraisuuden kumartamisen poliittisen toiminnan alalla. Taloudellinen
taistelu saa poliittisen luonteen hyvin usein aivan vaistonvaraisesti, siis ilman "vallankumous-
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ta ääntä aivan kuin olisitte löytäneet Amerikan, sitähän käyvät Venäjän monilla syrjäseuduilla
itse työläiset, jotka ovat kuulleet lakoista, mutta sosialismista eivät ole kuulleet tuskin mitään.
Meillähän jo on sitä meidän, työläisten "aktiivisuutta", jota te aina tahdotte kannattaa esittämällä kouraantuntuvia tuloksia lupaavia konkreettisia vaatimuksia, ja arkipäiväisessä, ammatillisessa pikkuahertelussamme usein ilman minkäänlaista intellektuellien apua. Mutta tällainen
aktiivisuus ei meille riitä; me emme ole lapsia, joita voidaan ruokkia pelkällä "taloudellisen politiikan puurolla"; me haluamme tietää kaiken sen, mitä muutkin tietävät, me haluamme tutustua perinpohjaisesti poliittisen elämän kaikkiin puoliin ja osallistua aktiivisesti kaikkiin poliittisiin tapahtumiin. Sitä varten on tarpeellista, että pänttäisivät päähämme vähemmän sitä, minkä
itsekin tiedämme, ja antaisivat meille enemmän sitä, mitä emme vielä tiedä, mitä emme itse
oman tehdaselämämme ja "taloudellisen" kokemuksemme perusteella voi koskaan saadakaan,
nimittäin: poliittista tietoa. Tätä tietoa te, intellektuellit, voitte itsellenne hankkia, ja te olette
velvollisia antamaan sitä meille sata ja tuhat kertaa enemmän kuin olette tähän saakka antaneet ja antamaan sitä ei ainoastaan puheiden, kirjasten ja kirjoitusten muodossa (jotka usein suokaa anteeksi avomielisyytemme! - ovat ikävänpuoleisia), vaan ehdottomasti tekemällä selviä
paljastuksia siitä, mitä hallituksemme ja hallitsevat luokkamme tekevät juuri tänä aikana kaikilla
elämän aloilla. Täyttäkäähän vähän innokkaammin tätä velvollisuuttanne ja jaaritelkaa vähemmän "työläisjoukkojen aktiivisuuden kohottamisesta". Meillä on aktiiviisuutta paljon
enemmän kuin te luulettekaan, ja kykenemme tukemaan avoimella katutaistelulla sellaisiakin
vaatimuksia, jotka eivät lupaa minkäänlaisia "kouraantuntuvia tuloksi"! Eikä teidän asianne ole
"kohottaa" meidän aktiivisuuttamme, sillä teiltä itseltänne tuota aktiivisuutta juuri puuttuukin. Kumartakaa vähemmän vaistonvaraisuutta ja ajatelkaa enemmän oman aktiivisuutenne
kohottamista, hyvät herrat!
e) Työväenluokka eturivin taistelijana demokratian puolesta
Olemme nähneet, että mitä laajaperäisimmän poliittisen agitaation harjoittaminen ja siis myös
kaikinpuolisten poliittisten paljastusten järjestäminen on ehdottomasti välttämätön ja jopa
kaikkein välttämättömin tehtävä toiminnassa, jos tämä toiminta on oikeata sosialidemokraattista toimintaa. Mutta me teimme tämän johtopäätöksen pitäen lähtökohtana vain kipeimpiä
työväenluokan tarpeita poliittisen tiedon ja poliittisen kasvatuksen alalla. Vain tällainen kysybasillin - intelligenssin", tietoisten sosialidemokraattien sekaantumista. Esimerkiksi Englannissakin työläisten taloudellinen taistelu sai poliittisen luonteen ilman minkäänlaista sosialistien osallisuutta.. Sosialidemokraattien tehtävänä taas ei ole vain poliittinen agitaatio taloudelliselta pohjalta, heidän tehtävänsä on muuttaa tuo tradeunionistinen politiikka sosialidemokraattiseksi
poliittiseksi taisteluksi, käyttää hyväkseen niitä poliittisen tietoisuuden kipinöitä, joita taloudellinen taistelu on singonnut työläisten keskuuteen, nostaakseen työläiset sosialidemokraattisen poliittisen tietoisuuden tasolle. Mutta Martynovit sen sijaan, että kehottaisivat ja
auttaisivat eteenpäin vaistonvaraisesti heräävää poliittista tietoisuutta, lankeavat polvilleen
vaistonvaraisuuden edessä ja hokevat, hokevat niin usein, että ällöttää, että taloudellinen
taistelu "sysää" työläisiä heidän poliittista oikeudettomuuttaan koskevan kysymyksen eteen.
Paha vain, hyvät herrat, että tämän tradeunionistisen poliittisen tietoisuuden vaistonvarainen
herääminen ei "sysää" teitä teidän sosialidemokraattisia tehtäviänne koskevan kysymyksen
eteen!
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myksenasettelu olisi kuitenkin liian suppea, se jättäisi huomioon ottamatta yleensä sosialidemokratian ja erikoisesti Venäjän nykyisen sosialidemokratian yleisdemokraattiset tehtävät. Selittääksemme tämän teesin mahdollisimman konkreettisesti yritämme käsitellä asiaa "ekonomisteille" "läheisimmältä", nimittäin käytännölliseltä puolelta. "Kaikki ovat yhtä mieltä" siitä,
että työväenluokan poliittista tietoisuutta on kehitettävä. Herää kysymys, miten se voidaan
tehdä ja mitä tarvitaan, että se voitaisiin tehdä? Taloudellinen taistelu "sysää" työläisiä vain
sellaisten kysymysten eteen, jotka koskevat hallituksen suhtautumista työväenluokkaan, ja siksi,
vaikka yrittäisimme kuinka innokkaasti tahansa "antaa itse taloudelliselle taistelulle poliittisen
luonteen", emme voi koskaan kehittää työläisten poliittista tietoisuutta (sosialidemokraattisen
poliittisen tietoisuuden asteelle) tämän tehtävän puitteissa, sillä itse nämä puitteet ovat ahtaat. Martynovin määritelmä ei ole meille arvokas lainkaan sen vuoksi, että se kuvaa Martynovin "sotkemiskykyä", vaan siksi, että se tuo selvästi ilmi kaikkien "ekonomistien" perusvirheen, nimittäin sen vakaumuksen, että työläisten poliittinen luokkatietoisuus voidaan kehittää
niin sanoaksemme heidän taloudellisen taistelunsa sisältä, so. pitäen lähtökohtana vain (tai
ainakin pääasiallisesti) tätä taistelua, nojautuen vain (tai ainakin pääasiallisesti) tähän taisteluun. Tällainen katsantokanta on perin pohjin virheellinen, - ja juuri sen vuoksi, kun "ekonomistit", ollen suutuksissaan meille siitä polemiikista, jota me heitä vastaan käymme, eivät halua
harkita tarkoin erimielisyyksien lähdettä, käykin niin, että emme lainkaan ymmärrä toisiamme
ja puhumme eri kieltä.
Poliittinen luokkatietoisuus voidaan työläisille tuoda vain ulkoa käsin, siis taloudellisen taistelun
ulkopuolelta, niiden suhteiden ulkopuolelta, jotka työläisillä on isäntiin. Sinä alana, mikä vain
voi olla tämän tiedon lähteenä, ovat kaikkien luokkien ja kerrosten suhteet valtioon ja hallitukseen, kaikkien luokkien väliset keskinäissuhteet. Sen vuoksi kysymykseen: mitä on tehtävä poliittisen tietoisuuden antamiseksi työläisille? ei voida antaa vain sitä vastausta, johon käytännönmiehet yleensä, "ekonomismiin" taipuvista käytännönmiehistä puhumattakaan, useimmissa tapauksissa tyytyvät, nimittäin sitä vastausta, että "on mentävä työläisten keskuuteen". Antaakseen työläisille poliittisen tietoisuuden sosialidemokraattien on mentävä kaikkien väestönluokkien keskuuteen, lähetettävä armeijansa kaikille tahoille.
Me valitsemme tahallamme tällaisen kulmikkaan sanonnan, ilmaisemme tahallamme ajatuksemme yksinkertaistetun jyrkästi, emme ollenkaan halusta esittää paradokseja, vaan "sysätäksemme" "ekonomistit" oikein kunnollisesti niiden tehtävien eteen, joita he niin anteeksiantamattomalla tavalla hyljeksivät, ajattelemaan sitä tradeunionistisen ja sosialidemokraattisen politiikan välistä eroa, jota he eivät halua ymmärtää. Sen vuoksi pyydämme lukijaa pysymään kärsivällisenä ja kuuntelemaan meitä tarkkaavasti loppuun saakka.
Ottakaa viime vuosien aikana eniten levinnyt sosialidemokraattinen kerhotyyppi ja tarkastellaan sen toimintaa. Sillä on "yhteydet työläisiin" ja se tyytyy siihen, julkaisee lentolehtisiä, joissa
ruoskitaan tehtaissa tapahtuvia väärinkäytöksiä, hallituksen puolueellista suhtautumista kapitalisteihin ja poliisin väkivaltaisuuksia: kokouksissa keskustelu työläisten kanssa ei mene tai tuskin
menee näitä samoja aiheita pitemmälle; alustukset ja esitelmät vallankumouksellisen liikkeen
historiasta, hallituksemme ulko- ja sisäpolitiikan kysymyksistä ja eri luokkien asemesta nykyisessä yhteiskunnassa jne. ovat sangen harvinaisia, eikä kukaan edes ajattelekaan yhteyksien järjestelmällistä aikaansaamista ja laajentamista muiden yhteiskuntaluokkien keskuudessa. Asiallisesti tällaisen kerhon jäsenten silmissä muodostuu useimmissa tapauksissa toimihenkilöiden
ihanteeksi henkilö, joka muistuttaa paljon enemmän trade unionin sihteeriä kuin sosialistia -
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poliittista johtajaa. Sillä esimerkiksi Englannin jokaisen trade unionin sihteeri auttaa aina työläisiä käymään taloudellista taistelua, järjestää tehdasolojen paljastuksia, selittää sellaisten lakien
ja toimenpiteiden epäoikeudenmukaisuutta, mitkä rajoittavat lakkovapautta ja vapautta asettaa lakkovahteja (varoittamaan kaikkia, että kysymyksessä olevassa tehtaassa on lakko), hän
selittää porvarilliseen kansanluokkaan kuuluvan rauhantuomarin puolueellisuutta yms. yms.
Sanalla sanoen jokainen trade unionin sihteeri käy ja auttaa käymään "taloudellista taistelua
isäntiä ja hallitusta vastaan". Eikä voida tarpeeksi painostaa sitä, että tämä ei vielä ole sosialidemokratismia, että sosialidemokraatin ihanteena ei pidä olla trade unionin sihteeri, vaan kansantribuuni, joka osaa reagoida kaikkiin mielivallan ja sorron ilmauksiin, tapahtukoot ne sitten
missä tahansa ja koskekoot ne mitä väestökerrosta tai luokkaa tahansa, kansantribuuni, joka
osaa yhdistää kaikki nämä ilmiöt poliisimielivallan ja kapitalistisen riiston kokonaiskuvaksi ja
osaa käyttää hyväkseen jokaista pikkuseikkaa esittääkseen kaikkien kuullen sosialistisia vakaumuksiaan ja demokraattisia vaatimuksiaan, selittääkseen kaikille ja jokaiselle proletariaatin
vapaustaistelun maailmanhistoriallista merkitystä...
-------...Se ei ole sosialidemokraatti, joka unohtaa käytännössä, että hän on velvollinen olemaan etumaisimpana asettamassa, kärjistämässä ja ratkaisemassa jokaista yleisdemokraattista kysymystä.
"Tässä suhteessa ovat aivan kaikki yhtä mieltä!" keskeyttää malttamaton lukija meidät, ja "Rabotsheje Delon" toimitukselle annetussa uudessa ohjeessakin, joka hyväksyttiin viimeksi pidetyssä liittokokouksessa, sanotaan suoraan: "Poliittisen propagandan ja agitaation aiheina tulee
olla kaikkien yhteiskunnallisen ja poliittisen elämän ilmiöiden ja tapahtumien, jotka koskevat
proletariaattia joko välittömästi erikoisena luokkana tai kaikkien vallankumouksellisten voimien etujoukkona vapaustaistelussa" ("Kaksi edustajakokousta" s. 17, kursivointi meidän). Niin,
nämä ovat aivan oikeita ja erikoisen hyviä sanoja, ja me olisimme täysin tyytyväisiä, jos "Rabotsheja Delo" ne ymmärtäisi, jos se ei puhuisi näiden sanojen ohella sellaista, mikä on ristiriidassa niiden kanssa. Eihän se riitä, että nimittää itseään "avantgardeksi", etujoukoksi, täytyy
myös toimia niin, että kaikki muut joukko-osastot näkisivät ja niiden olisi pakko tunnustaa, että
me kuljemme edellä. Ja me kysymme lukijalta: ovatko muiden "joukko-osastojen" edustajat
todella niin tyhmiä, että uskovat meitä kun sanomme olevamme "etujoukko"? Kuvitelkaapa
vain konkreettisesti seuraavanlaista näkyä. Venäjän sivistyneiden radikaalien tai liberaalisten
perustuslaillisten "joukko-osastoon" ilmestyy sosialidemokraatti ja sanoo: me olemme etujoukko; "ratkaistavanamme on nyt tehtävä - miten itse taloudelliselle taistelulle voitaisiin, mikäli
mahdollista antaa poliittinen luonne". Vähänkin järkevä radikaali tai perustuslaillinen (ja venäläisten radikaalien ja perustuslaillisten joukossa on paljon järkeviä ihmisiä) vain hymähtäisi kuultuaan sellaista puhetta ja sanoisi (tietysti itsekseen, sillä he ovat useimmiten kokeneita diplomaatteja): "kylläpä tuo 'etujoukko' on yksinkertaista väkeä" Ei ymmärrä edes sitä, että sehän on
meidän tehtävämme, porvarillisen demokratian eturivin edustajien tehtävä antaa itselleen työläisten taloudelliselle taistelulle poliittinen luonne. Niinhän mekin, samoin kuin kaikki LänsiEuroopan porvarit, tahdomme vetää työläiset mukaan politiikkaan, mutta nimenomaan ainoastaan tradeunionistiseen emmekä sosialidemokraattiseen politiikkaan. Työväenluokan tradeunionistinen politiikka on juuri työväenluokan porvarillista politiikkaa. Ja se määritelmä,
minkä tämä 'etujoukko' antaa tehtävästään, on nimenomaan tradeunionistisen politiikan määritelmä! Siksipä nimittäkööt he itseään sosialidemokraateiksi niin paljon kuin haluavat: Enhän
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minä totta totisesti ole mikään lapsi, että tulistuisin nimilapun takia. Mutta älkööt vain antako
peräksi noille vahingollisille ortodoksisille dogmaatikoille, jättäkööt vain 'arvosteluvapauden'
niille, jotka kiskovat tiedottomasti sosialidemokratiaa "tradeunionismin uomaan".
Ja meidän perustuslaillisen poliitikkomme kevyt iva muuttuu homeeriseksi hohotukseksi, kun
hän saa tietää, että nykyään, jolloin vaistonvaraisuus on liikkeessämme melkein täydellisesti vallalla, sosialidemokraatit, jotka puhuvat sosialidemokratian osuudesta etujoukkona, pelkäävät
eniten juuri "vaistonvaraisen aineksen väheksymistä", pelkäävät "väheksyä harmaan jokapäiväisen taistelun edistymisen merkitystä loistavien ja täysin kehiteltyjen aatteiden propagoimiseen
verrattuna" ym. ym.! "Etu"-joukko joka pelkää, ettei tietoisuus vain pääsisi vaistonvaraisuuden
edelle, pelkää esittää rohkeaa "suunnitelmaa", mikä pakottaisi myös toisinajattelevat tunnustamaan sen yleisesti! Eivätköhän he vain sekoita toisiinsa sanoja etujoukko ja jälkijoukko?
---------..."Iskra" tahtoo nostaa työväenluokan tradeunionistisen politiikan (johon käytännönmiehet
meillä niin usein rajoittuvat joko väärinkäsityksestä, valmennuksen puutteesta tai vakaumuksesta) sosialidemokraattisen politiikan tasolle. Mutta "Rabotsheja Delo" tahtoo madaltaa sosialidemokraattisen politiikan tradeunionistisen politiikan tasolle. Ja samalla se vielä vakuuttaa
kaikille, että ne ovat "täysin yhteensoveltuvia katsantokantoja ja yhteisessä asiassa". O, sancta
simplicitas! (Oi pyhä yksinkertaisuus!)
-------f) Vielä kerran "panettelijoita", vielä kerran "mystifikaattoreita
Kuten lukija muistanee, nämä herttaiset sanat kuuluvat "Rabotsheje Delolle", joka sillä tavalla
vastasi syytökseemme, että se "välillisesti valmistaa maaperää työväenliikkeen muuttamiselle
porvarillisen demokratian välikappaleeksi". Yksinkertaisuudessaan "Rabotsheje Delo" päätteli,
että tämä syytös ei ole sen enempää kuin polemiikkihyökkäys: nuo ilkeät dogmaatikot ovat muka päättäneet ladella meille kaikenlaisia loukkauksia: mikäpä voisi olla sen epämiellyttävämpää
kuin joutua porvarillisen demokratian välikappaleeksi? Niinpä sitten painetaan lihavalla "kumoava peruutus": "millään peittelemätöntä panettelua" ("Kaksi edustajakokousta", s. 30),
"mystifikaatiota" (31), "naamiopeliä" (33). "Rabothseje Delo" vihoittelee Jupiterin tavoin (vaikka
se muistuttaa kovin vähän Jupiteria) nimenomaan siksi, että se on väärässä ja osoittaa hätäisesti haukkumalla, ettei se kykene syventymään vastustajainsa ajatuksenkulkuun.
Mutta eihän sitä varten tarvitsisi kovin paljoa ajatella, että ymmärtäisi, miksi kaikkinainen joukkoliikkeen vaistonvaraisuuden kumartaminen ja kaikkinainen sosialidemokraattisen politiikan
madaltaminen tradeunionistisen politiikan tasolle on juuri maaperän valmistamista työväenliikkeen muuttamiseksi porvarillisen demokratian välikappaleeksi. Vaistonvarainen työväenliike
kykenee itse omin voimin luomaan (ja kiertämättä luokin) vai tradeunionismia, mutta työväenluokan tradeunionistinen politiikka on juuri työväenluokan porvarillista politiikkaa. Työväenluokan osallistuminen poliittiseen taisteluun, vieläpä poliittiseen vallankumoukseenkin ei vielä lainkaan tee sen politiikkaa sosialidemokraattiseksi politiikaksi...
------
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IV EKONOMISTIEN NÄPERTELY JA VALLANKUMOUKSELLISTEN JÄRJESTÖ
c) Työläisten järjestö ja vallankumouksellisten järjestö
Jos käsite "taloudellinen taistelu isäntiä ja hallitusta vastaan" korvaa sosialidemokraatilla käsitettä poliittinen taistelu, on luonnollista olettaa, että käsite "työläisten järjestö" tulee korvaamaan hänellä enemmän tai vähemmän täydellisesti käsitettä "vallankumouksellisten järjestö".
Ja sellaista todellakin tapahtuu, niin että puhuessamme järjestöstä, me puhummekinaivan eri
kieltä. Muistan esimerkiksi aivan kuin eilisen päivän keskusteluni erään melko johdonmuaisen"ekonomistin" kanssa, jota en sattunut aikaisemmin tuntemaan1. Keskustelimme kirjasesta
"Kuka suorittaa poliittisen vallankumouksen?" ja olimme pian samaa mieltä siitä, että sen peruspuutteellisuutena on järjestökysymyksen sivuuttaminen ihan ilman huomiota. Me kuvittelimme jo olevamme solidaarisia toistemme kanssa - mutta... keskustelu jatkui edelleen ja osoittautuikin, että puhumme eri asioista. Keskustelukumppanini syytti kirjoittajaa lakkorahastojen,
keskinäisavun yhdistysten yms. sivuuttamisesta huomiotta, minä taas tarkoitin vallankumouksellisten järjestöä, joka tarvitaan poliittisen vallankumouksen "täytäntöönpanemista" varten. Ja
heti kun tämä erimielisyys tuli ilmi, en muistaakseni voinut enää olla samaa mieltä tämän "ekonomistin" kanssa kerrassaan missään periaatteellisessa kysymyksessä.
Mikä oli erimielisyyksiemme syynä? Juuri se, että "ekonomistit" luisuvat alinomaa sosialidemokratismista tradeunionismiin sekä organisatoristen että poliittisten tehtävien alalla. Sosialidemokratian poliittinen taistelu on paljon laajempaa ja monimutkaisempaa kuin työläisten taloudellinen taistelu isäntiä ja hallitusta vastaan. Aivan samoin myös (ja siitä johtuen) vallankumouksellisen sosialidemokraattisen puolueen järjestön täytyy välttämättä olla toisenluontoinen
kuin työläisten järjestön sellaista taistelua varten. Työläisten järjestön täytyy olla ensiksikin
ammatillinen; toiseksi sen täytyy olla mahdollisimman laaja; kolmanneksi sen täytyy olla mahdollisimman vähän salainen (puhun tässä ja etempänä pitäen tietenkin silmällä vain itsevaltiudellista Venäjää). Vallankumouksellisten järjestöön sitä vastoin täytyy kuulua ennen kaikkea
ja pääasiallisesti sellaisia henkilöitä, joiden ammattina on vallankumouksellinen toiminta (siksi
puhunkin vallankumouksellisten järjestöstä tarkoittaen vallankumouksellisia sosialidemokraatteja). Tämän tunnusmerkin tieltä, joka on tällaisen järjestön jäsenille yhteinen, pitää hävitä tyyten kaikkinaisen työläisten ja intellektuellien välisen eroavuuden, näiden eri ammattien
välisestä eroavuudesta puhumattakaan. Tämän järjestön täytyy olla mahdollisimman salainen
eikä kovin laaja. Pysähtykäämme tarkastelemaan näitä kolmea eroavuutta.
Maissa, joissa vallitsee poliittinen vapaus, on ammatillisen ja poliittisen järjestön eroavuus aivan
selvä, samoin kuin eroavuus trade unionien ja sosialidemokratian välilläkin. Sosialidemokratian
suhteet trade unioneihin saavat eri maissa tietenkin kiertämättä erilaisia muotoja historiallisista, juridisista ja muista ehdoista riippuen, ne voivat olla enemmän tai vähemmän kiinteitä, mutkallisia jne. (mielestämme niiden pitäisi olla mahdollisimman kiinteitä ja mahdollisimman mutkattomia), mutta ammattiliittojärjestön ja sosialidemokraattisen puolueen järjestön samuudesta vapaissa maissa ei ole puhettakaan. Venäjällä sen sijaan itsevaltiuden sorto näyttää ensi kat1

Tässä lienee puhe Leninin ja Martynovin (Aleksandr Pikerin) ensi kohtaamisesta, joka tapahtui
vuonna 1901.
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sauksella hävittävän kaiken eroavuuden sosialidemokraattisen järjestön ja työväenliiton väliltä,
sillä kaikenlaiset työväenliitot ja kaikenlaiset kerhot ovat kiellettyjä, sillä työläisten taloudellisen taistelun pääasiallinen ilmenemismuoto ja keino - lakko - on yleensä kriminaalinen (toisinaan jopa poliittinenkin!) rikos. Täten meillä vallitsevat olosuhteet toisaalta "sysäävät" taloudellista taistelua käyviä työläisiä voimakkaasti poliittisten kysymysten eteen ja toisaalta ne "sysäävät" sosialidemokraatteja sekoittamaan tradeunionismin ja sosialidemokratismin toisiinsa (ja
Kritsevskimme, Martynovimme ja kumpp. puhuessaan innokkaasti tuosta ensimmäisen lajin
"sysäämisestä" eivät huomaa toisen lajin "sysäämistä"). Tosiaankin, kuvitelkaa henkilöitä, jotka
ovat 99 sadasosaltaan kiinni "taloudellisessa taistelussa isäntiä ja hallitusta vastaan". Eräät heistä eivät kertaakaan koko toimintakautenaan (4 - 6 kk) törmäämään vallankumouksellisten monimutkaisemman järjestön välttämättömyyttä koskevaan kysymykseen, toiset ehkä "törmäävät" verrattain laajalti levinneeseen bernsteiniläiseen kirjallisuuteen, josta ammentavat vakaumuksen, että "harmaan jokapäiväisen taistelun edistyminen" on erikoisen tärkeä. Vihdoin
kolmannet saattavat ehkä innostua viekoittelevaan ajatukseen antaa maailmalle uusi näyte
"kiinteästä ja elimellisestä yhteydestä proletariaatin taisteluun", ammatillisen ja sosialidemokraattisen liikkeen välisestä yhteydestä. Tällaiset henkilöt saattavat järkeillä, että mitä myöhemmin maa astuu kapitalismin ja siis myös työväenliikkeen areenalle, sitä laajemmin sosialistit
voivat ottaa osaa ammatilliseen liikkeeseen ja antaa sille tukeaan, sitä vähemmän voi ja tulee
olla ei-sosialidemokraattisia ammattiliittoja. Tähän saakka tuollainen järkeily on aivan oikea,
mutta onnettomuus on siinä, että he menevät vielä pitemmälle ja haaveilevat sosialidemokratismin ja tradeunionismin täydellisestä yhteensulautumisesta. Me näemme heti "Pietarin
Taisteluliiton Sääntöjen" perusteella, miten vahingollisesti nämä haaveet heijastuvat järjestösuunnitelmissamme.
Taloudellista taistelua varten tarkoitettujen työväenjärjestöjen täytyy olla ammatillisia järjestöjä. Jokaisen työläissosialidemokraatin tulee mahdollisuuksien mukaan auttaa niitä ja toimia
aktiivisesti näissä järjestöissä. Se on oikein. Mutta ei ole lainkaan etujemme mukaista vaatia,
että "ammattikunta"-liittojen jäseninä voisivat olla vain sosialidemokraatit: se supistaisi vaikutuksemme laajuutta joukkojen keskuudessa. Osallistukoon ammattikuntaliittoon jokainen työläinen, joka käsittää yhdistymisen välttämättömäksi taisteltaessa isäntiä ja hallitusta vastaan.
Ammattikuntaliittojen varsinainen tarkoitusperä ei olisi saavutettavissa, elleivät ne yhdistäisi
kaikkia, jotka kykenevät nousemaan edes tälle alkeelliselle käsitystasolle, elleivät nämä ammattikuntaliitot olisi hyvin laajoja järjestöjä. Ja mitä laajempia nämä järjestöt ovat, sitä laajempaa
tulee olemaan myös meidän vaikutuksemme niihin, vaikutuksemme, joka ei ilmene ainoastaan
taloudellisen taistelun "vaistonvaraisena" kehittymisenä, vaan myös siten, että liiton sosialistiset jäsenet vaikuttavat välittömästi ja tietoisesti tovereihinsa. Mutta järjestöjen ollessa jäsenmäärältään suuria ne eivät voi olla ehdottoman salaisia (tämä vaatii paljon suurempaa valmennusta kuin on välttämätöntä taloudelliseen taisteluun osallistumiseksi). Miten on sovitettavissa
se ristiriitaisuus, että niiden on oltava jäsenmäärältään suuria ja ehdottoman salaisia? Miten
voidaan päästä siihen, että ammattikuntajärjestöt olisivat mahdollisimman vähän salaisia? Sitä
varten on olemassa yleensä puhuen vain kaksi tietä: joko ammattikuntaliittojen legalisoiminen
(mikä on eräissä maissa edeltänyt osialististen ja poliittisten liittojen legalisoimista) taikka järjestön säilyttäminen salaisena, mutta niin "vapaana", niin epämääräisenä muodoltaan, niin lose, kuten saksalaiset sanovat, että salaisuus supistuisi jäsenjoukoille melkein olemattomiin.
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Ei-sosialististen ja ei-poliittisten työväenliittojen legalisoiminen Venäjällä on jo alkanut, eikä voi
olla pienintäkään epäilystä siitä, että nopeasti kasvavan sosialidemokraattisen työväenliikkeemme jokainen askel tulee lisäämään ja edistämään näitä legalisoimisyrityksiä, yrityksiä, jotka
ovat lähtöisin pääasiallisesti vallitsevan järjestelmän kannattajien taholta, mutta myös itse työläisten ja liberaalisen intelligensin taholta. Legalisoimisen lipun ovat jo nostaneet Vasiljevit ja
Zubatovit, sitä ovat jo luvanneet edistää ja edistäneet hrat Ozerovit ja Wormsit, työläisten keskuudessa on jo uuden virtauksen seuraajia. Emmekä me voi olla tästä lähtien ottamatta lukuun
tätä virtausta. Millä tavalla se on otettava lukuun, siitä sosialidemokraattien keskuudessa voi
tuskin olla kahta mielipidettä. Velvollisuutemme on paljastaa järkähtämättä Zubatovien ja Vasiljevien, santarmien ja pappien kaikkinainen osallistuminen tähän virtaukseen ja selittää työläisille näiden osallistujien todelliset aikeet. Velvollisuutemme on paljastaa myös kaikenlaiset sovittelun ja "sopusoinnun" sävelet, joita tulee kajahtamaan liberaalisten toimihenkilöiden puheissa
avoimissa työväen kokouksissa, saman tekevää, soittavatko he tuota säveltä siinä vilpittömässä
vakaumuksessa, että luokkien rauhallinen yhteistoiminta on toivottavaa, vai sen vuoksi, että
haluavat päästä palveluksia tekemällä esivallan suosioon, vai yksinkertaisesti taitamattomuudessaan. Ja vihdoin velvollisuutemme on varoittaa työläisiä siitä ansasta, jonka poliisi heille
usein asettaa urkkien näissä avoimissa kokouksissa ja sallituissa yhdistyksissä "kuumaverisiä
ihmisiä", yrittäen näiden legaalisten järjestöjen kautta soluttaa provokaattoreita myös illegaalisiin järjestöihin.
Mutta kaiken tämän tekeminen ei lainkaan merkitse sen unohtamista, että työväenliikkeen
legalisoiminen hyödyttää loppujen lopuksi juuri meitä eikä suinkaan Zubatoveja. Päinvastoin
juuri paljastustoiminnallamme me erotammekin nisut ohdakkeista. Olemme jo osoittaneet,
mitä ovat ohdakkeet. Nisua on yhä laajempien ja kaikkein takapajuisimpien työläiskerrosten
huomion kiinnittäminen yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin, sitä on meidän, vallankumouksellisten, vapautuminen sellaisista tehtävistä, jotka ovat oikeastaan legaalisia (legaalisten
kirjojen levittäminen, keskinäinen avunanto jne.) ja joiden kehittäminen tulee ehdottomasti
antamaan meille yhä enemmän aineistoa agitaatiota varten. Tässä mielessä me voimme ja
meidän tulee sanoa Zubatoveille ja Ozeroveille: ahkeroikaa, herrat, ahkeroikaa! Sikäli kuin te
asettelette työläisille ansoja (suoranaisen provokaation mielessä tai siinä mielessä, että työläisiä
turmellaan "rehellisesti" "struvelaisuudella"), me kyllä pidämme huolen siitä, että teidät paljastetaan. Sikäli kuin te otatte todella askeleen eteenpäin - vaikkapa vain "arasti luovien", mutta
kuitenkin askelen eteenpäin - , me sanomme: olkaa hyvä! Todellisena askelena eteenpäin voi
olla vain todellinen, vaikkapa pienoinenkin työläisten liikkuma-alan laajentaminen. Ja kaikkinainen tällainen laajentaminen hyödyttää meitä ja jouduttaa sellaisten legaalisten yhdistysten ilmestymistä, joissa eivät provokaattorit pyydystele sosialisteja, vaan sosialistit hankkivat itselleen kannattajia. Sanalla sanoen tehtävämme on nyt taistella ohdakkeita vastaan. Meidän
asiamme ei ole nisujen kasvattaminen kukkaruukuissa. Kitkemällä ohdakkeet me puhdistamme
maaperän nisun siementen mahdollista itämistä varten. Ja sillä aikaa, kun Afanasi Ivanytsit ja
Pulheria Ivanovnat harjoittavat ruukkukasviviljelystä, meidän on valmistettava elonleikkaajia,
jotka pystyisivät sekä niittämään tämänpäiväiset ohdakkeet että leikkaamaan huomispäivän
vehnän1.
1

. "Iskran" taistelu ohdakkeita vastaan on aiheuttanut "Rabotsheje Delon" taholta tällaisen
kiukkuisen hyökkäyksen. "Iskralle" taas eivät ajan merkkinä olen niinkään nämä suurta-
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Siis legalisoimisen kautta me emme voi ratkaista kysymystä mahdollisimman vähän salaisen ja
mahdollisimman laajan ammatillisen järjestön luomisesta (mutta olisimme hyvin iloisia, jos Zubatovit ja Ozerovit avaisivat meille edes osittaisen mahdollisuuden tällaista ratkaisua varten, sen vuoksi meidän tulee taistella mahdollisimman tarmokkaasti heitä vastaan!). Jää vielä salaisten ammatillisten järjestöjen tie, ja meidän on annettava kaikkinaista apua niille työläisille, jotka jo lähtevät tälle tielle (kuten aivan varmasti tiedämme). Ammatilliset järjestöt voivat tuoda ei
vain valtavaa hyötyä taloudellisen taistelun kehittämis- ja lujittamistyössä, vaan myös tulla sangen tärkeiksi poliittisen agitaation ja vallankumouksellisen järjestön avustajiksi. Tämän tuloksen
saavuttamiseksi, alkavan ammatillisen liikkeen suuntaamiseksi sosialidemokratialle toivottavaan uomaan on välttämätöntä ennen kaikkea tehdä itselleen selväksi, miten tolkuton on se
järjestösuunnitelma, jonka kimpussa pietarilaiset "ekonomistit" ovat touhunneet jo melkein
viisi vuotta. Tämä suunnitelma on esitetty sekä "Työläiskassan säännöissä" heinäkuussa 1897
("Listok 'Rabotnika'", n:o 9-10, s. 46, "Rabotsaja Myslin" 1. numerosta) että "Työläisten liittojärjestön säännöissä" lokakuussa 1900 (erikoislehtinen, joka julkaistiin Pietarissa ja josta on mainittu "Iskran" 1. numerossa). Molempien sääntöjen peruspuutteena on yksityiskohtainen muotojen säätäminen laajalle työväenjärjestölle ja vallankumouksellisten järjestön sekoittaminen
siihen. Ottakaamme jälkimmäiset säännöt, jotka ovat täydellisemmät. Niiden runko muodostuu viidestäkymmenestä kahdesta pykälästä: 23 pykälässä selitetään "työläiskerhojen" rakennetta, asiainhoidon järjestystä ja toimintapiiriä, kerhojen, joita järjestetään jokaisessa tehtaassa
("enintään 10 henkeä") ja jotka valitsevat "keskus- (tehdas-) ryhmät. "Keskusryhmä", sanotaan
2.§:ssä, "seuraa kaikkea, mitä tehtaalla tapahtuu, ja pitää päiväkirjaa tapahtumista siellä." "Keskusryhmä tekee kuukausittain kaikille maksajille tilityksen kassan tilasta" (17. §) jne. 10 pykälää
on omistettu "piirijärjestölle" ja 19 perin monimutkaiselle "Työläisjärjestön komitean" ja "Pietarin Taisteluliiton komitean" yhteenpunoutumalle (valitut henkilöt jokaisesta piiristä ja "toimeenpanevista ryhmistä" - "propagandistiryhmistä, joiden tehtävänä on pitää yllä yhteyttä
maaseutuun, ulkomaihin, hoitaa varastoja, kustannustoimintaa, kassaa").
Sosialidemokratia = työläisten taloudellisen taistelun "toimeenpanevia ryhmiä"! Vaikea olisi
enää havainnollisemmin esittää sitä, miten "ekonomistin" ajatus luisuu sosialidemokratismista
tradeunionismiin, miten vieras hänelle on kaikkinainen sellainen käsitys, että sosialidemokraatin on ennen kaikkea ajateltava proletariaatin koko vapaustaistelua, johtamaan kykenevien
vallankumouksellisten järjestöä. Kun puhutaan "työväenluokan poliittisesta vapauttamisesta",
taistelusta "tsaristista mielivaltaa" vastaan - ja samalla kirjoitetaan tällaisia järjestösääntöjä, niin
se merkitsee, ettei ole kerrassaan minkäänlaista käsitystä sosialidemokratian todellisista poliittisista tehtävistä. Ainoakaan noista puolestasadasta pykälästä ei osoita vähimmässäkään määrin
sen seikan käsittämistä, että joukkojen keskuudessa on harjoitettava mitä laajinta poliittista
agitaatiota, joka valaisee Venäjän eri yhteiskuntaluokkien kaikkia piirteitä. Tällaisten sääntöjen
pohjalla on mahdotonta toteuttaa ei ainoastaan poliittisia, vaan yksinpä tradeunionistisiakin
pahtumat (keväälliset) kuin Zubatovin agenttien viheliäiset yritykset "legalisoida" työväenliike.
Se ei näe, että nämä tosiasiat juuri puhuvatkin sitä vastaan, nehän juuri todistavatkin sitä, että
hallituksen silmissä on työväenliike saanut hyvin uhkaavat mittasuhteet ("Kaksi edustajakokousta", s. 27). Kaiken syynä on näiden "elämän mahtikäskyille kuurojen" ortodoksien "dogmaattisuus". He eivät halua millään nähdä arsinan korkuista vehnää, vaan tappelevat versokan
korkuisia ohdakkeita vastaan! Eikö tämä ole "väärä käsitys Venäjän työväenliikkeen perspektiivistä" (sama, s. 27).
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päämääriä, sillä ne vaativat järjestäytymistä ammateittain, mistä säännöissä ei edes mainitakaan.
Mutta kaikkein kuvaavinta lienee kuitenkin koko tämän "systeemin" tavaton kankeus, "systeemin", joka yrittää sitoa jokaisen erillisen tehtaan ja "komitean" toisiinsa vakituisilla yhdentyyppisten ja naurettavan yksityiskohtaisten sääntöjen siteellä kolmiasteisen vaalijärjestelmän
pohjalla. "Ekonomismin" ahtaan näköpiirin painamana ajatus kohdistuu tässä yksityiskohtiin,
joka haiskahtaa virastokankeudelta ja -muodollisuudelta. Todellisuudessa kolmea neljäsosaa
näistä pykälistä ei tietenkään koskaan sovelleta, mutta santarmeille sen sijaan tällainen "salainen" järjestö keskusryhmineen jokaisessa tehtaassa tekee helpommaksi ennen kuulumattoman
suurten palojen järjestämisen. Puolalaiset toverit ovat jo eläneet läpi liikkeen sellaisen vaiheen,
jolloin kaikki olivat viehättyneet laajaan työväenkassojen perustamiseen, mutta huomattuaan,
että siten he toimittivat vain santarmeille runsasta satoa, he luopuivat hyvin pian tästä ajatuksesta. Jos haluamme laajoja työväenjärjestöjä emmekä halua laajoja paloja, jos emme halua
tuottaa mielihyvää santarmeille, niin meidän on pyrittävä siihen, ettei näillä järjestöillä olisi mitään virallisia muotoja. - Onko niiden toiminta silloin mahdollista? - Katsokaapa noita tehtäviä:
"...seurata kaikkea, mitä tehtaalla tapahtuu, ja pitää päiväkirjaa tapahtumista siellä" (sääntöjen
2. §). Pitääkö tälle ehdottomasti antaa virallinen muoto? Eiköhän sitä voida suorittaa vielä paremmin illegaalisiin lehtiin lähetettävillä kirjoituksilla ilman minkäänlaista erikoisten ryhmien
muodostamista varten? "...Johtaa työläisten taistelua heidän asemansa parantamiseksi tehtaassa" (sääntöjen 3. §). Taaskaan ei ole mitään syytä antaa sille virallista muotoa. Sen, minkälaisia vaatimuksia työläiset haluavat asettaa, jokainen vähänkin järkevä agitaattori saa tietää
tarkoin yksinkertaisesta keskustelusta, ja saatuaan sen tietää hän kykenee välittämään sen jo
suppealle eikä laajalle vallankumouksellisten järjestölle tarpeen vaatiman lehtisen toimittamista
varten. ".. Järjestää kassa... kantaen jäsenmaksua 2 kop. ruplalta (9. §) ja selostaa sitten kuukausittain kaikille kassan tilaa (17. §), erottaa jäsenet, jotka eivät suorita maksuja (10. §) jne.
Sehän on poliisille suorastaan paratiisi, sillä ei mikään ole sen helpompaa kuin soluttautua tähän "tehtaan keskuskassan" salajärjestöön, takavarikoida rahat ja siepata kiinni kaikki parhaat
henkilöt. Eikö olisi yksinkertaisempaa laskea liikkeelle tietyn (hyvin suppean ja hyvin salaisen)
järjestön leimalla varustettuja kopeekan tai kahden kopeekan merkkejä taikka ilman minkäänlaisia merkkejä panna toimeen keräyksiä, joista illegaalinen lehti sitten julkaisee tilityksen sovitulla tunnussanalla? Saavutetaan sama päämäärä, mutta santarmien on silloin sata kertaa vaikeampaa päästä lankoihin käsiksi.
Voisin jatkaa edelleen tätä sääntöjen erittelyä esimerkkien perusteella, mutta mielestäni edellä
sanottukin jo riittää. Pieni, kiinteästi yhteenliittynyt luotettavimpien, kokeneimpien ja karaistuneimpien työläisten ydinryhmä, jolla on luottamusmiehet kaikissa tärkeimmissä piireissä ja
joka on mitä salaisimman maanalaisen toiminnan kaikkien sääntöjen mukaisesti yhteydessä
vallankumouksellisten järjestöön, voi joukkojen mitä laajimmalla myötävaikutuksella ja ilman
mitään kiinteitä muotoja täyttää aivan hyvin kaikki ammatilliselle järjestölle kuuluvat tehtävät
ja sitä paitsi täyttää ne juuri siten kuin on toivottavaa sosialidemokratialle. Vain tällä tavalla
voidaankin saada aikaan sosialidemokraattisen ammatillisen liikkeen lujittuminen ja kehittyminen kaikkien santarmien uhallakin.
Minulle esitetään vastaväite: järjestöä, joka on siinä määrin lose (vapaa), ettei sille ole lainkaan
annettu mitään muotoa, ettei siinä ole edes mitään oikeita ja rekisteröityjä jäse- niäkään, ei
voida nimittää järjestöksikään. Mahdollisesti. En minä aja takaa nimeä. Mutta tämä "järjestö
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ilman jäseniä" tekee kyllä kaiken mitä tarvitaan ja turvaa heti alusta lähtien meidän tulevien
trade unioniemme lujan yhteyden sosialismiin. Mutta se, joka haluaa absolutismin oloissa työläisten laajaa järjestöä vaaleineen, tilivelvollisuuksineen, yleisine äänestyksineen ym. ym., on
yksinkertaisesti auttamaton utopisti.
Tästä seuraa yksinkertainen opetus: jos me aloitamme siitä, että panemme vankasti jaloilleen
lujan vallankumouksellisten järjestön, me pystymme saamaan kestäväksi liikkeen kokonaisuudessaan, toteuttamaan sekä sosialidemokraattiset että varsinaiset tradeunionistiset tarkoitusperät. Mutta jos me aloitamme muka joukoille "sopivimmasta" laajasta työväenjärjestöstä
(mutta joka asiallisesti on sopivin santarmeille ja tekee vallankumouksellisten jahtaamisen poliiseille mahdollisimman helpoksi), niin emme kykene saavuttamaan kumpaisiakaan tarkoitusperiä, emme vapaudu näpertelystä ja aina hajalle lyötyinä vain teemme pirstoutuneisuutemme takia zubatovilais- ja ozerovilaistyyppiset trade unionit joukoille sopivimmiksi.
Minkälaisia tämän vallankumouksellisten järjestön tehtävien oikeastaan täytyy olla? - Siitä puhumme heti yksityiskohtaisesti. Mutta ensiksi käsittelemme vielä terroristimme erästä sangen
tyypillistä järkeilyä, terroristimme, joka taaskin osoittautuu (surkea on hänen kohtalonsa!)
"ekonomistin" lähimmäksi naapuriksi. Työläisiä varten julkaistussa aikakauslehdessä "Svoboda"
(n:o 1) on kirjoitus: "Organisaatio", jonka kirjoittaja haluaa puolustaa hänelle tuttuja ivanovovoznesenskilaisia "ekonomisti"-työläisiä.
"Huonosti ovat asiat", kirjoittaa hän, "kun joukot ovat vaiti, kehittymättömiä, kun liike ei nouse
esiin syvistä riveistä. Todellakin: kun ylioppilaat matkustavat yliopistokaupungista juhlien ajaksi
tai kesäksi kotiinsa, työväen toimintakin pysähtyy. Voiko tällainen syrjästä käsin eteenpäin sysättävä työväenliike olla mikään todellinen voima? Mitä vielä... Se ei ole oppinut vielä kävelemään omin jaloin ja sitä talutetaan valjaissa. Ja niin on kaikessa: kun ylioppilaat matkustivat
pois, niin tuli pysähdys: kun kermakerroksesta kaapattiin kaikkien kyvykkäimmät, maito happani; 'Komitea' vangittiin, taas on hiljaista, kunnes uusi muodostetaan; eikä ole vielä tiettyä, minkälainen siitä tulee, ehkä aivan toisenlainen kuin entinen: se puhui yhtä, tämä kokonaan toista.
Katoaa yhteys eilis- ja huomispäivän väliltä, menneen kokemus ei koidu opiksi tulevalle. Ja kaikki tämä johtuu siitä, ettei ole juuria syvässä, joukkojen keskuudessa, että työtä ei tee sata tyhmyriä, vaan kymmenkunta älyniekkaa. Kymmenkunta hauki voi aina pyydystää kitaansa, mutta
kun järjestö käsittää joukot, kun kaikki lähtee joukoista, kenenkään ponnistelut eivät kykene
saattamaan asiaa hunningolle".
Tosiseikat on kuvattu oikein. Kuva näpertelystämme ei ole hullumpi. Mutta johtopäätökset ovat
"Rabotshaja Myslin" arvon mukaisia sekä tolkuttomuutensa että poliittisen tahdittomuutensa
puolesta. Se on järjettömyyden huippu, sillä kirjoittaja sekoittaa liikkeen "syvässä" olevia "juuria" koskevan filosofisen ja yhteiskuntahistoriallisen kysymyksen teknillis-organisatorista laatua
olevaan kysymykseen, siihen, miten on parasta taistella santarmeja vastaan. Se on poliittisen
tahdittomuuden huippu, sillä sen sijaan, että vetoaisi huonoista johtajista hyviin johtajiin, kirjoittaja vetoaa johtajista yleensä "joukkoon". Tämä on samanlainen yritys vetää meitä taaksepäin järjestöllisessä suhteessa kuin poliittisessa suhteessa meitä kiskoo taaksepäin ajatus eksitaatioterrorin asettamisesta poliittisen agitaation tilalle. Tunnen todellakin suoranaista embarras de richesses (runsauden pulaa), kun en tiedä, mistä oikein aloittaisin tämän "Svobodan"
meille tarjoaman sekasotkun selvittämisen. Havainnollisuuden vuoksi yritän aloittaa eräästä
esimerkistä. Ottakaamme saksalaiset. Luullakseni te ette ryhdy kiistämään sitä, että heillä jär-
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jestö käsittää joukot, kaikki lähtee joukoista ja työväenliike on oppinut kävelemään omilla jaloillaan? Mutta miten suuressa arvossa tämä miljoonajoukko osaakaan pitää "kymmenkuntaa"
koeteltua poliittista johtajaansa, miten lujasti se pitääkään kiinni heistä! Valtiopäivillä vihollispuolueiden edustajat ovat usein härnänneet sosialisteja: "on siinäkin demokraatteja! teillä liike
on vain sanoissa työväenliikettä, mutta itse teoissa esiintyy aina vain yksi ja sama johtajien sakki. Aina vain sama Bebel, sama Liebknecht vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen. Nuo
teidän muka työläisten valitsemat edustajannehan ovat vakinaisempia kuin keisarin nimittämät
virkamiehet!" Mutta saksalaiset ovat vain hymähtäneet ylenkatseellisesti näille demagogisille
yrityksille asettaa "joukot" "johtajien" vastakohdaksi, lietsoa edellä mainitussa huonoja ja turhamaisia vaistoja, riistää liikkeeltä sen lujuus ja kestävyys horjuttamalla joukkojen luottamusta
"kymmenkuntaan älyniekkaan". Saksalaisilla on poliittinen ajattelu jo kyllin pitkälle kehittynyt,
karttunut riittävästi poliittista kokemusta, jotta he ymmärtävät, että ilman "kymmenkuntaa"
kyvykästä (ja kykyjä ei synny sadoittain), koeteltua, ammattiinsa valmentunutta ja pitkäaikaisen
koulutuksen opettamaa, hyvin toisiaan ymmärtävää johtajaa ei nykyajan yhteiskunnassa voi
olla ainoankaan luokan järkkymätöntä taistelua. Saksalaiset ovat nähneet omassa keskuudessaankin demagogeja, jotka ovat imarrelleet "satoja tyhmyreitä", nostaneet heidät "kymmenkunnan älyniekan" yläpuolelle, ovat imarrelleet joukkojen "känsäistä kouraa", kiihottaneet niitä
(kuten Most tai Hasselmann) harkitsemattomiin "vallankumouksellisiin" tekoihin ja kylväneet
epäluottamusta lujia ja horjumattomia johtajia kohtaan. Saksalainen sosialismi onkin kasvanut
ja lujittunut niin suuresti vain sen ansiosta, että se on käynyt horjumatonta ja leppymätöntä
taistelua kaikkia ja kaikenlaisia demagogisia aineksia vastaan sosialismin sisällä. Mutta meidän
neropattimme julistavat Ivanuskan tapaan syvämielisesti: "se on paha asia, kun liike ei nouse
esiin syvistä riveistä", julistavat sitä aikana, jolloin koko Venäjän sosialidemokratiaa vaivaavan
kriisin syynä on se, että vaistonvaraisesti heräävillä joukoilla ei ole riittävästi kouliintuneita, kehittyneitä ja kokeneita johtajia.
"Ylioppilaista muodostuva komitea ei kelpaa, se on epävarma." - Se on aivan oikein. Mutta tästä seuraa johtopäätös, että tarvitaan ammattivallankumouksellisista muodostuva komitea,
jolloin on aivan saman tekevää ylioppilasko vai työläinen kykenee kehittymään ammattivallankumoukselliseksi. Mutta te teette sellaisen johtopäätöksen, että ei pidä sysätä syrjästä käsin
työväenliikettä eteenpäin! Poliittisen naiiviutenne vuoksi te ette edes huomaa pelaavanne siten
"ekonomistiemme" ja näpertelymme pussiin. Sallikaa kysyä, missä ylioppilaittemme taholta on
ilmennyt tuota työläistemme "eteenpäin sysäämistä"? Yksinomaan siinä, että ylioppilas on
tuonut työläisille niitä poliittisen tiedon murusia, joita hänelle oli varissut (sillä nykyajan ylioppilaan pääasiallinen, henkinen ravinto, legaalinen marxilaisuus, ei ole voinutkaan antaa hänelle
muuta kuin aakkosia, muuta kuin murusia). Tämän tapaista "eteenpäin sysäämistä syrjästä
käsin" ei liikkeessämme ole ollut liian paljon, vaan päinvastoin liian vähän, äärimmäisen vähän,
ihan hävettävän vähän, sillä me olemme liian paljon kiehuneet omassa liemessämme, kumartaneet liian orjamaisesti alkeellista "työläisten taloudellista taistelua isäntiä ja hallitusta vastaan".
Tämän tapaista "eteenpäin sysäämistä" on meidän, ammattivallankumouksellisten, harjoitettava sata kertaa enemmän ja me tulemme sitä harjoittamaan. Ja juuri siksi, että te valitsette
sellaisen iljettävän sanan kuin "sysääminen syrjästä käsin", joka herättää työläisessä (ainakin
sellaisessa työläisessä, joka on yhtä heikosti kehittynyt kuin tekin) pakostakin epäluottamusta
kaikkia niitä kohtaan, jotka tuovat hänelle syrjästä käsin poliittista tietoa ja vallankumouksellista kokemusta, sanan, joka herättää hänessä vaistomaista halua nousta vastustamaan kaikkia
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tällaisia henkilöitä, juuri siksi te osoittaudutte demagogiksi, ja demagogit ovat työväenluokan
pahimpia vihollisia.
Niin, niin! Älkää kiirehtikö nostamaan melua polemiikkini "epätoverillisten otteiden" vuoksi! En
ajattelekaan epäillä teidän tarkoitustenne vilpittömyyttä, sanoin jo, että demagogiksi voi tulla
myös yksistään poliittisen naiiviuden vuoksi. Mutta osoitin, että te olette vajonnut demagogiaan. Enkä väsy koskaan toistamaan, että demagogit ovat työväenluokan pahimpia vihollisia.
Pahimpia nimenomaan siksi, että he lietsovat joukoissa huonoja vaistoja, että kehittymättömien työläisten on mahdotonta tuntea näitä vihollisia, jotka esiintyvät ja toisinaan esiintyvät vilpittömästikin heidän ystävinään. Pahimpia siksi, että hajaannuksen ja horjunnan kaudella, jolloin
liikkeemme piirteet ovat vasta muodostumassa, mikään ei ole sen helpompaa kuin demagogian
avulla vietellä mukaansa joukot, jotka tulevat sitten vasta mitä karvaimpien koettelemusten
kautta vakuuttuneiksi erehdyksestään. Juuri sen vuoksi Venäjän nykyajan sosialidemokraatin
päivän tunnuksena tulee olla päättävä taistelu sekä demagogiaan vajoavaa "Svobodaa" että
demagogiaan vajoavaa "Rabotshaje Deloa" vastaan (josta tulee tuonnempana vielä yksityiskohtaisesti puhe).1
"Kymmenkunta älyniekkaa on helpompi pyydystää kuin sata tyhmyriä." Tämä suurenmoinen
totuus (jonka esittämistä teille osoittavat aina suosiotaan sata tyhmyriä) näyttää itsestään selvältä vain siksi, että käsittelyn kulussa te olette hypännyt kysymyksestä toiseen. Te aloitte puhua ja puhutte edelleenkin "komitean" pyydystämisestä, "järjestön" pyydystämisestä, mutta
nyt olette hypännyt kysymykseen liikkeen "syvässä olevien juurien" pyydystämisestä. Tietenkin
liikettämme on mahdotonta saada kiinni vain siksi, että sillä on syvässä satoja tuhansia juuria,
mutta eihän kysymys ole lainkaan siitä. "Syvässä olevien juurien" mielessä meitä ei voida "pyydystää" nytkään, vaikka olemme näpertelijöitä, ja silti me kaikki valitamme emmekä voi olla
valittamatta "järjestöjen" pyydystämistä, mikä rikkoo liikkeen kaiken periytyvyyden. Mutta kun
te kerran asetatte kysymyksen järjestöjen pyydystämisestä ettekä poikkea siitä syrjään, niin
sanon teille, että kymmenkunta älyniekkaa on paljon vaikeampi pyydystää kuin sata tyhmyriä.
Ja tätä väitettä tulen puolustamaan, vaikka te kuinka usuttaisitte joukkoja kimppuuni syyttäen
minua "antidemokratismista" yms. "Älyniekoilla" organisaatiosuhteessa täytyy ymmärtää vain
ammattivallankumouksellisia, kuten olen jo monesti sanonut, saman tekevää, kehittyvätkö
nämä ylioppilaista vai työläisistä. Ja nyt väitän: 1) että ei mikään vallankumouksellinen liike voi
olla ankkaa ilman kestävää, periytyvyyden säilyttävää johtajien järjestöä; 2) että mitä laajempi
on vaistonvaraisesti taisteluun mukaan tuleva joukko, joka muodostaa liikkeen perustan ja
osallistuu siihen, sitä pakottavampi on sellaisen järjestön tarve ja sitä lujempi täytyy tämän
järjestön olla (sillä muutoin kaikenlaisten demagogien olisi sitä helpompaa saada joukkojen
kehittymättömät kerrokset mukaansa); 3) että sellaisen järjestön täytyy muodostua pääasiallisesti henkilöistä, jotka harjoittavat ammatikseen vallankumouksellista toimintaa; 4) että mitä
pienemmäksi me itsevaltiuden maassa supistamme sellaisen järjestön jäsenmäärän, aina niin
pitkälle, että siihen osallistuu vain sellaisia jäseniä, jotka harjoittavat ammatikseen vallanku1

. Tässä vain huomautamme, että kaikki se, mitä olemme sanoneet "syrjästä käsin sysäämisestä" ja kaikista muista "Svobodan" järkeilystä järjestökysymyksessä, koskee kokonaisuudessaan kaikkia "ekonomisteja", myös "rabotshajedelolaisia" siinä luvussa, sillä he ovat osaksi
propagoineet ja puolustaneet aktiivisesti noita samoja mielipiteitä järjestökysymyksissä ja osaksi
luisuneet näihin käsityksiin.
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mouksellista toimintaa ja ovat saaneet ammattivalmennuksen taidossa taistella valtiollista poliisia vastaan, sitä vaikeampaa on sellaisen järjestön "pyydystäminen", ja 5) - sitä laajemmaksi
tulee niiden sekä työväenluokkaa että muihin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien henkilöiden joukko, joilla on mahdollisuus osallistua liikkeeseen ja toimia siinä aktiivisesti.
Kehotan "ekonomistejamme", terroristejamme ja "ekonomistiterroristejamme"1 kumoamaan
nämä väittämät, joista ryhdyn käsittelemään nyt käsittelemään kahta viimeksi mainittua. "Kymmenkunnan älyniekan" ja "sadan tyhmyrin" pyydystämisen helppoutta koskeva kysymys on
oikeastaan sama kuin se edellä erittelemämme kysymys, onko joukkojärjestö mahdollinen
oloissa, jolloin vaaditaan äärimmäistä salaisuutta. Laajaa järjestöä me emme voi koskaan saada
niin salaiseksi, ja ilman sitä ei voi olla puhettakaan sitkeästä ja jatkuvuutensa säilyttävästä taistelusta hallitusta vastaan. Ja kaikkien salaisten tehtävien keskittäminen mahdollisimman harvalukuisten ammattivallankumouksellisten käsiin ei lainkaan merkitse, että he tulevat "ajattelemaan kaikkien puolesta", etteivät joukot tule ottamaan toimeliaasti osaa liikkeeseen. Päinvastoin joukot tulevat nostamaan näitä ammattivallankumouksellisia yhä suuremmassamäärin,
sillä joukot tulevat silloin tietämään, että muutamien ylioppilaiden ja taloudellista taistelua käyvien työläisten kokoontuminen ei riitä "komitean" muodostamista varten, vaan että pitää vuosikausia kehittää itsestään ammattivallankumouksellista, eivätkä joukot tule "ajattelemaan"
yksistään näpertelyä, vaan nimenomaan tällaista kehittämistä. Järjestön salaisten tehtävien
keskittäminen ei lainkaan merkitse liikkeen kaikkien tehtävien keskittämistä. Mitä laajimpien
joukkojen aktiivinen osallistuminen illegaaliseen kirjallisuuteen ei vähene, vaan lisääntyy kymmenkertaisesti sen tuloksena, että "kymmenkunta" ammattivallankumouksellista keskittää käsiinsä tämän alan salaiset tehtävät. Näin ja vain näin me pääsemme siihen, että illegaalisen kirjallisuuden lukeminen, sen avustaminen ja osaksi vieläpä sen levittäminenkin lakkaavat melkein kokonaan olemasta salaisia asioita, sillä poliisi käsittää pian järjettömiksi ja mahdottomiksi pitkät oikeudelliset ja hallinnolliset käsittelyt tuhantisin painoksin levitettyjen painotuotteiden jokaisen eri kappaleen johdosta. Eikä tämä koske ainoastaan lehdistöä, vaan myös
kaikkia liikkeen tehtäviä aina mielenosoituksia myöten. Joukkojen mitä aktiivisin ja laajin osallistuminen niihin ei lainkaan kärsi, vaan päinvastoin voittaa paljon siitä, että "kymmenkunta" koeteltua vallankumouksellista, jotka ovat kouliintuneet ammattiinsa yhtä hyvin kuin poliisimmekin, keskittää käsiinsä kaikki työn salaiset puolet, lentolehtisten valmistelemisen, yleispiirteisen suunnitelman laatimisen, johtajaryhmän määräämisen jokaiseen kaupunkipiiriin, jokaiseen tehdaskortteliin, jokaiseen oppilaitokseen jne. (tiedän, että minulle tehdään vastaväite
katsomusteni "epädemokraattisuuden" vuoksi, mutta tähän vallan typerään väitteeseen vas1

. Tämä nimitys on "Svobodaan" nähden ehkä paremmin paikallaan kuin edellinen, sillä "vallankumouksellisuuden uudestisyntymisessä" puolustetaan terrorismia, mutta käsiteltävänä olevassa kirjoituksessa "ekonomismia". halu on hirmuinen, mutta kohtalo karvas! voidaan sanoa
"Svobodasta" yleensä. Mitä parhaimmat toiveet ja mitä parhaimmat aikomukset - ja tuloksena
on sekasotku pääasiallisesti sen vuoksi, että puolustaessaan järjestön periytyvyyden säilyttämistä "Svoboda" ei halua tietää mitään vallankumouksellisen ajattelun eikä sosialidemokraattisen
teorian periytyvyydestä. Kun pyritään herättämään uudelleen henkiin ammattivallankumouksellinen ("Vallank. uudestisynt.") ja sitä varten ehdotetaan ensiksikin eksitaatio-terroria ja toiseksi
"keskitason työläisten järjestöä" ("Svoboda", n:o 1., s. 66 ja seur.), työläisten, joita vähemmän
"sysättäisiin eteenpäin syrjästä käsin", niin se merkitsee totta tosiaan asuntonsa pilkkomista
haloiksi tämän saman asunnon lämmittämistä varten.
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taan yksityiskohtaisesti tuonnempana). Kaikkein salaisimpien tehtävien keskittämisellä vallankumouksellisten järjestö ei heikennä, vaan tekee laajemmaksi ja sisältörikkaammaksi monien
muiden järjestöjen toiminnan, järjestöjen, jotka on tarkoitettu laajaa yleisöä varten ja jotka ovat
sen vuoksi mahdollisesti vähemmän muotoutuneita ja mahdollisesti vähemmän salaisia kuten
työväen ammattiliitot, työläisten itseopiskelukerhot, sosialistiset ja demokraattiset kerhot kaikkien muiden väestökerrosten keskuudessa ym. ym. Tällaisia tehtäviensä puolesta mitä erilaisimpia kerhoja, liittoja ja järjestöjä tarvitaan kaikkialla mahdollisimman paljon, mutta järjetöntä
ja vahingollista on sekoittaa niitä vallankumouksellisten järjestöön, hävittää rajaa niiden väliltä,
tyrehdyttää joukoissa se jo muutenkin tavattomasti himmentynyt käsitys, että joukkoliikettä
"palvelemaan" tarvitaan henkilöitä, jotka erikoisesti omistautuvat kokonaan sosialidemokraattiselle toiminnalle, ja että tällaisten henkilöiden on kärsivällisesti ja hellittämättä kehitettävä itsestään ammattivallankumouksellisia.
iin, tämä käsitys on himmentynyt tavattomasti. Perussyntimme organisatorisessa suhteessa on
se, että näpertelyllämme olemme horjuttaneet pahasti vallankumousmiehen arvovaltaa Venäjällä. Henkilö, joka on selkärangaton ja häilyvä teoreettisissa kysymyksissä, jolla on ahdas
näköpiiri, joka puolustelee velttouttaan viittaamalla joukkojen vaistonvaraisuuteen,joka muistuttaa enemmän trade unionin sihteeriä kuin kansantribuunia eikä osaa esittää niin laajaa ja
rohkeaa toimintasuunnitelmaa, että se herättäisi kunnioitusta vastustajissakin, ja joka on kokematon ja saamaton ammattitaidossaan - taistelussa valtiollista poliisia vastaan -, sellainen
henkilö ei - totta totisesti! - ole vallankumoustaistelija, vaan jokin viheliäinen näpertelijä.
Älköön yksikään käytännönmies loukkaantuko minulle näistä ko- vista sanoista, sillä mikäli on
puhe valmentumattomuudesta, niin kohdistan sen ennen kaikkea itseeni. Olen työskennellyt
kerhossa, joka asetti itselleen sangen laajoja, kaikkikäsittäviä tehtäviä, ja kaikki me tämän kerhon jäsenet, jouduimme tuskallisesti, suoranaista kipua tuntien kärsimään siitä, että tajusimme
olevamme näpertelijöitä sellaisella historiallisella ajankohdalla, jolloin olisi voitu, kuuluisaa lausetta hieman muuttaen, sanoa: antakaa meille vallankumouksellisten järjestö, niin me käännämme Venäjän paikoiltaan! Ja mitä useammin mieleeni on sen jälkeen muistunut se polttava
häpeän tunne, jota silloin tunsin, sitä enemmän minussa on kertynyt katkeruutta niitä valesosialidemokraatteja kohtaan, jotka saarnoillaan "häpäisevät vallankumouksellisen arvoa", jotka
eivät ymmärrä sitä, ettei meidän tehtävämme ole puolustella vallankumouksellisen madaltamista näpertelijän tasolle, vaan nostaa näpertelijät vallankumouksellisten tasolle.
f) Paikallinen ja yleisvenäläinen työ
----Ensi silmäyksellä saattaa näyttää siltä, että puhtaasti taloudellisen taistelun alalla ei päde se
johtopäätös, että painopiste on siirrettävä paikallisesta työstä yleisvenäläiseen työhön: työläisten välittöminä vihollisina tällä alalla ovat eri tehtailijaryhmät, joita ei sido yhteen järjestö, mikä
vähäisimmälläkään tavalla muistuttaisi sitä Venäjän hallituksen puhtaasti sotilaallista ja tiukasti
keskitettyä sekä pienimpiäkin yksityisseikkoja myöten yhden tahdon ohjaamaa järjestöä, joka
on välitön vihollisemme poliittisessa taistelussa.
Mutta asia ei ole niin. Taloudellinen taistelu - sen olemme sanoneet jo monta kertaa - on ammatillista taistelua, ja sen tähden se vaatii työläisten yhteenliittymistä ammateittain eikä ainoastaan heidän työpaikkansa mukaan. Ja tällainen ammatillinen yhteenliittyminen käy sitä pakot-
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tavammaksi, mitä nopeammin edistyy liikkeenharjoittajiemme yhteenliittyminen kaikenlaisiin
yhtiöihin ja syndikaatteihin. Hajanaisuutemme ja näpertelymme ovat suoranaisena haittana
tälle työläisten yhteenliittymiselle, jota varten tarvitaan välttämättä vallankumouksellisten yhtenäinen yleisvenäläinen järjestö, joka kykenee ottamaan tehtäväkseen työläisten yleisvenäläisten ammattiliittojen johtamisen. Edellä olemme jo puhuneet siitä, minkä tyyppinen järjestö olisi
toivottava tätä tarkoitusta varten, ja nyt lisäämme vain muutaman sanan sanomalehdistöämme
koskevan kysymyksen yhteydessä.
Tuskin kukaan asettaa epäilyksen alaiseksi sitä, että jokaisessa sosialidemokraattisessa lehdessä
tulee olla ammatillisen (taloudellisen) taistelun osasto. Mutta ammatillisen liikkeen kasvu pakottaa ajattelemaan myös ammatillista sanomalehdistöä. Kuitenkin meistä näyttää siltä, että
Venäjällä, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, ei voi toistaiseksi olla edes puhettakaan ammatillisista lehdistä: se on ylellisyyttä, kun meillä ei usein ole edes jokapäiväistä leipääkään.
Muotonsa puolesta illegaalisen toiminnan oloihin sopivana ja nyt jo välttämättömänä ammatillisena lehdistönä meillä pitäisi olla ammatillisten kirjasten. Niihin tulisi koota ja järjestelmällisesti ryhmitellä legaalinen1 ja illegaalinen aineisto, joka koskee työehtoja kyseisellä ammattialalla ja erilaisuuksia tässä suhteessa Venäjän eri seutujen välillä, kysymyksessä olevan
ammattialan työläisten päävaatimuksia, lainsäädännön puutteellisuuksia tämän ammattialan
suhteen, huomattavimpia tapahtumia tämän ammattialan työläisten taloudellisessa taistelussa, heidän ammatillisen järjestönsä oraita, nykyistä tilaa ja tarpeita yms. Ensinnäkin tällaiset
kirjaset vapauttaisivat sosialidemokraattisen sanomalehdistömme suuresta määrästä sellaisia
ammatillisia yksityiskohtia, jotka kiinnostavat erityisesti vain kyseellisen ammattialan työläisiä;
toiseksi niissä pantaisiin paperille ammatillisen taistelumme kokemuksen antamat tulokset, ne
tallettaisivat kerätyn aineiston, mikä nykyään suorastaan hukkuu lentolehtisten ja hajauutisten
paljouteen, ja tekisivät yhteenvetoja tästä aineistosta; kolmanneksi ne voisivat olla eräänlaise1

. Legaalinen aineisto on tässä suhteessa erikoisen tärkeää. Me olemme jääneet kovasti jälkeen sen järjestelmällisen kokoamisen ja käyttämisen taidossa. Ei ole liiottelua sanoa, että pelkän legaalisen aineiston pohjalla vielä voidaan joten kuten kirjoittaa kirjanen ammatillisista asioista, mutta pelkän illegaalisen aineiston pohjalla se on mahdotonta. Kerätessämme työläisiltä
illegaalista aineistoa sentapaisista kysymyksistä, joita koskevaa aineistoa "Rabotshaja Mysl" on
julkaissut, tuhlaamme turhaan paljon vallankumouksellisien voimia (legaalinen työntekijä voisi
tässä suhteessa korvata hänet helposti!) emmekä kuitenkaan saa koskaan hyvää aineistoa, sillä
työläisten, jotka tavallisesti tuntevat suurella tehtaalla vain oman työnsä taloudelliset tulokset,
mutta eivät ammattialansa yleisiä työehtoja ja -normeja, on mahdotonta saadakaan sellaisia
tietoja, joita on tehtaan virkailijoilla, tarkastajilla, lääkäreillä jne. ja joita on runsain määrin siroteltuna pieniin sanomalehtiuutisiin ja teollisuus-, terveydenhoito-, zemstvo- yms. erikoisjulkaisuihin.
Muistan vielä kuin eilisen päivän "ensimmäisen kokeeni", jota en enää koskaan toistaisi. Kulutin
monta viikkoa siihen, että "tiukkaamalla tiukkasin" eräältä luonani käyneeltä työmieheltä kaikkea ja kaikenlaista oloista ja elämästä suurella tehtaalla, jossa hän kävi työssä. Tosin lopultakin,
joskin suurella työllä ja vaivalla, sain jotenkuten kokoon kuvauksen (vain yhdestä tehtaasta!),
mutta työmies sen sijaan keskustelujemme jälkeen sanoi usein hikeä otsaltaan pyyhkien ja hymyillen: "minun olisi helpompi tehdä jokin kiireellinen ylityö kuin vastata kysymyksiinne!".
Mitä tarmokkaammin käymme vallankumouksellista taistelua, sitä enemmän hallituksen on pakko legalisoida osa "ammatillisesta" työstä ja poistaa meiltä siten osa taakastamme.
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na ohjeena agitaattoreille, sillä työehdot muuttuvat verrattain hitaasti, saman ammatin työläisten perusvaatimukset ovat sangen muuttumattomia (vrt. Moskovan piirin kutojain vaatimuksia
v. 1884 Pietarin piirin kutojain vaatimuksiin v. 1896), ja näiden vaatimusten kokoelma voisi olla
vuosikausia erinomaisena apukirjana taloudellisessa agitaatiotyössä takapajuisilla seuduilla tai
takapajuisten työläiskerrosten keskuudessa; esimerkit onnistuneista lakoista jossain yhdessä
piirissä, tiedot korkeammasta elintasosta ja paremmista työehdoista jollain paikkakunnalla kannustaisivat toisten seutujen työläisiä yhä uudelleen taisteluun; neljänneksi ottamalla huolekseen aloitteenteon ammatillisen taistelun yleistämisessä ja lujittamalla siten Venäjän ammatillisen liikkeen ja sosialismin yhteyttä sosialidemokratia pitäisi samalla huolen siitä, ettei tradeunionistinen työmme saisi liian pientä eikä liian suurta sijaa sosialidemokraattisen työmme
yleissummassa. Paikallisjärjestön, jos se on irrallaan muiden kaupunkien järjestöistä, on hyvin
vaikea ja toisinaan miltei mahdotonkin noudattaa tällä alalla oikeaa suhdetta (ja "Rabotsaja
Myslin" esimerkki osoittaa, miten hirveän pitkälle tradeunionismin yliarvioinnissa tällöin voidaan mennä). Mutta horjumattomalla marxilaisella kannalla oleva vallankumouksellisten yleisvenäläinen järjestö, joka johtaa poliittista taistelua kokonaisuudessaan ja jolla on ammattiagitaattorien esikunta, ei joudu koskaan vaikeuksiin tämän oikean suhteen määrittelemisessä.
Julkaistu teoksessa "Mitä on tehtävä? Liikkeemme päivänpolttavia kysymyksiä." maaliskuussa 1902
Teokset, 5. osa, s. 337 - 523

"Iskran" toimituksen selostus VSDTP:n komiteoiden neuvottelu- kokoukselle
(konferenssille) Maaliskuun 5. (18) 1902.
Ensiksikin, rakenteensa ja eri kysymysten sanamuodon kannalta tämä lista tekee ehdottomasti
"ekonomismin" vaikutuksen. Emme tietenkään luule, että tämän listan ehdottanut järjestö olisi
yhä vielä "ekonomismin" kannalla (vaikka vississä suhteessa se ei olekaan aivan mahdotonta),
mutta pyydämme tovereita muistamaan, että on otettava huomioon niin kansainvälisen vallankumouksellisen sosialidemokratian yleinen mielipide kuin myös meillä vielä levinneet "ekonomismin" jätteet. Ajatelkaahan vain: edistynein poliittisen taistelun puolue kokoaa edustajakokouksensa hetkellä, jolloin maan kaikki vallankumoukselliset ja oppositiovoimat ovat jännittyneet äärimmilleen niiden alettua suoran rynnistyksen itsevaltiutta vastaan, - ja yhtäkkiä me
panemme etutilalle "taloudellisen taistelun", jonka jälkeen vasta seuraa politiikka"!! Eikö se ole
jäljennös siitä ekonomistiemme tavanomaisesta erehdyksestä, poliittisen agitaation (taistelun)
on muka seurattava taloudellista? Voidaanko kuvitella, että jollekin eurooppalaiselle sosialidemokraattiselle puolueelle juolahtaisi mieleen vallankumouksellisella hetkellä asettaa kaikista
kysymyksistä ensi tilalle kysymys ammatillisesta liikkeestä?... Ja vihdoin, miten voidaan selittää,
että mielenosoitukset ovat kysymyslistassa ennen kaikkea taloudellisen taistelun keinoina??
--------Teokset, 6. osa, s. 81 - 90
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VSDTP:N II EDUSTAJAKOKOUS 17. (30.) HEINÄKUUTA - 10.
(23.)ELOKUUTA 1903 (451 - 493
Pikku päätöslauselmien luonnoksia
-----------

TALOUDELLINEN TAISTELU
Edustajakokous katsoo ehdottoman välttämättömäksi tukea ja kehittää kaikissa tapauksissa
kaikin keinoin työläisten taloudellista taistelua ja heidän ammattiliittojaan (etupäässä yleisvenäläisiä) ja vakiinnuttaa heti alusta lähtien taloudelliselle taistelulle ja ammatilliselle työväenliikkeelle sosialidemokraattinen luonne Venäjällä.
Teokset, 6. osa, s, 451 – 493

ASKEL ETEENPÄIN, KAKSI ASKELTA TAAKSEPÄIN (KRIISI PUOLUEESSAMME
Kirjoitettu helmi - toukokuussa 1904

----------i) Sääntöjen ensimmäinen pykälä
---------"Taloudellista taistelua varten tarkoitettujen työväenjärjestöjen täytyy olla ammatillisia järjestöjä. Jokaisentyöläissosialidemokraatin tulee mahdollisuuksien mukaan auttaa niitä ja aktiivisesti
toimia näissä järjestöissä... Mutta ei ole lainkaan meidän etujemme mukaista vaatia, että ammattikuntaliittojen jäseninä voisivat olla vain sosialidemokraatit: se supistaisi vaikutuksemme
laajuutta joukkojen keskuudessa. Osallistukoon ammattikuntaliittoon jokainen työläinen, joka
käsittää yhdistymisen välttämättömyyden taistelua isäntiä ja hallitusta vastaan. Itse ammattikuntaliittojen tarkoitusperä ei olisi saavutettavissa elleivät ne yhdistäisi kaikkia, jotka kykenevät
nousemaan vaikka edes tälle alkeelliselle käsitystasolle, elleivät nämä ammattikuntaliitot olisi
hyvin laajoja järjestöjä. Ja mitä laajempia nämä järjestöt ovat, sitä laajempaa tulee olemaan
myöskin meidän vaikutuksemme niihin, vaikutuksemme, joka ei ilmene ainoastaan taloudellisen taistelun "vaistonvaraisessa" kehittämisessä, vaan myöskin liiton sosialististen jäsenten
välittömänä ja tietoisena vaikutuksena tovereihinsa (Ks. Teokset, 5. osa, s. 446. toim.) Sivumennen sanottakoon, että esimerkki ammattiliitoista on erittäin kuvaava 1. §:ää koskevan kiistakysymyksen arvioimiselle. Että näiden liittojen täytyy toimia sosialidemokraattisten järjestöjen
"valvonnan ja johdon alaisina" - siitä ei voida olla eri mieltä sosialidemokraattien keskuudessa.
Mutta jos tällä perusteella annetaan sellaisten liittojen kaikille jäsenille oikeus "julistaa olevansa" sosialidemokraattisen puolueen jäseniä, niin se olisi järjettömyyttä ja uhkaisi tuottaa kahdenlaista vahinkoa: toisaalta supistaa ammattikuntaliikkeen mittoja ja heikentää työläisten
solidaarisuutta tällä pohjalla. Toisaalta se avaisi sosialidemokraattisen puolueen ovet epämääräisyydelle ja häilyväisyydelle. Saksan sosialidemokratialla oli tilaisuus ratkaista kysymys konk-
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reettisesti asetettuna, kun nousi esille kuuluisa välikohtaus urakalla työskennelleiden hampurilaisten muurarien takia1. Hetkeäkään empimättä sosialidemokratia katsoi lakonrikkuruuden
epärehelliseksi menettelyksi sosialidemokraatin näkökannalta, ts. katsoi lakkojen johtamisen,
niiden tukemisen omaksi läheiseksi asiakseen, mutta samalla kertaa se yhtä päättäväsäti torjui
vaatimuksen puolueen etujen samaistamisesta ammattikuntaliittojen etujen kanssa, vastuun
sälyttämisestä puolueen harteille yksityisten liittojen eri askeleista. Puolueen täytyy pyrkiä ja
se tulee pyrkimään juurruttamaan oman henkensä ammattikuntaliittoihin, alistamaan ne vaikutukseensa, mutta juuri tämän vaikutuksen aikaansaamiseksi sen täytyy ottaa erilleen näiden
liittojen täysin sosialidemokraattiset (sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluvat) ainekset
sellaisista aineksista, jotka eivät ole täysin tietoisia eivätkä poliittisesti täysin aktiivisia, eikä saa
sekoittaa niitä toisiinsa, kuten tov. Axelrod tahtoo.
------Julkaistu teoksessa "Askel eteenpäin, kaksi askelta taaksepäin (Kriisi puolueessamme) " toukokuussa
1904
Kirjoitettu helmi - toukokuussa 1904
Teokset, 7. osa, s. 191 - 410

TEHTÄVÄMME JA TYÖVÄEN EDUSTAJAIN NEUVOSTO
Menkäämme edelleen. Pitääkö proletariaatin jatkaa taloudellista taistelua? Pitää ehdottomasti,
siitä ei sosialidemokraattien keskuudessa ole eikä voi olla kahta mielipidettä. Pitääkö tätä taistelua käydä yksistään vain sosialidemokraattien tai yksistään vain sosialidemokraattien lipun
alla? Minun käsittääkseni ei pidä;...- nimittäin ettei ole tarkoituksenmukaista rajoittaa ammattiliittojen kokoonpanoa yksistään sosialidemokraattisen puolueen jäseniin. Minusta tuntuu, että
ammatillisena järjestönä työväenedustajain Neuvoston pitää pyrkiä siihen, että sen kokoonpanoon kuuluisi kaikkien työläisten, toimitsijain, palvelusväen, batrakkien ym. edustajia, kaikkien, jotka vain haluavat ja voivat taistella yhdessä koko työtätekevän kansan elämän parantamiseksi, kaikkien, joilla on vähänkin poliittista rehellisyyttä, kaikkien, paitsi mustasotnialaisten
edustajia. Ja me, sosialidemokraatit, koetamme puolestamme ensinnäkin saada kaikki puoluejärjestömme täydessä kokoonpanossaan (mikäli mahdollista) liittymään kaikkiin ammattiliitoihin ja toiseksi käyttää hyväksemme yhteistä taistelua proletaaritovereiden kanssa heidän
katsomustensa erilaisuudesta huolimatta julistaaksemme väsymättä ja järkähtämättä ainoata
johdonmukaista, ainoata todella proletaarista maailmankatsomusta - marxilaisuutta.
1

. Tarkoitetaan Hampurissa vuonna 1900 syntynyttä selkkausta "Muurarien vapaaliiton" jäsenryhmän käyttäytymisen johdosta, kun tuo ryhmä oli tehnyt urakkatöitä lakon aikana vastoin
keskusliiton kieltoa. Muurarien Hampurin liitto asetti paikallisessa puoluejärjestössä kysymyksen
tuon ryhmän sosialidemokraattijäsenten lakonrikkuruudesta. Saksan sosialidemokraattisen puolueen Keskuskomitean asettama puolueen sovinto-oikeus tuomitsi "Muurarien vapaaliiton" sosialidemokraattijäsenten käyttäytymisen, mutta hylkäsi ehdotuksen heidän erottamisestaan puolueesta.
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------Teokset, 10. osa, s. 1 - 12

PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUKSET VSDTP:N YHDISTÄVÄLLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE
AMMATTILIITOT
Ottaen huomioon:
1) että sosialidemokratia on aina tunnustanut taloudellisen taistelun erääksi proletariaatin
luokkataisteluun kuuluvaksi osaksi;
2) että tarkoituksenmukaisimpana työväenluokan järjestönä taloudellisen taistelun käymiseksi
ovat laajat ammatilliset liitot, kuten kaikkien kapitalististen maiden kokemus osoittaa;
3) että Venäjällä on nykyään havaittavissa työväenjoukkojen laaja pyrkimys yhtyä ammatillisiksi
liitoiksi;
4) että taloudellinen taistelu voi johtaa työväenjoukkojen aseman kestävään parantumiseen ja
niiden todella luokkakantaisen järjestön lujittumiseen vain sillä ehdolla, jos se oikealla tavalla
sidotaan yhteen proletariaatin poliittisen taistelun kanssa;
Me tunnustamme ja kehoitamme edustajakokousta tunnustamaan;
1) että puolueen kaikkien järjestöjen on edistettävä puolueettomien ammattiliittojen muodostamista ja kehoitettava kaikkia puolueeseen kuuluvia kyseisen ammattialan edustajia liittymään näihin ammattiliittoihin;
2) että puolueen pitää pyrkiä kaikin keinoin siihen, että se voisi kasvattaa ammattiliittoihin kuuluvia työläisiä siinä hengessä, että luokkataistelu ja proletariaatin sosialistiset tehtävät ymmärretään laajassa mielessä, että se voisi toiminnallaan valloittaa tosiasiassa johtavan osuuden
tällaisissa liitoissa ja vihdoin että nämä liitot voisivat tietyissä oloissa suorastaan yhtyä läheisesti
puolueeseen silti kuitenkaan erottamatta jäsenyydestään puolueettomia jäseniä.
Teokset, 10. osa, s. 139 – 156

VSDTP:N KOLMAS KONFERENSSI ("TOINEN YLEISVENÄLÄINEN")
AMMATTILIITTOJEN YLEISVENÄLÄISTÄ EDUSTAJAKOKOUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUKSEN HAHMOTELMA
onferenssi katsoo puolueen kaikkien jäsenten velvollisuudeksi toteuttaa tarmokkaasti käytännössä Lontoon edustajakokouksen päätöslauselmaa ammattiliitoista ottaen varteen paikallisten
olosuhteiden muodostaman yleisen tilanteen, kun ammattiliittojen organisatorisia yhteyksiä
sosialidemokraattiseen puolueeseen toteutetaan käytännössä tai kun ammattiliitot tunnusta-
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vat puolueen johdon, ja kiinnittäen aina ja kaikissa olosuhteissa erikoista huomiota siihen, etteivät sosialidemokraatit ammattiliitoissa rajoittuisi mukautumaan passiivisesti "neutraaliseen"
ohjelmaan, johon ovat mieltyneet porvarillis-demokraattisten virtausten kaikki suuntavivahteet
(kadetit, puolueettomat progressistit, sosialistivallankumoukselliset jne.), vaan horjumatta puolustaisivat sosialidemokraattisten katsantokantojen kokonaisuutta, herkeämättä toimisivat sen
hyväksi, että ammattiliitot tunnustaisivat sosialidemokratian aatteellisen johdon ja että niiden
välille saataisiin aikaan vakinaiset ja tosiasialliset organisatoriset yhteydet.
Kirjoitettu heinäkuussa 1907
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
Julkaistu ensi kerran v. 1933
XXV Lenin-kokoelmassa
Teokset, 13. osa, s. 46 - 47

STUTTGARTIN KANSAINVÄLINEN SOSIALISTIKONGRESSI
Päätöslauselmalla sosialististen puolueiden ja ammattiliittojen välisistä suhteista on erikoisen
suuri merkitys meille, venäläisille. VSDTP:n Tukholman edustajakokous esiintyi puolueettomien
ammattiliittojen puolesta ja asettui siten neutraalisuuden kannalle. Tuota samaa katsantokantaa ovat aina puoltaneet meidän puolueettomat demokraattimme, bernsteiniläiset ja eserrät.
Lontoon edustajakokous esitti sitävastoin toisenlaisen periaatteen: ammattiliittojen lähentämisen puolueeseen aina ammattiliittojen (visseissä oloissa) puoluekantaisiksi tunnustamiseen
saakka. Stuttgartissa Venäjän jaoston (jokaisen maan sosialistit muodostavat kansainvälisissä
kongresseissa itsenäisen jaoston) alajaoston sosialidemokraatit jakaantuivat tätä kysymystä
käsiteltäessä (muissa kysymyksissä ei jakaantumista ollut). Nimittäin: Plehanov puolusti periaatteellisesti neutraalisuutta. Bolsevikki Voinov puolusti Lontoon edustajakokouksen ja belgialaisten päätöslauselman (joka julkaistiin kongressin aineistossa yhdessä de Brouckeren selostuksen
kanssa; tämä selostus ilmestyy pian venäjän- kielisenä) antineutralistista kantaa. Sanomalehdessään "Die Gleichnet" Kl. Zetkin aivan oikein huomautti, että Plehanovin perustelut neutraalisuuden puolesta olivat yhtä epäonnistuneita kuin ranskalaistenkin perustelut. Ja Stuttgartin
edustajakokouksen päätöslauselma, kuten Kautsky aivan oikein sanoi ja kuten jokainen voi tuota päätöslauselmaa huolellisesti tutkimalla vakuuttua, tekee lopun "neutraalisuuden" periaatteellisesta tunnustamisesta. Neutraalisuudesta tai puolueettomuudesta siinä ei ole sanaakaan.
Sitävastoin ammattiliittojen ja sosialistisen puolueen välisten kiinteiden yhteyksien ja näiden
yhteyksien lujittamisen välttämättömyys on tunnustettu täysin selvästi.
Ammattiliittoja koskevalla VSDTP:n Lontoon edustajakokouksen päätöslauselmalla on nyt luja
periaatteellinen perusta Stutt- gartin päätöslauselman muodossa. Stuttgartin päätöslauselma
säätää yleensä ja kaikille maille välttämättömäksi ammattiliittojen ja sosialistisen puolueen väliset lujat ja kiinteät yhteydet; Lontoon päätöslauselma sanoo, että Venäjällä, sitä varten otollisten ehtojen vallitessa, tulee tämän yhteyden muotona olla ammattiliittojen puoluekantaisuus
ja että puolueen jäsenten toimintaa on suunnattava siihen suuntaan.
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Huomautamme, että neutraalisuuden periaate paljasti Stuttgartissa vahingolliset puolensa siten, että puolet saksalaisesta edustajistosta, ammattiliittojen edustajat, olivat päättäväisimmin
opportunistisella kannalla. Sen vuoksi esimerkiksi Essenissä saksalaiset vastustivat Van Kolia
(Essenissä oli vain puolueen eikä ammattiliittojen edustajakokous), mutta Stuttgartissa he olivat
Van Kolin puolesta. Neutraalisuuden julistaminen tuotti Saksassa tosiasiallisesti vahingollisia
tuloksia valaen vettä sosialidemokratian opportunismin myllyyn. Tätä seikkaa ei saa tästä lähtien olla huomioonottamatta ja etenkin se on otettava huomioon Venäjällä, jossa on niin lukuisasti proletariaatin porvarillis-demokraattisia neuvonantajia, jotka suosittelevat sille ammatillisen liikkeen "neutraalisuutta".
------Päätöslauselmalla sosialististen puolueiden suhteesta ammattiliittoihin on erikoisen suuri merkitys meille venäläisille. Meillä tämä kysymys on päiväjärjestyksessä. Tukholman edustajakokous ratkaisi tämän kysymyksen puolueettomien ammattiliitojen hyväksi, s.o. vahvisti neutraalisuuden kannattajiemme kannan, joiden etunenässä oli Plehanov. Lontoon edustajakokous otti
askeleen ammattiliittojen puoluekantaisuuden suuntaan neutraalisuutta vastaan. Lontoon
päätöslauselma aiheutti, kuten tunnettua, suuria kiistoja ja tyytymättömyyttä eräiden ammattiliittojen keskuudessa ja erittäinkin porvarillis-demokraattisessa lehdistössä.
Stuttgartissa kysymys asetettiin asiallisesti nimenomaan näin: ammattiliittojen neutraalisuus
vaiko niiden yhä kiinteämpi lähentyminen puolueeseen? Ja kansainvälinen sosialistinen edustajakokous asettui, kuten lukija voi sen päätöslauselmista vakuuttua, ammattiliittojen ja puolueen
kiinteämmän lähentymisen kannalle. Ammattiliittojen neutraalisuudesta enempää kuin niiden
puolueettomuudestakaan ei päätöslauselmassa ole puhettaaan. Kautskylla, joka on Saksan sosialidemokratiassa puoltanut ammattiliittojen lähentymistä puolueeseen Bebelin neutraalisuuskantaa vastaan, oli sen vuoksi täysi oikeus lausua Stuttgartin edustajakokouksesta tekemässään
selostuksessa Leipzigin työläisille ("Vorwärts", 1907, N:o 209, Beilage [liite]).
"Stuttgartin edustajakokouksen päätöslauselma sanoo kaiken, mitä me tarvitsemme. Se tekee
ainiaaksi lopun neutraalisuudesta". Klara Zetkin kirjoittaa: "Periaatteessa ei enää kukaan väittänyt (Stuttgartissa) proletariaatin luokkataistelun historiallista perustendenssiä vastaan - sitoa
yhteen poliittinen ja taloudellinen taistelu, sitoa kummatkin järjestöt mahdollisimman kiinteästi
sosialistisen työväenluokan yhdeksi yhtenäiseksi voimaksi. Vain Venäjän sosialidemokraattien
edustaja tov. Plehanov (olisi pitänyt sanoa: mensevikkien edustaja, mensevikkien, jotka lähettivät Plehanovin valiokuntaan, "neutraalisuuden" puolustajan) "ja Ranskan edustajiston enemmistö yrittivät kovin epäonnistuneilla argumenteilla puolustella tämän periaatteen jonkinlaista
rajoittamista vetoamalla maittensa erikoisuuksiin. Kongressin valtava enemmistö asettui sosialidemokratian ja ammattiliittojen päättäväisen yhdistämisen politiikan kannalle"...
Tulee huomauttaa, että tuo epäonnistunut, Zetkinin oikean mielipiteen mukaan epäonnistunut,
Plehanovin argumentti kierteli Venäjän legaaliset lehdet seuraavassa muodossa. Plehanov viittasi Stuttgartin kongressin valiokunnassa siihen, että "Venäjällä on 11 vallankumouksellista puoluetta"; "minkä kanssa niistä ammattiliittojen on yhdistyttävä?" (siteeraamme "Vorwärts'ista
N:o 196, 1. Beilage). Tuo Plehanovin viittaus on sekä tosiasiallisesti että periaatteellisesti väärä.
Tosiasiassa ei Venäjän minkään kansallisuuden keskuudessa taistele vaikutuksesta sosialistiseen
proletariaattiin enempää kuin kaksi puoluetta: sosialidemokraatit ja eserrät, puolalaiset sosialidemokraatit ja latvialaiset eserrät (niin sanottu "Latvian sosialidemokraattinen liitto"), armenia-
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laiset sosialidemokraatit ja dashnakkipuolueen jäsenet jne. Kahdeksi osastoksi jakaantui heti
myöskin Venäjän edustajisto Stuttgartissa. Luku 11 on aivan mielivaltainen ja johtaa työläisiä
harhaan. Periaatteelliselta kannalta Plehanov on väärässä siksi, että proletaarisen ja pikkuporvarillisen sosialismin välinen taistelu Venäjällä on kiertämätöntä kaikkialla, myöskin ammattiliitoissa. Esimerkiksi englantilaiset eivät ryhtyneet vastustamaan päätöslauselmaa, vaikka heilläkin on kaksi taistelevaa sosialistista puoluetta, sosialidemokraatit (SDF1) ja "riippumattomat"
(ILP2).
Että Stuttgartissa hylätty neutraalisuuden aate oli jo ehtinyt aiheuttaa työväenliikkeelle suurta
vahinkoa, se näkyy erittäin selvästi Saksan esimerkistä. Siellä neutraalisuutta propagoitiin laajimmin ja sovellettiin eniten. Seurauksena oli ammattiliittojen kallistuminen Saksassa niin ilmeisesti opportunismin puoleen, että tuon kallistuman tunnusti avoimesti tässä kysymyksessä niinkin varovainen henkilö kuin Kautsky. Selostuksessaan Leipzigin työläisille hän sanoo suoraan,
että Saksan edustajiston Stuttgartissa ilmaisema "konservatiivisuus" käy ymmärrettäväksi, kun
tarkastellaan tämän edustajiston kokoonpanoa. Puolet siitä oli ammattiliittojen edustajia, ja sen
vuoksi puolueemme "oikealla siivellä" osoittautui olevan enemmän voimaa kuin mitä sillä puolueessa todellisuudessa on".
Stuttgartin edustajakokouksen päätöslauselma tulee epäilemättä jouduttamaan Venäjän sosialidemokratian päättäväistä kieltäytymistä meidän liberaaleillemme niin mieluisan neutraalisuuden aatteesta. Noudattaen välttämätöntä varovaisuutta ja asteittaisuutta, ottamatta minkäänlaisia puuskauksellisia ja epätahdikkaita askeleita meidän on herkeämättä työskenneltävä ammattiliitoissa niiden lähentämiseksi yhä kiinteämmin sosialidemokraattiseen puolueeseen.
Teokset, 13. osa, s. 61 - 67

ESIPUHE VOINOVIN (A. V. LUNATSHARSKIN) KIRJASEEN PUOLUEEN SUHTEESTA AMMATTILIITTOIHIN
Tov. Voinovin kirjanen proletariaatin sosialistisen puolueen suhteesta ammattiliittoihin saattaa
synnyttää paljon vääriä tulkintoja. Niin voi tapahtua kahdesta syystä: ensinnäkin viehättyessään
taisteluun marxilaisuuden ahdasta ja väärää ymmärtämistä vastaan, sitä vastaan, ettei haluta
ottaa huomioon työväenliikkeen uusia vaatimuksia ja katsahtaa aiheeseen laajemmalti ja syvemmälti, tekijä puhuu usein liian yleistävästi. Hän hyökkää ortodoksian, - tosin lainausmerkeissä otetun ortodoksian, s.o. valeortodoksian,- tai yleensä saksalaisen sosialidemokratian opportunistista siipeä vastaan. Toiseksi tekijä kirjoittaa venäläistä yleisöä varten ottaen käsittelemänsä kysymyksen asettelussa venäläisellä maaperällä hyvin vähän huomioon erilaisia suuntavivahteita. Tov. Voinovin katsantokanta on äärettömän kaukana venäläisten syndikalistien,
mensevikkien ja sosialistivallankumouksellisten mielipiteistä. Mutta asiaan syventymätön tai
epätunnollinen lukija voi helposti tarrautua Voinovin erinäisiin lauseisiin ja ajatuksiin käyttäen
hyväkseen sitä, että tekijä on välittömästi tarkoittanut pääasiallisesti ranskalaisia ja italialaisia
eikä ole asettanut tehtäväkseen aitautumista kaikenlaisista venäläisistä sekapäistä.
1

. Social-Demokratie Federation - Sosialidemokraattinen federaatio.

2

. Independent Labour Party - Riippumaton työväenpuolue.
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Esimerkkinä noista viimeksi mainituista otamme vaikkapa sosialistivallankumoukselliset. "Znamja Trudan" 5. numerossa he tavanomaisella rentoudellaan kirjoittavat: "sosialistinen Internationale hyväksyi sen katsantokannan ammattiliikkeen suhteen, jota me (!) olemme aina (!)
noudattaneet". Ottakaamme esimerkiksi "Kirjoituskokoelma" N:o 1 (v. 1907), kustantamo
"Nasha mysl". Hra Viktor Tshernov haukkuu Kautskya, mutta vaikenee sekä Mannheimin päätöslauselmasta että Kautskyn taistelusta opportunistisia neutralisteja vastaan! Kautskyn kirjoitus, jonka kimppuun tyhmänjulkea eserräläinen hyökkää, on kirjoitettu Mannheimin edellä.
Mannheimissa Kautsky taisteli neutralisteja vastaan. Mannheimin päätöslauselma "iskee huomattavan aukon ammattiliittojen neutraalisuuteen" (Kautskyn sanat kirjoituksessa Mannheimin
edustajakokouksesta, "Neu Zeit", lokakuun 6 pltä 1906). Ja nyt ilmestyy vuonna 1907 arvostelija, joka tekeytyy vallankumoukselliseksi, nimittää Kautskya "marxilaisuuden suureksi dogmaatikoksi ja inkvisiittoriksi" ja syyttää häntä aivan samaan ääneen opportunististen neutralistien
kanssa! - ammattiliittojen merkityksen tendenssimäisestä väheksymisestä, pyrkimyksestä "alistaa" ne puolueelle yms. Kun tähän lisäämme, että eserrät ovat aina olleet ammattiliittojen puolueettomuuden kannalla, että jo "Znamja Trudan" 2. numeron pääkirjoituksessa (heinäkuun 12
pnä 1907) sanotaan: "puoluepropagandalla on paikkansa liittojen ulkopuolella", niin saamme
selvän kuvan eserrien vallankumouksellisuuden piirteistä. Kun Kautsky kävi taistelua opportunistista neutralismia vastaan ja kehitti marxilaisuuden teoriaa edelleen ja syvemmälle, vieden
ammattiliittoja vasemmalle, niin silloin nuo herrat höyhensivät Kautskya toistaen opportunistien sanasia ja puolustaen salavihkaa edelleenkin liittojen puolueettomuutta. Kun tämä sama
Kautsky vei ammattiliittoja vieläkin enemmän vasemmalle korjaten Stuttgartissa Beerin päätöslauselmaa, korostaen tässä päätöslauselmassa trade unionien sosialistisia tehtäviä, niin silloin
herrat eserrät alkoivat huutaa: sosialistinen Internationale hyväksyi meidän katsantokantamme!
Herää kysymys, ovatko tuollaiset menettelytavat sosialistisen Internationalen jäsenille sopivia?
Eikö tuollainen arvostelu ole todistuksena periaatteettomuudesta ja häikäilemättömyydestä?
Häikäilemättömyyden mallinäytteenä sosialidemokraattien keskuudessa on liberaalien syvästi
kunnioittama entinen vallankumouksellinen Plehanov. Esipuheessaan kirjaseen "Me ja he" hän
sanoo suurenmoisella, verrattomalla omahyväisyydellä: Stuttgartin päätöslauselma (ammattiliitoista), jossa on minun tekemä korjaus, tekee merkityksettömäksi Lontoon (VSDTP:n Lontoon
edustajakokouksen) päätöslauselman. Luettuaan tämän meidän mainion Narkissoksemme ilmoituksen monet lukijat nähtävästi luulevat, että taistelua käytiin Stuttgartissa nimenomaan
tuosta Plehanovin korjauksesta ja että yleensä tuolla korjauksella oli jokin vakava merkitys.
Todellisuudessa tuolla korjauksella ("täytyy aina pitää silmällä taloudellisen taistelun yhtenäisyyttä") ei ollut mitään vakavaa merkitystä, se ei lainkaan edes koskenut sosialismin erimielisyyksien ydintä.
Todellisuudessa Plehanovin riemulla "hänen korjauksensa johdosta ammatillisen liikkeen todellisista kiistakysymyksistä, peittää neutralismiaatteen Stuttgartissa kärsimä tappio.
VSDTP:n Tukholman edustajakokous (1906), jossa mensevikit voittivat, oli ammattiliittojen
neutraalisuuden kannalla. VSDTP:n Lontoon edustajakokous otti toisen asenteen julistaen välttämättömäksi pyrkiä ammattiliittojen puoluekantaisuuteen. Stuttgartin kansainvälinen kongressi hyväksyi päätöslauselman, joka "tekee ainaiseksi lopun neutraalisuudesta", kuten K.
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Kautsky oikein sanoi1. Stuttgartin edustajakokouksen valiokuntaan Plehanov lähti puolustamaan neutraalisuutta, kuten siitä Voinov seikkaperäisesti kertoo. Ja Klara Zetkin kirjoittaa Saksan työläisnaisliikkeen äänenkannattajassa "Die Gleichheit", että "Plehanov yritti aika epäonnistuneilla perusteluilla puolustella tuon periaatteen" (s.o. ammattiliittojen mitä kiinteimmän
puolueeseen lähentämisen periaatteen) "vissinlaista rajoittamista"2.
Siis Plehanovin puolustama neutraalisuusperiaate kärsi tappion. Hänen perustelunsa saksalaiset
vallankumoukselliset sosialidemokraatit katsoivat "epäonnistuneiksi". Mutta hän ilmoittaa itseään ihaillen: hyväksyttiin "minun" korjausehdotukseni, Lontoon päätöslause menettää merkityksensä..
Niin, niin, mutta sen sijaan liberaalien kunnioittaman sosialistin nozdrevilaisen häikäilemättömyys ei nähtävästi menetä vähääkään merkitystään.
Tov. Voinov ei ole mielestäni oikeassa, kun hän sanoo, että saksalaiset ortodoksit "oli vähällä
hyväksyä uuden ekonomismin koko hengen". Kautskysta sitä ei voida sanoa, ja itse tov. Voinov
tunnustaa Kautskyn katsomukset oikeiksi. Tov. Voinov itse, moittiessaan saksalaisia siitä, että
he "puhuivat liian vähän ammattiliittojen merkityksestä sosialistisen tuotannon järjestäjinä",
muistuttaa toisessa kohdassa isä- Liebknechtin mielipiteestä, joka tunnusti tuon merkityksen
mitä selvimmin sanoin. Suotta tov. Voinov uskoi Plehanovia myös siinä, että Bebel oli muka
tervehdyspuheessaan tahallaan vaiennut Venäjän vallankumouksesta, että Bebel muka ei halua puhua Venäjästä. Nuo Plehanovin sanat olivat yksinkertaisesti liberaalien syvästi kunnioittaman sosialistin karkeaa narrimaisuutta, eikä niitä olisi pitänyt ottaa hetkeksikään vakavalta
kannalta, ei olisi saanut edes pitää mahdollisena, että noissa sanoissa olisi edes hitunen totta.
Omasta puolestani voin todistaa, että Bebelin puheen aikana puhemiehistössä vieressäni istunut Van Kol, sosialistisen oikeistosiiven edustaja, seurasi juuri sitä, mainitseeko Bebel Venäjästä.
Ja heti kun Bebel oli lopettanut puheensa, Van Kol kääntyi puoleeni lausuen ihmettelynsä; hän
ei epäillyt sitä (kuten sitä ei epäillyt ainoakaan kongressin vakava edustaja), että Bebel oli vahingossa unohtanut mainita Venäjästä. Hairahduksia sattuu kaikkein parhaimmille ja kokeneimmillekin puhujille. Vanhan Bebelin muistamattomuuden nimittäminen "kuvaavaksi" on tov.
Voinovin puolelta mielestäni mitä suurimmassa määrin epäoikeudenmukaista. Aivan yhtä epäoikeudenmukaista on yleensä puhua "nykyisestä opportunistisesta Bebelistä. Sellaista yleistystä
varten ei ole perustaa.
Mutta ollakseni herättämättä väärinkäsityksiä sanon heti tässä, että jos joku yrittäisi käyttää
näitä tov. Voinovin sanoja saksalaisia vallankumouksellisia sosialidemokraatteja vastaan, niin se
olisi epärehellistä erillisten sanojen yhteydestään irrottamista. Tov. Voinov on koko kirjasellaan
riittävästi osoittanut, että hän on saksalaisten vallankumouksellisten marxilaisten (kuten Kautskyn) puolella, että hän työskentelee yhdessä näiden kanssa vanhojen ennakkoluulojen, opportunististen kaavojen ja lyhytnäköisen omahyväisyyden hävittämiseksi. Juuri siksi olin Stuttgartissakin solidaarinen to. Voinovin kanssa kaikessa oleellisessa ja nyt olen solidaarinen hänen kans1

. "Vorwäts", 1907, N:o 209, Beilage ("Eteenpäin", 1907, N:o 209, Liite.). Kautskyn selostus
Leipsigin työläisille Stuttgartin kongressissa. Ks. "Kaikkien kalenteria" vuodeksi 1908, kustannusl. "Zerno", s. 173 kirjoituksessani Stuttgartin kansainvälisestä sosialistikongressista.
2

. Ks. samaa "Kaikkien kalenteria!, s. 173, ja myös kokoelmaa "Zarnitsy" (Pietari 1907), jossa
tuo kirjoitus on käännetty kokonaan "Die Gleichheitistä" ("Tasavertaisuus".)
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saan hänen vallankumouksellisen kritiikkinsä koko luonteesta. Hän on tuhat kertaa oikeassa sanoessaan, että meidän pitää ottaa oppia ei ainoastaan saksalaisilta, vaan myöskin saksalaisten
kokemuksesta. Vain valistumattomat ihmiset, jotka eivät ole vielä saksalaisilta mitään oppineet,
eivätkä sen vuoksi tiedä aakkosia, voivat johtaa siitä "erimielisyyden" vallankumouksellisten
sosialidemokraattien keskuudessa. Meidän on rohkeasti ja avoimesti arvosteltava saksalaisten
johtomiesten virheitä, jos haluamme pysyä uskollisena Marxin hengelle ja auttaa venäläisiä sosialisteja pääsemään työväenliikkeen nykyisten tehtävien tasolle. Epäilemätöntä on, että Bebel
erehtyi myös Essenissä, kun hän puolusti Noskea, kun hän puolsi hyökkäys- puolustussodan
toisistaan erottamista, kun hän hyökkäsi "radikaalien" Van Kolia vastaan käyttämän taistelukeinon kimppuun, kun hän (yhdessä Zingerin kanssa) ei tunnustanut sitä, että Stuttgartissa saksalaisen edustajiston taktiikka epäonnistui ja oli väärä. Meidän ei pidä salata noita virheitä, vaan
niitä esimerkkinä käyttäen osoittaa, että venäläisten sosialidemokraattien on opittava välttämään niitä, että heidän on vastattava vallankumouksellisen marxilaisuuden tiukempia vaatimuksia. Ja älkööt venäläiset anarkistit ja syndikalistit, liberaalit ja eserrät yrittäkö vahingoniloisina ilkkua Bebeliin kohdistamamme arvostelun johdosta. Me sanomme noille herroille: kotkatlentää kyllä joskus alhaalla, mutta kanat eivät koskaan korkealla.
Yli kaksi vuotta sitten hra Struve, joka puolusti siihen aikaan vallankumousta, kirjoitti silloin
avointen vallankumouksellisten tekojen välttämättömyydestä ja vakuutti silloin, että vallankumouksen täytyy tulla vallaksi, -tämä hra Struve kirjoitti ulkomaisen "Osvobozhdenijen 71. numerossa: "verrattuna herrojen Leninin ja hänen toveriensa vallankumouksellisuuteen on Bebelin ja vieläpä Kautskynkin länsieurooppalainen sosialidemokratian vallankumouksellisuus opportunismia". Minä vastasin silloin hra Struvelle: "milloin ja missä olen pyrkinyt jonkin erikoissuunnan luomiseen kansainvälisessä sosialidemokratiassa, suunnan, joka ei olisi yhtäpitävä Bebelin ja Kautskyn suunnan kanssa?" ("Kaksi taktiikkaa", venäläisen painoksen 50. sivu) (Ks. Teokset, 9. osa s. 51. Toim.)
Kesällä v.1907 minun täytyi sanoa, kirjasessa kolmannen Duuman boikotoinnin kysymyksestä,
että olisi perinjuurin väärää samaistaa bolshevismi boikotismin tai taisteluryhmäläisyyden kanssa.
Nykyään täytyy ammattiliittoja koskevassa kysymyksessä yhtä päättäväisesti korostaa, että bolshevismi noudattaa vallankumouksellisen sosialidemokratian taktiikkaa taistelun kaikilla aloilla,
kaikilla toimintakentillä. Bolshevismin ero menshevismistä ei ole siinä, että edellinen "ei tunnusta" ammattiliitoissa tai osuuskunnissa jne. työskentelemistä, vaan siinä, että se noudattaa propaganda- ja agitaatiotyössä ja työväenluokan järjestämisessä toisenlaista linjaa. Nykyään saa
toiminta ammattiliitoissa epäilemättä valtavan merkityksen. Vastoin menshevikkien neutralismia meidän on harjoitettava tuota toimintaa liittojen puolueeseen lähentämisen hengessä,
sosialistisen tietoisuuden kehittämisen ja proletariaatin vallankumouksellisten tehtävien käsittämisen hengessä. Monissa Länsi-Euroopan maissa oli vallankumouksellinen syndikalismi opportunismin, reformismin ja parlamenttikretinismin suoranaista ja kiertämätöntä seurausta.
"Duumatoiminnan" ensimmäiset askelet voimistivat myöskin meillä valtavasti opportunismia,
saattoivat menshevikit matelemaan kadettien edessä. Plehanov esimerkiksi on arkipäiväisessä
poliittisessa toiminnassaan tosiasiallisesti yhtynyt herrojen Prokopovitshien ja Kuskovain kanssa. Vuonna 1900 hän löi heitä bernsteiniläisyydestä, siitä, että tutkiskelivat vain Venäjän proletariaatin "takalistoa" ("Vademecum" <Matkaopas> "Rabotsheje Delon" toimitukselle", Geneve,
v. 1900). Vuosina 1906 - 1907 ensimmäiset vaaliliput heittivät Plehanovin näiden herrojen sy-
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liin, jotka nykyisin tutkiskelevat Venäjän liberalismin "takalistoa". Syndikalismi ei voi olla kehittymättä venäläisellä maaperällä vastavaikutuksena tuolle "huomattavien" sosialidemokraattien
häpeälliselle käyttäytymiselle.
Tov. Voinov ottaa sen vuoksi linjansa aivan oikein kehottaen venäläisiä sosialidemokraatteja
ottamaan oppia opportunismin antamasta esimerkistä ja syndikalismin antamasta esimerkistä.
Vallankumouksellinen työ ammattiliitoissa, painopisteen siirtäminen parlamenttioveluuksista
proletariaatin kasvatukseen, puhtaasti luokkakantaisten järjestöjen tiivistämiseen, parlamentin
ulkopuolella käytävään taisteluun, taitoon käyttää yleislakkoa ja myöskin Venäjän vallankumouksen "joulukuun taistelumuotoja" (ja joukkojen valmistamisen niiden menestyksellisen käyttämisen varalta), -kaikki se työntyy esiin erikoisella voimalla bolshevistisen suunnan tehtävänä.
Ja Venäjän vallankumouksen antama kokemus helpottaa suunnattomasti tätä tehtävää, antaa
mitä runsaimpia käytännöllisiä ohjeita, antaa suuren määrän historiallista aineistoa, joka tekee
mahdolliseksi arvostaa kaikessa konkreettisuudessaan uudet taistelukeinot, joukkolakon ja suoranaisen väkivallan soveltamisen. Vähimmin "uusia" nämä taistelukeinot ovat venäläisille bolshevikeille, Venäjän proletariaatille. "Uusia" ne ovat opportunisteille, jotka pyrkivät kiihkeästi
juurimaan työläisten muistosta lännessä Kommuunin ja Venäjällä vuoden 1905 joulukuun. Lujittaa noita muistoja, tutkia tieteellisesti tuo suurenmoinen kokemus1, levittää joukkojen keskuudessa sen opetuksia ja tietoisuutta tämän kokemuksen toistumisen kiertämättömyydestä
uudessa mitassa - tämä vallankumouksellisten sosialidemokraattien tehtävä Venäjällä nostaa
eteemme näköaloja, jotka ovat sisällöltään verrattomasti rikkaampia kuin syndikalistien yksipuolinen "antiopportunismi" ja "antiparlamentarismi".
Syndikalismia vastaan erikoisena suuntana tov. Voinov esitti neljä syytöstä (hänen kirjasensa s.
19 ja seuraavat), jotka kuvaavat täysin selväpiirteisesti sen valheellisuuden: 1) "organisaatioltaan anarkistinen löyhyys"; 2) työläisten hermojen kiihdyttäminen lujan "luokkajärjestön
linnakkeen" luomisen asemasta; 3) ihanteen ja proudhonilaisen teorian poroporvarillis-individualistiset piirteet; 4) järjetön "vastenmielisyys politiikkaa kohtaan".
Siinä on paljon piirteitä yhdennäköisyydestä Venäjän sosialidemokratian keskuudessa ilmenneen vanhan "ekonomismin" kanssa. Sen vuoksi en ole niin optimistinen kuin tov. Voinov sen
suhteen, että ne ekonomistit, jotka ovat siirtyneet syndikalismiin, "tulevat sopimaan" vallankumouksellisen sosialidemokratian kanssa. Olen myöskin sitä mieltä, että tov. Voinovin tuulentupasuunnitelmat superarbitraashin osaa suorittavasta "Työläisten pääneuvostosta", eserrien
osallistuessa tuollaiseen neuvostoon, ovat aivan epäkäytännöllisiä. Se on "tulevaisuuden musiikin" sekoittamista nykyisyyden organisaatiomuotoihin. Mutta en lainkaan pelkää tov. Voinovin
perspektiiviä: "poliittisten järjestöjen alistamista luokkakantaiselle yhteiskunnalliselle järjestölle"..."vain silloin (siteeraan edelleenkin tov. Voinovia allaviivaten oleelliset sanat), kun... kaikki
ammattiliittomiehet ovat sosialisteja". Proletaaristen joukkojen luokkavaisto on jo nykyisin
1

. Luonnollista on, että kadetit tutkivat nyt rakkaudella kummankin Duuman historiaa. Luonnollista on, että he näkevät luomistyön helmen roditshevilais-kutlerovilaisen liberalismin äitelyyksissä ja kavalluksissa. Luonnollista on, että he väärentävät historiaa vaikenemalla neuvotteluistaan taantumuksen kanssa jne. Epäluonnollista on, että sosialidemokraatit eivät tutki rakkaudella vuoden 1905 loka-joulukuuta, vaikka tämän kauden jokaisella päivällä oli Venäjän
kaikkien kansojen ja erittäinkin työväenluokan kohtaloille sata kertaa suurempi merkitys kuin
roditshevilaisilla "lojaaleilla" fraaseilla Duumassa.
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alkanut ilmetä Venäjällä täydellä voimalla. Jo nykyään tämä luokkavaisto antaa valtavia takeita
sekä eserrien pikkuporvarillista löyhyyttä vastaan että menshevikkien nöyristelyä vastaan kadettien edessä. Jo nykyään me voimme rohkeasti sanoa, että joukkoluontoinen työväenjärjestö
Venäjällä (jos se muodostuisi ja mikäli sen hetkeksi muodostavat esimerkiksi vaalit, lakot, mielenosoitukset ym.) tulee varmasti olemaan lähimpänä bolshevismia, vallankumouksellista sosialidemokratiaa.
"Työväen edustajakokous"-seikkailuun tov. Voinov aivan oikein suhtautuu kuin "kevytmieliseen" yritykseen. Työskennelkäämme tarmokkaasti ammattiliitoissa, työskennelkäämme kaikilla toimikentillä marxilaisuuden vallankumouksellisen teorian levittämiseksi proletariaatin keskuuteen ja luokkajärjestön "linnakkeen" luomiseksi. Kaikki muu seuraa myötä.
Kirjoitettu marraskuussa 1907
Julkaistu ensi kerran v. 1933 XXV Lenin-kokoelmassa
Teokset, 13. osa, s. 148 - 155

AMMATTILIITTOJEN NEUTRAALISUUS
"Proletarin" edellisessä numerossa julkaisimme puolueemme Keskuskomitean päätöslauselman
ammattiliitoista. Tiedottaessaan lukijoille tästä päätöslauselmasta "Nash Vek" mainitsi, että
Keskuskomitea hyväksyi se yksimielisesti, sillä menshevikit äänestivät sen puolesta, koska siinä
oli tehty myönnytyksiä bolshevikkien alkuperäiseen päätöslauselmaehdotukseen verraten. Jos
tuo tiedotus on oikea (edesmenneelle "Nasha Vek" lehdelle oli tavallisesti ominaista, että se
tiesi erittäin mainiosti kaiken sen, mikä koski menshevismiä), niin me emme voi muuta kuin
koko sydämestämme tervehtiä tuota suurta askelta sosialidemokraattisen työn yhdistämiseksi
niin tärkeällä alalla kuin ammattiliitot ovat. Ne myönnytykset, joista "Nasha Vek puhui, eivät ole
lainkaan suuria eivätkä vähääkään muuta bolshevistisen ehdotuksen pääperiaatteita (tämä ehdotus on muuten julkaistu "Proletaarin" 17. numerossa lokakuun 20 pnä 1907 yhdessä laajan
perustelukirjoituksen kanssa: "Ammattiliitot ja sosialidemokraattinen puolue").
Koko puolueemme on siis nyt tunnustanut, että ammattiliitoissa ei ole työskenneltävä liittojen
neutraalisuuden hengessä, että niitä lähennetään mahdollisimman kiinteästi sosialidemokraattiseen puolueeseen. On tunnustettu myös se, että liittojen puoluekantaisuuteen on päästävä yksinomaan vain sosialidemokraattien työllä liittojen sisällä, että sosialidemokraattien on
muodostettava liitoissa lujia soluja, että on perustettava illegaalisia liittoja, jos legaalisia on
mahdoton perustaa.
Epäilemätöntä on, että puolueemme kummankin fraktion lähentymisen kysymyksessä, joka
koskee ammattiliitoissa tehtävän työn luonnetta, on vaikuttanut mitä voimakkaimmin Stuttgart.
Stuttgartin kongressin päätöslauselma tekee lopun neutraalisuuden periaatteellisesta tunnustamisesta, kuten Kautsky leipzigiläisille työläisille tekemässään selostuksessa sanoi. Luokkaristiriitojen kehityksen korkea aste, niiden kärjistyminen viime aikoina kaikissa maissa, Saksan monivuotinen kokemus, Saksassa neutraalisuuspolitiikka voimisti opportunismia ammattiliitoissa
eikä lainkaan estänyt erikoisten kristillisten ja liberaalisten liittojen syntymistä, -proletaarisen
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taistelun sen erikoisalan laajeneminen, joka vaatii sekä ammattiliittojen että poliittisen puolueen yhteistä ja yksimielistä toimintaa (joukkolakko ja aseellinen kapina Venäjän vallankumouksessa esikuvana Lännen proletaarisen vallankumouksen todennäköisistä muodoista),
-kaikki se on riistänyt lopullisesti maaperän neutraalisuusteorialta.
Proletaaristen puolueiden keskuudessa neutraalisuus kysymys ei uhkaa nyt aiheuttaa erikoisen
suuria kiistoja. Toisin on asia sosialistivallankumouksellistemme puolueen tapaisissa
ei-proletaarisissa quasi*-sosialistisissa (*muka) puolueissa, jotka todellisuudessa ovat intelligenttien ja eturivin talonpoikain vallankumouksellis-porvarillisen puolueen äärimmäinen vasen
siipi.
Mitä kuvaavinta on, että Stuttgartin jälkeen neutraalisuuden aatetta ovat meillä puolustaneet
vain sosialistivallankumoukselliset ja Plehanov. Ja puolustaneet he ovat sitä hyvin epäonnistuneesti.
Sosialistivallankumouksellisten puolueen pää-äänenkannattajan "Znamja Trudan" viime numerosta (N:o 8, joulukuu 1907) löydämme kaksi kirjoitusta, joissa käsitellään ammattiliikekysymystä. Eserrät yrittävät niissä ennen kaikkea tehdä pilaa sosialidemokraattisen "Vperjod" lehden lausunnosta, että Stuttgartin päätöslauselma ratkaisi kysymyksen puolueen suhteista ammattiliitoihin nimenomaan siinä mielessä kuin sen oli hahmotellut myös Lontoon päätöslauselma - bolshevismin hengessä. Siihen sanomme, että eserrät ovat itse tuossa samassa
"Znamja Trudan" numerossa esittäneet tosiasioita, jotka todistavat nimenomaan sellaisen arvion kiistattoman oikeaksi.
"Tähän kauteen", kirjoitta "Znamja Truda" vuoden 1905 syksystä - ja se on kuvaava tosiasia "kuuluu Venäjän kolmen sosialistisen fraktion: menshevikkisosialidemokraattien, bolshevikkisosialidemokraattien ja eserrien, ensimmäinen välitön tapaaminen, jolloin esitettiin omat
katsantokannat ammattiliikkeestä. Moskovan Toimikunta, jonka tehtäväksi oli annettu valita
keskuudestaan myös keskustoimikunta edustajakokouksen (ammattiliittojen edustajakokouksen) koollekutsumiseksi, järjesti Olympiateatterissa ammattiliitoihin kuuluvien työläisten suuren
joukkokokouksen1. Menshevikit esittivät klassillis-marxilaisen, tiukasti ortodoksaalisen määritelmän puolueen ja ammattiliiton päämäärien rajoista. "Sosialidemokraattisen puolueen tehtävänä on kapitalististen suhteiden hävittäminen ja sosialistisen järjestelmän pystyttäminen;
ammattiliittojen tehtävänä on työehtojen parantaminen kapitalistisen järjestelmän puitteissa
siten, että saataisiin hankituksi työn intresseille edulliset työkäsien myymisen ehdot": siitä johdettiin ammattiliittojen ei-puoluekantaisuus ja se, että niiden on käsitettävä "kyseisen ammatin
kaikki työläiset"2.

1

. Joukkokokouksessa oli noin puolitoista tuhatta henkeä. Selostusta ks. julkaisusta "Bylleten
Muzeja sodeistvija trudu" N:o 2 marraskuun 26 pltä 1905 (sitaatit on "Znamja Trudan").
2

. Täytyy kuitenkin sanoa, että tuon "ei-puoluekantaisuuden" herrat menshevikit ymmärsivät
verrattain omalaatuisesti: niinpä heidän selostajansa havainnollistivat väitteitään seuraavalla
tavalla: "Oikea päätös puoluekantaisuutta koskevasta kysymyksestä tehtiin Moskovan kirjaltajain liitossa, joka kehottaa tovereita liittymään sosialidemokraattisen puolueen riveihin erillisinä
henkilöinä". ("Znamja Trudan" huomautus.)
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Bolshevikit todistivat, että nykyään ei voida tiukasti toteuttaa politiikan erottamista ammatista,
ja tästä he tulivat johtopäätökseen, että "pitää olla kiinteä yhteys sosialidemo- kraattisen puolueen ja ammattiliittojen välillä, joita tämän puolueen tulee johtaa". Lopuksi eserrät vaativat
proletariaatin jakaantumisen välttämiseksi liittojen tiukkaa puolueettomuutta, mutta hylkäsivät
ammattiliittojen tehtävien ja toiminnan kaikkinaisen rajoittamisen jollekin suppealle alalle, formuloiden tämän tehtävän taisteluksi pääomaa vastaan koko mitassa, siis sekä taloudelliseksi
että poliittiseksi taisteluksi.
Siten kuvaa tosiasioita itse "Znamja Truda"! Ja vain sokea ja kokonaan ajattelemaan kykenemätön henkilö saattaa olla tunnustamatta, että "Stuttgartin päätöslauselma, joka suosittelee puolueen ja ammattiliittojen välistä kiinteätä yhteyttä, on vahvistanut" näistä kolmesta katsantokannasta nimenomaan sen, joka puhuu kiinteästä yhtenäisyydestä sosialidemokraattisen puolueen ja liittojen välillä1.
Sotkeakseen tuon mitä selvimmän kysymyksen eserrät ovat peräti huvittavalla tavalla sekoittaneet ammattiliittojen itsenäisyyden taloudellisessa taistelussa niiden puolueettomuuteen.
"Stuttgartin edustajakokous", kirjoittavat he, "asettui selvästi liittojen itsenäisyyden (puolueettomuuden) kannalle, ts. hylkäsi sekä bolshevikkien että menshevikkien katsantokannan". Tämä
johdetaan Stuttgartin päätöslauselman seuraavista sanoista: "Kummallakin järjestöllä (puolueella ja ammattiliitolla) on sen luonnetta vastaava alansa, jolla sen pitää toimia täysin itsenäisesti. Mutta sen rinnalla on olemassa yhä laajeneva ala" jne., kuten edellä on siteerattu. Löytyi
kuitenkin leikinlaskijoita, jotka sotkivat tämän vaatimuksen ammattiliittojen "itsenäisyydestä"
niiden luonnetta vastaavalla alalla" kysymykseen liittojen puolueettomuudesta tai niiden kiinteästä lähentymisestä puolueeseen politiikan ja sosialistisen vallankumouksen tehtävien alalla.
Juuri tuolla tavalla eserrämme kokonaan sotkivat periaatteel- lisen peruskysymyksen "neutraalisuus"-teorian arvioinnista, teorian, joka todellisuudessa lujittaa porvariston vaikutusta proletariaattiin. Tuon periaatteellisen kysymyksen asemesta he katsoivat paremmaksi puhua vain
erityisesti venäläisistä suhteista, jolloin on olemassa monia sosialistisia puolueita, ja sitä paitsi
puhua väärässä valaistuksessa siitä, mitä Stuttgartissa oli. "Tässä ei voida vedota Stuttgartin
päätöslauselman epäselvyyteen", kirjoittaa "Znamja Truda", "sillä kaiken epäselvyyden ja kaiken
epäilyksen hälvensi hra Plehanov, joka esiintyi kansainvälisessä edustajakokouksessa puolueen
virallisena edustajana, ja tähän mennessä meillä ei vielä ole sosialidemokraattien Keskuskomitean vastaavaa lausuntoa, että "tov. Plehanovin tuollainen esiintyminen hajottaa yhtenäisen
puolueen rivejä"...
Herrat eserrät! Teillä on tietysti oikeus ilkkua sen johdosta, että Keskuskomiteamme kutsui Plehanovin järjestykseen. Teillä on oikeus ajatella, että voidaan kunnioittaa esimerkiksi puoluetta,
joka ei tuomitse virallisesti hra Gershunin kadettiystävyyttä. Mutta minkä vuoksi pitää puhua
suoranaista valhetta? Plehanov ei ollut Stuttgartin kongressissa sosialidemokraattisen puolueen
edustajana, vaan ainoastaan yhtenä sen 33:stavaltuusmiehestä. Ja hän ei edustanut sosialidemokraattisen puolueen katsomuksia, vaan nykyistä menshevististä oppositiota sosialidemokraattisen puolueen ja sen Lontoon edustajakokouksen päätösten suhteen. Eserrät eivät voi olla
sitä tietämättä ja he puhuvat siis ilmeistä valhetta.
1

. Vuoden 1905 marraskuussa menshevikit eivät esittäneet neutraalisuudesta ortodoksaalisia,
vaan vulgäärisiä mielipiteitä, se pitää herrojen eserrien muistaa!
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...Valiokunnassa, joka käsitteli kysymystä ammattiliittojen ja poliittisen puolueen keskinäissuhteista, hän (Plehanov) sanoi kirjaimellisesti seuraavaa: "Venäjällä on 11 vallankumouksellista
järjestöä, minkä kanssa niistä ammattiliittojen on sitten otettava yhteys?.. Poliittisten erimielisyyksien tuominen ammattiliittoihin olisi Venäjällä vahingollista". Siihen valiokunnan kaikki jäsenet vastasivat yksimielisesti, että kongressin päätöslauselmaa ei saa niin käsittääkään ja että
he "eivät lainkaan katso ammattiliittojen ja niiden jäsenten velvollisuudeksi olla sosialidemokraattisen puolueen jäseniä", ts. he, kuten päätöslauselmassa on sanottukin, vaativat ammattiliittojen "täydellistä itsenäisyyttä" " (kursivointi "Znamja Trudan"):
Te sotkette "Znamja Trudan" herrat! Valiokunnassa eräs belgialainen toveri kysyi, saako ammattiliittojen jäseniä velvoittaa liitymään sosialidemokraattiseen puolueeseen, ja kaikki vastasivat hänelle, että ei saa. Ja toisaalta Plehanov esitti päätöslauselmaan korjauksen: "eikä saa jättää huomioonottamatta ammattijärjestön yhtenäisyyttä", ja tämä korjausehdotus hyväksyttiin,
mutta ei yksimielisesti (tov. Voinov, joka edusti VSDTP:n katsantokantaa, äänesti korjausehdotuksen puolesta ja äänesti mielestämme oikein). Juuri siten oli asia.
Sosialidemokraatit eivät saa koskaan jättää huomioon ottamatta ammattijärjestön yhtenäisyyttä. Se on aivan oikein. Mutta se koskee myös eserriä, joita me kehotamme ajattelemaan tätä,
"ammattijärjestön yhtenäisyyttä", kun tämä järjestö julistaa olevansa kiinteässä yhteydessä
sosialidemokratian kanssa! Sellaista, että liittojen jäsenten "velvollisuudeksi katsottaisiin" sosialidemokraattiseen puolueeseen kuuluminen, ei kukaan ole milloinkaan edes ajatellut: eserrät
näkevät peloissaan kummituksia. Mutta että Stuttgartin edustajakokous olisi kieltänyt ammattiliittoja ilmoittamasta kiinteästä yhteydestään sosialidemokraattiseen puolueeseen tai toteuttamasta sellaista yhteyttä käytännössä, elämässä, se on satua.
"Venäjän sosialidemokraatit" kirjoittaa"Znamja Truda, "käyvät mitä päättäväisintä ja tarmokkainta kampanjaa ammattiliittojen valtaamiseksi ja niiden alistamiseksi puolueensa johtoon.
Bolshevikit tekevät sen suoraan ja avoimesti...menshevikit ovat valinneet mutkikkaamman
tien"... Oikein, herrat eserrät! Työväeninternationalen auktoriteetin nimessä teillä on oikeus
vaatia meiltä, että me kävisimme tuota kampanjaa tahdikkaasti, johdonmukaisesti, "emmekä
jättäisi huomioonottamatta ammattijärjestön yhtenäisyyttä". Me tunnustamme sen hyvin mielellämme ja vaadimme teiltä samanlaista tunnustusta, mutta kampanjasta me emme luovu!
Mutta Plehanovhan sanoi, että poliittisten erimielisyyksien tuominen ammattiliitoihin on vahingollista... Niin Plehanov sanoi tuon tyhmyyden, ja herrojen eserrien täytyi luonnollisesti tarrautua siihen, sillä he tarrautuvat aina kaikkeen sellaiseen, mikä vähiten ansaitsee jäljittelyä.
Mutta ohjeeksi ei pidä ottaa Plehanovin sanoja, vaan kongressin päätöslauselma, jonka soveltaminen ei ole mahdollista ilman "poliittisten erimielisyyksien tuomista". Esitän teille pienen
esimerkin. Kongressin päätöslauselmassa sanotaan, että ammattiliittojen ei saa pitää ohjeenaan "työn ja pääoman välisten etujen sopusointuisuuden teoriaa". Me, sosialidemokraatit,
väitämme, että agraariohjelma, joka vaatii porvarillisessa yhteiskunnassa tasasuhtaisuutta
maan jakamisessa, on rakennettu työn ja pääoman välisten etujen sopusointuisuuden varaan1.
Me esiinnymme aina sitä vastaan, että sellaisen erimielisyyden vuoksi (tai jopa työläismonarkis1

. Nyt ovat eräät eserrätkin käsittäneet sen ja ottaneet siten päättäväisen askelen marxilaisuuden suuntaan. Ks. herrojen Firsovin ja Jakobin hyvin mielenkiintoista uutta kirjaa, josta tulemme kohta keskustelemaan yksityiskohtaisesti "Proletarin" lukijoiden kanssa.
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tien kanssa olevan erimielisyyden vuoksi) hajotettaisiin lakon yms. yhtenäisyyttä, mutta me
tulemme aina "tuomaan tuon erimielisyyden" työläisten keskuuteen yleensä ja myöskin kaikkiin työväenliittoihin.
Yhtä tyhmää on Plehanovin viittaus 11 puolueeseen. Ensinnäkin erilaisia sosialistisia puolueita
on olemassa muuallakin eikä yksistään Venäjällä. Toiseksi, Venäjällä on vain kaksi jossain määrin
vakavasti kilpailevaa sosialistista puoluetta, sosialidemokraatit ja eserrät, sillä kansallisten puolueiden mättäminen yhteen läjään on aivan typerää. Kolmanneksi, todella sosialististen puolueiden yhteenliittäminen on kokonaan eri kysymys; sekoittaessaan sen Plehanov sotkee asian:
Meidän on aina ja kaikkialla puollettava ammattiliittojen lähentämistä työväenluokan sosialistiseen puolueeseen, ja se, mikä tietyssä maassa, määrätyn kansallisuuden keskuudessa toimiva
puolue on todella sosialistinen ja todella työväenluokan puolue, se on eri kysymys, eivätkä sitä
ratkaise kansainvälisten edustajakokousten päätöslauselmat, vaan kansallisten puolueiden
välisen taistelun kulku.
Kuinka virheellisiä ovat tässä kysymyksessä tov. Plehanovin päätelmät, sen näyttää erikoisen
havainnollisesti hänen kir- joituksensa aikakauslehden "Sovremennyi Mir" 12. numerossa vuodelta 1907. Sivulla 55 Plehanov esittää Lunatsharskin viittauksen siihen, että saksalaiset revisionistit vaativat liittojen neutraalisuutta. Plehanov vastaa tuohon viitaukseen: "Revisionistit sanovat: liittojen pitää olla neutraalisia, mutta sillä he ymmärtävät: liittoja pitää käyttää taistelussa
ortodoksaalista marxilaisuutta vastaan". Ja Plehanov tekee yhteenvedon: "Ammattiliittojen
neutraalisuuden hävittäminen ei tässä mitään auta. Jos me asetamme liitot vaikkapa kiinteäänkin muodolliseen riippuvaisuuteen puolueesta ja puolueessa saa voiton revisionistien "ideologia", niin liittojen neutraalisuuden hävittäminen tulee olemaan vain uusi voitto "Marxin arvostelijoille".
Tuo järkeily on mallinäyte Plehanoville niin tavallisesta menetelmästä kiertää kysymys ja hämätä kiistan olemus. Jos puolueessa todellakin pääsee voitolle revisionistien ideologia, niin se ei
ole työväenluokan sosialistinen puolue. Kysymys ei ole lainkaan siitä, millä tavalla tällainen puolue muodostuu, minkälaista taistelua ja minkälaisia jakaantumisia saattaa tällöin olla. Kysymys
on siitä, että jokaisessa kapitalistisessa maassa on sosialistinen puolue ja ammattiliittoja, ja
meidän tehtävämme on määritellä niiden väliset perussuhteet. Porvariston luokkaedut synnyttävät väistämättä pyrkimyksen aidata liitot pinnallisen ja suppean toiminnan puitteisiin olemassaolevan järjestelmän perustalla, loitontaa ne kaikesta yhteydestä sosialismiin, ja neutraalisuusteoria on noiden porvarillisten pyrkimysten aatteellisena pukimena. Sosialidemokraattisten
puolueiden sisällä olevat revisionistit raivaavat aina, tavalla taikka toisella, itselleen tien kapitalistisessa yhteiskunnassa.
Euroopan poliittisen ja ammatillisen työväenliikkeen alussa voitiin tietysti puoltaa liittojen neutraalisuutta keinona proletaarisen taistelun alkuperäisen perustan laajentamiseksi kaudella, jolloin tämä taistelu oli verrattain kehittymätöntä ja puuttui porvariston järjestelmällinen vaikutus
liittoihin. Nykykautena on kansainvälisen sosialidemokratian kannalta liittojen neutraalisuuden
puoltaminen jo kokonaan sopimatonta. Sellaisia Plehanovin vakuutteluja luettaessa, että "Marx
olisi nytkin liittojen neutraalisuuden kannalla Saksassa", voidaan vain hymähtää, erittäinkin kun
tuollainen argumentti rakennetaan yhden Marxilta lainatun "sitaatin" yksipuolisen tulkinnan
varaan eikä oteta huomioon Marxin lausuntoja kokonaisuudessaan ja hänen oppinsa koko henkeä.
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"Olen bebeliläisesti eikä revisionistisesti ymmärrettävän neutraalisuuden kannalla", kirjoittaa
Plehanov. Kun noin sanotaan, niin se merkitsee, että ristitään itsensä Bebelin nimeen ja mennään samalla siitä huolimatta suohon. Sanomattakin on selvää, että Bebel on niin suuri auktoriteetti proletariaatin kansainvälisessä liikkeessä, niin kokenut käytännön johtaja, vallankumouksellisen taistelun tarpeille niin herkkä sosialisti, että yhdeksässäkymmenessä yhdeksässä tapauksessa sadasta hän on itse noussut pois suosta, kun on sattunut kompastumaan, ja vetänyt
sieltä pois niitä, jotka olivat halunneet seurata häntä. Bebel hairahtui myös silloin, kun hän
Breslaussa (v. 1895) yhdessä Vollmarin kanssa puolsi revisionistien agraariohjelmaa ja silloin,
kun hän (Essenissä) vaati tekemään periaatteellisen eron puolustussodan ja hyökkäysodan
välillä, sekä silloin, kun hän oli valmis kohottamaan liittojen "neutraalisuuden" periaatteeksi.
Uskomme kernaasti, että jos Plehanov tulee vajoamaan suohon vain yhdessä Bebelin kanssa,
niin sitä hänelle ei tule tapahtumaan usein eikä pitkäksi ajaksi. Mutta olemme kuitenkin sitä
mieltä, ettei Bebeliä tule seurata silloin, kun Bebel erehtyy.
Sanotaan - ja Plehanov korostaa erikoisesti sitä, - että neutraalisuus on tarpeen kaikkien niiden
työläisten yhteenliittämiseksi, jotka ovat tulleet käsitykseen aineellisen asemansa parantamisen
välttämättömyydestä. Mutta ne, jotka niin sanovat, unohtavat, että luokkaristiriitojen kehityksen nykyinen aste tuo välttämättömästi ja kiertämättä "poliittisia erimielisyyksiä" jopa siinäkin
kysymyksessä, millä tavalla tuota parannusta pitää nykyisen yhteiskunnan puitteissa hankkia.
Liittojen neutraalisuuden teoria erotukseksi siitä teoriasta, jonka mukaan on välttämätöntä
liittojen kiinteä yhteys vallankumoukselliseen sosialidemokratiaan, johtaa kiertämättä etusijan
antamiseen tämän parantamisen sellaisille keinoille, jotka merkitsevät proletariaatin luokkataistelun kärjen tylsistämistä. Havainnollisen esimerkin (joka on muuten yhteydessä uusimman
työväenliikkeen erään mitä mielenkiintoisimman episodin arvioon) antaa siitä meille se sama
"Sovremennyi Mir'in" kirja, jossa Plehanov puolustaa neutraalisuutta. Plehanovin rinnalla näemme siinä hra E. P:n, joka ylistää Englannin rautatieläisten tunnettua johtajaa Richard Belliä,
joka lopetti työläisten ja yhtiön johtajain välisen selkkauksen kompromissiin. Bell julistetaan
"koko rautatieläisten työväenliikkeen sieluksi". "Ei ole mitään epäilystä siitä", kirjoittaa hra E. P.,
"että rauhallisen, harkitun ja johdonmukaisen taktiikkansa ansiosta Bell sai osakseen rautatievirkailijain yhdistyksen ehdottoman luottamuksen, yhdistyksen, jonka jäsenet ovat valmiita
epäröimättä seuraamaan häntä minne hyvänsä" ("Sovremennyi Mir N:o 12, s. 75).Tuollainen
katsantokanta ei ole satunnainen, ja asian olemuksen kannalta se on yhteydessä neutralismiin,
joka nostaa etutilalle työläisten yhteenliittämisen sellaista taistelua varten, joka voi tuottaa
hyötyä proletariaatin vapauttamisen asialle.
Mutta tuo katsantokanta ei lainkaan vastaa englantilaisten sosialistien mielipiteitä, sosialistien,
joita nähtävästi kovin kummastuttaisi, jos he saisivat tietää, että vastaväitteitä kohtaamatta
Bellin ylistäjät julkaisevat kirjoituksiaan samassa aikakauslehdessä sellaisten huomattavien
menshevikkien kanssa kuin Plehanov, Jordanski ja kumpp.
Englantilainen sosialidemokraattinen sanomalehti Justice (Oikeudenmukaisuus) kirjoitti marraskuun 16 päivän numeron pääkirjoituksessa Bellin sopimuksesta rautatieyhtiöiden kanssa
"Olemme täysin samaa mieltä sen tuomion kanssa, jonka miltei kaikki trade unionit antoivat
tuosta niin sanotusta rauhansopimuksesta"... "se kokonaan murtaa itse trade unionin olemassaolon merkityksen"... "Tuo järjetön sopimus... ei voi velvoittaa työläisiä, ja he tekevät oikein,
jos hylkäävät sen". Ja seuraavassa, marraskuun 23 päivän numerossa Burnet kirjoitti tuosta
sopimuksesta artikkelissa, jonka otsikkona oli: "Taaskin myytiin!" "Kolme viikkoa sitten Rauta-
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tievirkailijain Yleisyhdistys oli Englannin mahtavimpia trade unioneja; nyt se on saatettu keskinäisavun yhdistyksen tasolle". "Ja tuo muutos ei tapahtunut siksi, että rautatieläiset taistelivat ja kärsivät tappion, vaan siksi, että heidän johtajansa myivät tahallisesti tai tylsyydessään
heidät kapitalis- teille jo ennen taistelua". Ja lehden toimitus lisää, että analogisen kirjeen se oli
saanut eräältä "Midlandin rautatieyhtiön palkkatyöläiseltä".
Mutta ehkäpä se on "liian vallankumouksellisten" sosdemien "intoilua"? Ei. Maltillisen puolueen, "Riippumattoman työväenpuolueen" (ILP), joka ei halua edes nimittää itseään sosialistiseksi, äänenkannattaja "Labour Leader (Työväen Johtaja) julkaisi marraskuun 15 pnä erään
rautatieläisen trade-unionistin kirjeen, jossa tämä sanoo vastaukseksi niihin kiitoksiin, joita
koko kapitalistinen lehdistö (radikaalisesta "Reynolds Newspaper'istä alkaen vanhoilliseen "Times'iin saakka) jakelee niin runsaasti Bellille, että Bellin tekemä sopimus on "kaikkein häpeällisin, mitä trade-unionismin historiassa on tehty", ja nimittää Richard Belliä "trade-unionistisen
liikkeen marsalkka Bazaine'iksi". Samalla toinen rautatieläinen vaatii "vetämään Bellin vastuuseen" tuosta onnettomasta sopimuksesta, "joka tuomitsee työläiset seitsemäksi vuodeksi pakkotyöhön". Ja maltillisen äänenkannattajan toimitus nimittää saman numeron pääkirjoituksessa
sopimusta "Britannian trade-unionistisen liikkeen Sedaniksi". "Milloinkaan ei ole ollut niin sopivaa tilaisuutta näyttää kansallisessa mittakaavassa järjestyneen työn voimaa", - työläisten keskuudessa vallitsi "ennenkuuluumaton innostus" ja taisteluhalu. Kirjoitus päättyy siihen, että
vertaillaan purevasti toisiinsa työläisten hätää ja juhlapäivällisiä valmistelevien "hra Lloyd
Georgen (ministeri, joka esitti kapitalistien rengin osaa) sekä hra Bellin riemua".
Vain äärimmäiset opportunistit, fabianilaiset, aito intelli- genttien järjestö, hyväksyivät tuon
sopimuksen ja saivat siten punastumaan häpeästä jopa fabianilaisille myötämielisen aikakauslehden "The New Age'inkin, jonka oli pakko tunnustaa, että joskin porvarillis-vanhoillinen "Times" julkaisikin täydellisesti fabianilaisten keskuskomitean vastaavan ilmoituksen, niin paitsi
näitä herroja tuon sopimuksen puolesta ei kuitenkaan esiintynyt "ainoakaan sosialistinen järjestö, ainoakaan trade unioni, työläisten ainoakaan huomattava johtaja" (s. 101, joulukuun 7
päivän numero).
Siinä on teille näyte, miten Plehanovin kumppani hra E. P. soveltaa neutraalisuutta. Kysymys ei
ollut "poliittisista erimielisyyksistä", vaan työläisten aseman parantamisesta nykyisessä yhteiskunnassa. Sellaisen "parantamisen" puolesta, joka tapahtuu taistelusta luopumisen ja pääoman
armoille antautumisen hinnalla, esiintyi Englannin koko porvaristo, fabianilaiset ja hra E. P., työläisten kollektiivisen taistelun puolesta - kaikki sosialistit ja trade-unionisti työläiset. Ja Plehanov
tulee nyt edelleenkin saarnaamaan "neutraalisuutta" eikä liittojen kiinteää lähentämistä sosialistiseen puolueeseen?
"Proletari" N:o 22, (maaliskuu 3) helmikuun 19 pnä 1908
Julkaistaan "Proletaari" lehden tekstin mukaan
Teokset, 13. osa, s. 443 - 453

________
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SUORALLE TIELLE
Ammattiliitoissa ja osuuskunnissa tehtävä työ, johon ensin käytiin käsiksi haparoiden, alkaa
täysin muotoutua ja valautua vakiintuneisiin muotoihin. Paikkakunnilla lisääntyvä työ on jo sanellut kaksi Keskuskomitean päätöslauselmaa, päätöslauselmat ammattiliitoista ja osuuskunnista, jotka molemmat on hyväksytty yksimielisesti. Puoluesolut kaikissa puolueettomissa järjestöissä; näiden johtaminen proletariaatin taistelutehtävien hengessä, vallankumouksellisen
luokkataistelun hengessä: "puolueettomuudesta puoluekantaisuuteen" ("Sotsialdemokrat" n:o
1, s.28)- tällainen on se tie, jolle työväenliike on tässäkin jo astunut. Erään syrjäisessä maaseutukaupungissa, Minskissä, toimivan puoluejärjestön kirjeenvaihtaja tiedottaa: "mielialaltaan vallankumouksellisemmat työläiset karttavat niitä (tehdashallinnon runtelemia legaalisia liittoja) ja
suhtautuvat entistä myötätuntoisemmin illegaalisten liittojen muodostamiseen".
-------Teokset, 15. osa, s. 1 -8

TYÖSTÄ LEGAALISISSA YHDISTYKSISSÄ
1. Nykyisellä työväenluokan taloudellisen ja poliittisen taistelun nousukaudella on erikoisen
välttämätöntä voimistaa työtä kaikissa legaalisissa työväenyhdistyksissä (ammatilliset liitot,
klubit, sairauskassat, osuusliikkeet ym.
2. Kaiken työn legaalisissa työväenyhdistyksissä täytyy tapahtua ei puolueettomuuden hengessä, vaan VSDTP:n Lontoon edustajakokouksen ja Stuttgartin kansainvälisen kongressin päätösten hengessä. Sosialidemokraattien on saatava kaikkiin työväenyhdistyksiin mahdollisimman
laajat työläispiirit kehottaen liittymään niiden jäseniksi kaikkia työläisiä puoluenäkökantoihin
katsomatta. Mutta sosialidemokraattien täytyy muodostaa näiden yhdistysten sisällä puolueryhmiä ja tekemällä pitkällistä järjestelmällistä työtä kaikkien näiden yhdistysten sisällä pyrkiä
aikaansaamaan mitä kiinteimmät yhteydet näiden yhdistysten ja sosialidemokraattisen puolueen välillä.
3. Kansainvälisen ja meidän venäläisen työväenliikkeemme kokemus opettaa, että tällaisten
työväenjärjestöjen (ammattiliittojen, osuuskuntien, klubien jne.) syntymishetkestä saakka pitää
pyrkiä siihen, että jokainen näistä laitoksista muodostuu sosialidemokraattisen puolueen tukikohdaksi. Neuvottelukokous kehottaa kaikkia puoluemiehiä pitämään silmällä tätä tärkeää tehtävää, joka on erikoisen ajankohtainen Venäjällä, jossa likvidaattorit yrittävät järjestelmällisesti
käyttää hyväkseen legaalisia yhdistyksiä puoluetta vastaan.
4. Neuvottelukokous katsoo, että vakuutuskassojen luottamusmiehiä valittaessa, kaikessa ammattiliittojen työssä jne. puolustaen liikkeen täydellistä yhtenäisyyttä ja vähemmistön alistumista enemmistön tahtoon, on toteutettava puolueen linjaa, pyrittävä siihen, että kaikkiin vastuunalaisiin tehtäviin valittaisiin puolueen kannattajia jne.
5. Legaalisissa työväenyhdistyksissä suoritettavan käytännöllisen työn kokemuksen arvioimiseksi on toivottavaa, että järjestetään useammin neuvottelukokouksia eri paikkakuntien legaalisten
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työväenjärjestöjen aktiivisten osanottajien kanssa ja kutsutaan yleisiin puoluekonferensseihin
mahdollisimman lukuisasti legaalisissa yhdistyksissä toimivien puolueryhmien edustajia.
--------Teokset, 15. osa, s. 399 - 410

__________

NARODNIKIT JA LIKVIDAATTORIT AMMATTIYHDISTYSLIIKKEESSÄ
(Arvokkaita tunnustuksia)
Samalla kun vasemmistonarodnikkien sanomalehden viime numeroissa valitellaan meidän
(pravdalaisten) "ryhmäkuntalaisuutta", niissä on eräiden narodnikkien arvokkaita tunnustuksia,
että tärkeässä, ammatillista liikettä koskevassa kysymyksessä heidän katsantokantansa käy yhteen likvidaattorien katsantokantojen kanssa. Olemme aina väittäneet sitä. Mutta on varsin
mieluista kuulla tunnustus vastustajilta itseltään.
- "Tässä kysymyksessä bolshevikeilla ja meillä on sangen suurta erimielisyyttä, sillä he pitävät
ammattiliittoa omana perintötilanaan (!)... Sitä vastoin "menshevikkien" (narodnikit puhuvat
jostakin syystä "menshevikeistä" "likvidaattorien" asemasta) katsantokanta, että ammattiliitto
on ryhmäkuntiin kuulumaton järjestö, on yhtäpitävä meidän (narodnikkien) katsantokantamme
kanssa. Sillä lieneekin selitettävissä meidän ja menshevikkien väliset hyvät suhteet aikaisemmassa toiminnassa". Näin kirjoitettiin "Vernaja Myslin" 6. numerossa.
- "Koko ajan vasemmistonarodnikkien hallussa olleiden ammattiliittojen johtokuntien toimintalinja ei ole eronnut mitenkään niin sanottujen likvidaattorien ammattiliittojen toimintalinjasta",
lisäsi tuo samainen vasemmistonarodnikkien lehti.
Harvinaisen avomielisiäja arvokkaita tunnustuksia! Osoittautuu, että meidän "kauhean vasemmistolaiset" narodnikkimme menettelevät oman tunnustuksensa mukaan ammatillisessa
liikkeessä aivan samalla tavalla kuin likvidaattorit.
Tästä johtuvatkin ne marxilaisia vastaan suunnatut likvidaattorien ja narodnikkien blokit (liitot,
sopimukset), joista lehtemme ovat jo useamman kerran kirjoittaneet.
-Nyt, tässä vaiheessa, jolloin pravdalaiset ovat voitolla ammattiliitojärjestöissä,... ei ole mitään
kauheaa eikä kummeksuttavaa narodnikkien ja lutshilaisten väliaikaisissa sopimuksissa - näin
kirjoitetaan "Stoikaja Myslin" 2. numerossa1.
Likvidaattorit eivät ole yhtä avomielisiä. He tietävät, että "näin" tehdään, mutta "siitä" ei puhuta. Sellaista "taktiikkaa", että nimittäydytään sosialidemokraateiksi ja mennään samanaikaisesti
1

. Ihmettelyä teeskennellen artikkelin kirjoittaja hra Boris Voronov kertoo kuin jostain mahdottomasta "ryhmäkuntalaisuudesta", että erään ammattiliiton johtokunnan istunnoissa "käsitellään kysymyksiä pravdalaisen lehdistön avustamisesta, teknillisiä toimittamiskysymyksiä (miten
voitaisiin parhaiten järjestää kirjeenvaihto-osaston työ jne.)" Kauhistus! Mikä rikos - auttaa kirjoituksilla ym. lehteä, joka yhdistää 9/10 valveutuneimmista työläisistä! Kuinka narodnikit voisivat tämän jälkeen olla heittäytymättä likvidaattorien syliin...
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liittoon vieraan puolueen kanssa sosialidemokratiaa vastaan, voidaan noudattaa vain hissun
kissun.
Mutta asia ei siitä muutu. Likvidaattorien ja narodnikkien liitto ammatillisessa liikkeessä (ja valistusseuroissa) on tosiasia. Ja asioiden ollessa nykyisellään se on kiertämätöntä. Likvidaattoreita ja narodnikkeja yhdistää vihamielinen suhde johdonmukaiseen marxilaisuuteen kaikilla toimintasaroilla. Ja ammattiliittotoiminnassa heitä yhdistää se, että kummatkin edustavat "heikkouden neutralismia", "neutralismia vasten tahtoa". Likvidaattoreilla sen enempää kuin narodnikeillakaan ei ole suurta vaikutusta ammatillisessa liikkeessä. Heikkona vähemmistönä he
tavoittelevat "yhdenvertaisuutta" marxilaisiin verrattuna. Sellaista vaatimusta voidaan puolustaa "teoreettisesti" vain neutraalisuuden kannalta. Siitä johtuukin kaikkien niiden ryhmien
"neutralismi", joiden vaikutus työväenliikkeessä on heikkoa.
Narodnikit sanovat yhtyvänsä likvidaattoreihin "yksinomaan sillä pohjalla, että voisivat puolustaa työväenjärjestöjen ryhmäkuntiin kuulumattomuutta pravdalaisten kohtuutomilta vaatimuksilta"("Stoikaja Mysl" nro 2 ja 4).
Mitä noihin pravdalaisten "vaatimuksiin" sitten sisältyy? Ovatko he sulkeneet jonkin liiton tai
yhdistyksen ovet työläisiltä, joilla on toisenlaiset poliittiset katsomukset? Ovatko he varustaneet
"nimilapulla" jonkin liiton? Ovatko he hajottaneet jonkin järjestön? Eikös mitä! Vastustajamme
eivät ole esittäneet eivätkä voikaan esittää ainoatakaan tosiasiaa. Pravdalaisten "kohtuuttomiksi vaatimuksiksi" he sanovat sitä, kun pravdalaiset eivät halua yhtyä narodnikkien ja likvidaattorien pikkuporvarilliseen politiikkaan, vaan alistuen lojaalisesti työläisten enemmistön tahtoon
taistelevat yhtenäisen ammattiliiton sisällä marxilaisten aatteidensa vaikutusvallan puolesta.
Niihin synteihin, joita pidetään meidän synteinämme, emme ole milloinkaan syyllistyneet. Niihin ovat syyllistyneet juuri narodnikit ja likvidaattorit. Kastässä tosiasioita. Muutama vuosi sitten narodnikit saivat rautatieläisten liitossa yliotteen. Näin kävi siksi, kun he nojautuivat rautatievirkailijoihin eivätkä työläisiin, ja muutamien muiden satunnaisten syiden takia. Entä mitä
narodnikit tekivät? He heti "varustivat nimilapulla" tuon ammattiliiton, pakottivat sen hyväksymään oman erikoisen "toimintaohjelman", syrjäyttivät sosialidemokraatit ja puolueettomat
pakottaen heidät perustamaan oman rinnakkaisen ammattiliittonsa.
Tuo se todellakin oli "kohtuuton vaatimus". Ensimmäinen satunnainen voitto kiirehdittiin varmistamaan nimilapun liimaamisella. Jos kohta narodnikit eivät tee sitä muissa ammattiliitoissa,
niin syy ei ole siinä, että he olisivat kovin hyveellisiä, vaan siinä, että heidän vaikutuksensa kaikkialla työläisten keskuudessa on tavattoman heikkoa.
Ja sama koskee likvidaattoreitakin. Kun metallimiesten liitto oli heidän käsissään, niin he tekivät
siitä likvidaattorien haaraosaston. Liiton äänenkannattajassa julkaistiin röyhkeitä kirjoituksia
maanalaista puoluetta vastaan (ks."Nash Putj" nro 20, s. 2. "Metallist" nro 3 ym.), vaikkei yksikään jäsenten yleinen kokous ollut antanut mitään hyväksymystään likvidaattorien linjalle.
Sellaisia ovat tosiasiat. Pravdalaisten "kohtuuttomiksi vaatimuksiksi" sanotaan sitä, kun pravdalaiset koettavat saada työläiset itse ratkaisemaan asiat äänten enemmistöllä. Kun metallimiesten yleisessä kokouksessa pravdalaisia kannatti 3000 henkeä, mutta likvidaattoreita ja narodnikkeja yhteisesti parisen sataa henkeä, niin meidän pitäisi muka "ryhmäkuntiin kuulumattomuuden" nimessä tunnustaa tasa-arvoisuus 3000:n ja 200:n välillä!. Sellainen ajatus on likvidaattorilaisessa ja narodnikkilaisessa "ryhmäkuntiin kuulumattomuudessa".
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Me emme puolla neutralismia, me vastustamme sitä. Mutta mepä emme teekään niin, kuin
tekivät narodnikit ja likvidaattorit saatuaan sattumalta enemmistön jossakin ammattiliitossa.
Vain heikot, periaatteettomat ryhmät menettävät malttinsa saatuaan ensimmäisen "voiton" ja
kiiruhtavat jokusen kymmenen äänen enemmistöllä "varmentamaan" voittonsa. "Kiihtyneinä ja
kiirettä pitäen", etteivät päästäisi onnellista sattumaa sivu suun, ne tarkistavat hätäisesti "periaatteensa", unohtavat neutralisminsa ja liimaavat nimilapun. Marxilaiset eivät menettele niin.
He eivät ole satunnaisia vieraita työväenliikkeessä. He tietävät, että ennemmin tai myöhemmin
kaikki ammattiliitot tulevat pohjautumaan marxilaisuuteen. He ovat varmoja siitä, että tulevaisuus kuuluu heidän aatteilleen, he eivät jouduta tapahtumien kulkua, eivät hoputa ammattiliittoja, eivät liimaa nimilappuja eivätkä hajota ammattiliittoja.
He harjoittavat marxilaista propagandaansa rauhallisesti ja varmasti. He opettavat työläisille
marxilaisuutta kärsivällisesti, elämän kokemusten pohjalla. Mitkään lehmäkaupat periaatteettomien ryhmien kesken eivät saa heitä poikkeamaan tuolta tieltä.
Oli aika, jolloin nykyiset likvidaattorit vaativat ammattiliittojen puoluekantaisuutta ja niiden
järjestöllistä edustusta puolueessa. Oli aika, jolloin narodnikit pakottivat rautatieläisten ammattiliiton vannomaan virallisesti valan ohjelmalleen. Nyt kummatkin ovat poukonneet toiseen
suuntaan ja puolustavat neutraalisuutta. Tähän heidät on pakottanut heidän asemansa poliittinen heikkous.
Me kuljemme entistä tietämme, jonka kaikki marxilaisemme ovat kauan sitten valinneet ja jota
he puoltavat. Likvidaattoreilla on täysi oikeus mennä liittoon narodnikkien kanssa. Mutta tuo
liitto on periaatteettomuuden ja heikkouden liitto. Tie, jota likvidaattorien ja narodnikkien
blokki ehdottaa ammattiliitoille, ei ole valveutuneiden työläisten tie.
"Putj Pravdy" nro 30, maaliskuun 7 pnä 1914.
Julkaistaan "Putj Pravdy" lehden tekstin mukaan
Teokset, 20. osa, s. 126 - 129

TYÖVÄENLIIKKEEN MUODOISTA
(Työnsulku ja marxilainen taktiikka)
Työnsulut, so. joukkkoluontoiset työläisten erottamiset, joita keskenään salakähmää sopineet
teollisuudenharjoittajat panevat toimeen, ovat kapitalistisessa yhteiskunnassa yhtä välttämättömiä ja kiertämättömiä ilmiöitä kuin työläisten lakotkin. Hyökäten koko painollaan vararikkoon
joutuvia pientuottajia ja proletariaattia vastaan, pääoma uhkaa alituisesti huonontaa työläisten
elinehdot suoranaiseen nälänhätään ja nälkäkuolemaan asti. Ja kaikissa maissa on ollut esimerkkejä, jopa kokonaisia kansojen elinjaksoja, jolloin se seikka, ettei työväki ole tehnyt vastarintaa, on saattanut työläiset uskomattomaan kurjuuteen ja nälänhädän kaikkiin kauhuihin.
Työläisten vastarinta johtuu elämänehdoista - työvoiman myynnistä. Vain tällä vastustuksella
työläiset ovat taistelussa kantamistaan suurista uhreista huolimatta saaneet suojatuksi edes
jonkin verran siedettävän elintason. Mutta pääoma keskittyy yhä enemmän, tehtailijain liitot
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kasvavat, lisääntyy varattomien ja työttömien lukumäärä ja samalla myös proletariaatin puutteenalaisuus, ja taistelu siedettävän elintason puolesta käy yhä vaikeammaksi. Elinkustannusten
kalleus, joka viime on vuosina kasvanut nopeasti, tekee useinkin tyhjiksi kaikki työläisten ponnistukset.
Työväenjärjestöt ja ensi kädessä työläisten ammattiliitot, jotka saavat yhä suuremman määrän
proletariaattia mukaan järjestyneeseen taisteluun, tekevät työläisten vastarinnan mahdollisimman suunnitelmalliseksi ja järjestelmälliseksi. Joukkoluontoisten ja monenlaisten ammattiyhdistysten toimiessa lakkotaistelu muodostuu sitkeämmäksi: lakkoja järjestetään harvemmin, mutta jokainen yhteenotto on suurempi.
Teollisuudenharjoittajain työnsulut aiheutuvat taistelun kärjistymisestä ja vuorostaan kärjistävät taistelua. Ja proletariaatti, tiivistäen rivejään taistelussa, kehittäen taistelussa tietoisuuttaan
sekä järjestäytyneisyyttään ja kokemustaan, tulee yhä laajemmassa mitassa ja yhä varmemmin
vakuuttuneeksi kapitalistisen yhteiskunnan täydellisen taloudellisen uudelleenjärjestelyn välttämättömyydestä.
Marxilainen taktiikka merkitsee erilaisten taistelumenetelmien yhdistämistä, taitavaa siirtymistä yhdestä taistelumenetelmästä toiseen, herkeämätöntä joukkojen tietoisuuden kohottomista
ja niiden kollektiivisten toimintojen laajentamista, toimintojen, joista jokainen erikseen on joko
hyökkäysluontoinen tai puolustusluontoinen, mutta jotka kaikki yhdessä johtavat yhä syvempään ja kärkevämpään konfliktiin.
Venäjällä ei ole perusedellytyksiä sellaiseen taistelun kehitykseen, jollaista havaitsemme Länsi-Euroopan maissa, taisteluun lujien ja systemaattisesti kehittyvien ammattiliittojen osanotolla.
Erotukseksi Euroopasta, jossa poliittinen vapaus on ollut olemassa jo aikoja sitten, meillä lakkoliike on vuosina 1912 - 1914 levinnyt suppeiden ammatillisten rajojen ulkopuolella. Liberaalit
kielsivät tämän, liberaaliset työväenpoliitikot (likvidaattorit) eivät käsittäneet tätä tai eivät olleet sitä näkevinään. Mutta tosiasia pakotti tunnustamaan itsensä. Miljukovin puheessa Valtakunnanduumassa Lenan tapahtumia koskevan kyselyn yhteydessä tämä pakotettu, myöhästynyt, vaillinainen, platoninen (so. sellainen, jota ei seurannut käytännöllinen apu, vaan ainoastaan huokailu) työväenliikkeen yleisen merkityksen tunnustaminen ilmeni selvästi. Liberaalisilla
puheillaan "lakkoilukiihkosta", taloudellisten ja muiden motiivien yhdistämistä vastaan lakkoliikkeessä (muistutamme mieleen, että herra Jezhovin ja kumpp. tällaiset puheet alkoivat vuodesta 1912!) likvidaattorit ovat saaneet osakseen työläisten oikeutetun inhon. Sen vuoksi työläiset ovat toimittaneet tietoisesti ja päättävästi likvidaattoriherrojen "erottamisen viroistaan"
työväenliikkeessä.
Marxilaisten suhtautuminen lakkoliikkeeseen ei ole aiheuttanut työläisten keskuudessa minkäänlaista horjuntaa eikä tyytymättömyyttä. Järjestyneet marxilaiset arvioivat työnsulkujen
merkityksen muodollisesti ja virallisesti jo helmikuussa vuonna 1913 (tosin sellaisella areenalla,
jota liberaalien orjat, herrat likvidaattorit, eivät näe). Jo vuoden 1913 helmikuussa marxilaisten
virallinen päätös viittasi selvästi ja suoraan työnsulkuihin ja osoitti välttämättömäksi huomioida
ne taktiikassa. Mitenhuomioida? Pohtimalla entistä huolellisemmin erinäisten esiintymisten
tarkoituksenmukaisuutta, muuttamalla taistelumuotoja, vaihtamalla (juuri vaihtamisesta oli
puhe!) yksiä muotoja toisiin, ja tällöin piti jatkuvasti pyrkiä yhä korkeampiin muotoihin. Valveutuneet työläiset tietävät varsin hyvin myöskin muutamia konkreettisia korkeammalle tasolle
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siirtymisen muotoja, jotka on historiallisesti kokeiltu useampaan kertaan ja jotka ovat "käsittämättömiä", "vieraita" vain likvidaattoreille.
Maaliskuun 21 pnä, heti työnsulun julistamisen jälkeen pravdalaiset esittivät selvän tunnuksensa: ei saa valita esiintymisaikaa ja -muotoja tehtailijain tahdon mukaan, ei lakkoilla nyt. Työläisten liitot ja järjestyneet marxilaiset tiesivät ja näkivät, että tämä tunnus on heidän omansa, että
sen on muotoillut se sama etumaisen proletariaatin enemmistö, joka vei läpi omat edustajansa
Vakuutusneuvostoon ja joka johtaa Pietarin työläisten kaikkea toimintaa lidvidaattorien desorganisoivasta ja liberaalisesta porusta piittaamatta.
Maaliskuun 21 päivän tunnus - ei lakkoilla nyt - oli työläisten tunnus, jotka tiesivät, että he pystyvät vaihtamaan yhden muodon toiseen, että he ovat pyrkineet ja tulevat pyrkimään - liikkeen
muotojen kaikkien muutosten kautta - yleiseen liikkeen tason kohottamiseen.
Että työväenliikkeen hajottajat - likvidaattorit ja narodnikit - yrittävät saattaa työväen asian sekasortoon tässäkin tapauksessa, sen työläiset tiesivät ja he valmistautuivat jo ennakolta sen
torjumiseen.
Maaliskuun 26 pnä sekä likvidaattorien ryhmä että narodnikkien ryhmä - Pietarin ja koko Venäjän tietoisten työläisten enemmistön tahdon rikkojain ja hajottajain ryhmät julkaisivat lehdissään näille leireille tavallisiksi tulleita porvarillisia typeryyksiä: narodnikit lörpöttelivät (likvidaattorien mielihyväksi) "kevytmielisyydestä" (valveutuneet työläiset ovat jo kauan sitten tietäneet, ettei kukaan ole kevytmielisempi kuin narodnikit), likvidaattorit pitivät liberaalisia puheita (jotka on eritelty ja leimattu häpeällä jo "Putj Pravdy" lehden 47. numerossa) ja saarnasivat lakkojen korvaamista... ei vastaavilla, ei korkeammilla muodoilla, vaan... anomuskirjelmillä
ja "päätöslauselmilla"!!!
Heittäen syrjään likvidaattorien häpeällisen liberaaliset neuvot, heittäen syrjään narodnikkien
kevytmielisen lörpöttelyn, eturivin työläiset kulkivat varmoina omaa tietään.
Työläiset tiesivät hyvin entisen päätöksen lakkojen vaihtamisesta tietyissä työnsulkutapauksissa tiettyihin, niitä vastaaviin korkeampiin taistelumuotoihin ja toteuttivat sitä oikein.
Työnsulun järjestäjien provokaatio ei onnistunut. Työläiset eivät ottaneet vastaan taisteluhaastetta siellä, missä heidän vihollisensa sitä tyrkyttivät, työläiset noudattivat ajoissa järjestyneiden
marxilaisten päätöstä ja nähdessään entistä havainnollisemmin liikkeensä koko merkityksen
jatkavat yhä tarmokkaammin kulkuaan entistä tietään.
------"Putj Pravdy" nro 54, huhtikuun 4 pnä 1914
Julkaistaan "Putj Pravdy" lehden tekstin mukaan
Teokset, 20. osa, s. 199 - 202
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VENÄJÄN MAATALOUSTYÖLÄISTEN LIITON PERUSTAMISEN
VÄLTTÄMÄTTÄMYYDESTÄ
Ensimmäinen artikkeli
Pietarissa nyt koolla olevan yleisvenäläisen ammattiliittokonferenssin1 ratkaistavaksi on asetettava eräs erittäin tärkeä kysymys. Se on kysymys yleisvenäläisen maataloustyöläisten liiton
perustamisesta.
Venäjän kaikki luokat järjestäytyvät. Eniten riistetty, kaikkein köyhimmissä oloissa elävä, kaikkein hajanaisin ja poljetuin luokka, Venäjän maatalouden palkkatyöläisten luokka on jäänyt
ikään kuin unohduksiin. Eräillä ei-venäläisillä reuna-alueilla, esim. Lätinmaalla on olemassa maatalouden palkkatyöläisten järjestöjä. Isovenäläisten ja ukrainalaisten kuvernementtien valtaosassa ei maatalousproletariaatin luokkajärjestöjä ole.
Venäjän proletaarien etujoukon - teollisuustyöläisten ammattiliittojen - suuri ja ehdoton velvollisuus on tulla avuksi veljilleen, maataloustyöläisille. Maataloustyöväen järjestäytyminen kohtaa
suunnattomia vaikeuksia - se on ilmeistä, ja samaa todistaa kaikkien kapitalististen maiden kokemus.
Sitä välttämättömämpää on ryhtyä mitä pikimmin ja mitä tarmokkaimmin käyttämään hyväksi
Venäjällä vallitsevaa poliittista vapautta ja perustaa viipymättä yleisvenäläinen maataloustyöläisten liitto. Nimenomaan ammattiliittojen konferenssi voi tehdä ja on velvollinen tekemään sen. Nimenomaan kokeneimmat, kehittyneimmät, tietoisimmat proletariaatin edustajat, jotka ovat nyt kokoontuneet konferenssiin, voivat ja ovat velvolliset esittämään kutsun
maataloustyöläisille, kutsumaan heitä luokseen, itsenäisesti järjestäytyvien proletaarien riveihin, heidän ammattiyhdistystensä riveihin. Nimenomaan tehtaitten palkkatyöläiset ovat velvollisia tekemään aloitteen, käyttämään hyväksi pitkin Venäjää siroteltuja ammattiliittojen soluja,
ryhmiä ja osastoja herättääkseen maataloustyöläiset itsenäiseen elämään, ottamaan toimeliaasti osaa taisteluun asemansa parantamiseksi, puoltamaan luokkaetujaan.
Monista ehkä tuntuu - ja tällä haavaa sellainen mielipide lienee vallitsevanakin, - että ajankohta
ei ole sopiva maataloustyöläisten ammattiliiton perustamiselle juuri nyt, kun talonpoikaisto
järjestäytyy kaikkialla Venäjällä, julistaen maan yksityisomistuksen lakkauttamista ja maan "tasasuhtaista" käyttöä.
Asia on juuri päinvastoin. Nimenomaan tällaisena aikana se on erityisen ajankohtainen ja kiireellinen toimenpide. Niillä, jotka ovat omaksuneet proletaarisen luokkanäkökannan, ei voi olla
epäilystä sen teesin paikkansapitävyydestä, jonka menshevikit hyväksyivät bolshevikkien aloit1

. Ammattiliittojen yleisvenäläinen konferenssi pidettiin Pietarissa kesäkuun 21 - 28
(heinäkuun 4 - 11) pnä 1917. Siinä oli läsnä 211 henkeä, joista 73 bolshevikkia, loput menshevikkejä, eserriä, bundilaisia ja osa puolueisiin lukeutumattomia. Päiväjärjestyksessä olivat seuraavat kysymykset: ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä, ammatillisten järjestöjen rakentamisesta, taloudellisesta taistelusta ynnä muita. Bolshevikit esittivät kaikista tärkeimmistä kysymyksistä
omat päätöslauselmansa tai muutosehdotuksensa. Niukalla 10 - 12 äänen enemmistöllä konferenssi hyväksyi puolustuskannalla olleiden menshevikkien ehdottamat päätöslauselmat. Konferenssi valitsi väliaikaisen Ammattiliittojen keskusneuvoston.
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teesta Venäjän sos.-dem. työväenpuolueen Tukholman edustajakokouksessa vuonna 1906 ja
joka on siitä lähtien kuulunut VSDTP:n ohjelmaan. Tämä teesi kuuluu näin:
"Puolue asettaa kaikissa tapauksissa ja demokraattisten agraariuudistusten kaikissa vaiheissa
tehtäväkseen pyrkiä sitkeästi maaseudun proletariaatin itsenäiseen luokkakantaiseen järjestämiseen, selittää sille, että sen ja talonpoikaisporvariston edut ovat sovittamattoman vastakkaiset, varoittaa maaseudun proletariaattia mieltymästä pientalousjärjestelmään, joka tavaratuotannon vallitessa ei pysty milloinkaan hävittämään joukkojen kurjuutta, ja vihdoin osoittaa
välttämättömäksi täydellisen sosialistisen kumouksen, joka on ainoa keino kaikkinaisen kurjuuden ja kaikkinaisen riiston hävittämiseksi."
Ei ole yhtäkään valveutunutta työläistä, ei yhtäkään ammattiliittojen jäsentä, joka ei tunnustaisi
näitä teesejä oikeiksi. Niiden toteuttaminen käytännössä, mikäli asia koskee maatalousproletariaatin itsenäistä luokkakantaista järjestämistä, on nimenomaan ammattiliittojen
tehtävä.
Toivomme, että juuri vallankumouksellisena aikana, kun työtätekevät joukot yleensä ja erikoisesti työläiset pyrkivät aktiiviseen toimintaan, raivaamaan itselleen tietä, ettei elämän uudelleen järjestäminen tapahtuisi ilman sitä, että työläiset itse ratkaisevat itsenäisesti työsuhteita
koskevat kysymykset, - että juuri tällaisena aikana ammattiliitot eivät sulkeudu ahtaiden ammattikuntaetujen puitteisiin, eivät unohda heikompia veljiään, maataloustyöläisiä, vaan tulevat
kaikella tarmollaan heidän avukseen perustamalla Venäjän maataloustyöläisten liiton.
Seuraavassa artikkelissa yritämme hahmotella eräitä siihen tähtääviä käytännöllisiä toimenpiteitä.
Toinen artikkeli
Edellisessä artikkelissa tarkastelimme Venäjän maataloustyöläisten liittoa koskevan kysymyksen
periaatteellista merkitystä. Nyt kajoamme muutamiin tämän kysymyksen käytännöllisiin puoliin.
Venäjän maataloustyöläisten liittoon pitäisi kuulua kaikkien, jotka enimmäkseen tai pääasiallisesti tai vaikkapa vain osittain tekevät palkkatyötä maataloudellisissa tuotantolaitoksissa.
Kokemus on osoittava, käykö tarpeelliseksi jakaa tällaiset liitot varsinaisten maataloustyöläisten
liittoihin ja vain osittain palkkatyötä tekevien työläisten liittoihin. Tällä seikalla ei ole ainakaan
oleellista merkitystä. Oleellista on se, että kaikkien työvoimaansa myyvien tärkeimmät luokkaedut ovat samanlaatuiset ja että on aivan välttämätöntä liittää yhteen kaikki ne, jotka hankkivat
vaikkapa osan toimeentulostaan palkkautumalla työhön "vieraille ihmisille".
Tuhannet ja miljoonat siteet yhdistävät kaupunkien, tehtaitten palkkatyöläisiä maaseudun
palkkatyöläisiin. Edellisten kehotus jälkimmäisille ei voi jäädä tuloksettomiksi. Mutta asia ei saa
rajoittua pelkkään kehotukseen. Kaupunkien työläisillä on paljon enemmän kokemusta, tietoja,
varoja ja voimia. On suoranaisesti annettava osa näistä voimista sitä varten, että voitaisiin auttaa maaseudun työläisiä nousemaan.
Pitää määrätä yksi päivä, jona ansaittu palkka kaikkien järjestäytyneiden työläisten tulee antaa
koko tämän kaupunkien ja maaseudun palkkatyöläisten yhteenliittämistoiminnan kehittämiseen ja lujittamiseen. Käytettäköön määrätty osa tästä summasta yksinomaan kaupunkilais-
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työläisiltä tulevan apuna maatyöläisten yhdistämiseen luokkapohjalla. Kustannettakoon tästä
rahastosta eniten suosittujen lehtolehtisten painattaminen, maatyöläisten oman, alussa vaikka
vain kerran viikossa ilmestyvän sanomalehden julkaiseminen, vaikkapa vähälukuisen agitaattori- ja järjestäjäryhmän lähettäminen maaseudulle, perustamaan viipymättä eri paikkakunnille
maatalouden palkkatyöläisten liittoja.
Vain tällaisten liittojen oma kokemus auttaa löytämään oikean tien toiminnan kehittämiseksi
edelleen. Kunkin tällaisen liiton ensimmäisenä tehtävänä tulee olla niiden aseman parantaminen, jotka myyvät työvoimaansa maatalousyrityksille, korkeampien palkkojen, parempien
asunto- ja ravinto-olojen ym. parannusten hankkiminen.
On julistettava mitä päättäväisin taistelu sitä harhaluuloa vastaan, että tuleva maan yksityisomistuksen lakkauttaminen muka voi "antaa maata" jokaiselle batrakille ja päiväläiselle, hävittää juuria myöten palkkatyön käytön maanviljelyksessä. Se on harhaluulo, äärettömän vahingollinen harhaluulo. Maan yksityisomistuksen lakkauttaminen on valtava ja ehdottomasti edistyksellinen, ehdottomasti taloudellisen kehityksen etujen ja proletariaatin etujen mukainen uudistus, jota jokainen palkkatyöläinen kannattaa kaikesta sydämestään ja kaikin voimin, mutta joka
ei vielä suinkaan tee loppua palkkatyöstä.
Maa ei kelpaa syötäväksi. Maata ei voida viljellä ilman karjaa, työvälineitä, siemeniä, ilman ruokavaroja, ilman rahaa: Olisi paha erehdys, anteeksiantamatonta naiiviutta luottaa "lupauksiin",
olipa niiden antaja kuka tahansa, lupauksiin, että maaseudun palkkatyöläisiä "autetaan" hankkimaan karjaa, työvälineitä yms.
Perusohje, kaiken ammattiyhdistysliikkeen ensimmäinen käsky kuuluu: älä luota "valtioon" luota vain oman luokkasi voimaan. Valtio on vallassa olevan luokan järjestö.
Älä luota lupauksiin, luota vain oman luokkasi yhteenliittyneisyyden ja valveutuneisuuden voimaan!
Sen vuoksi ei maataloustyöläisten ammattiliiton tehtäväksi ole asetettava ainoastaan taistelua
työläisten aseman parantamiseksi yleensä, vaan myös erityisesti heidän luokkaetujensa puoltaminen edessä olevan suuren maaudistuksen tapahtuessa.
"Työvoima on luovutettava volostikomiteoiden käytettäväksi". näin järkeilevät useasti talonpojat ja eserrät. Maatalouden palkkatyöläisten luokan katsantokanta on juuri päinvastainen: volostikomiteat on alistettava "työvoiman" käytettäväksi! Isäntämiesten asenne ja palkkatyöläisten asenne tulevat tällaisen vastakkain asettelun avulla täysin selvästi ilmi.
"Maa koko kansalle". Se on oikein. Mutta kansa jakautuu luokkiin. Jokainen työläinen tietää,
näkee, tuntee, kokee tämän tosiasian, jota porvaristo tahallisesti hämää ja jonka pikkuporvaristo alituisesti unohtaa.
Yksinäisiä köyhiä ei kukaan auta. Mikään "valtio" ei auta maaseudun palkkatyöläistä, batrakkia,
päiväläistä, köyhää talonpoikaa, puoliproletaaria, ellei hän itse auta itseään. Ensimmäinen askel sitä varten on maaseutuproletariaatin itsenäinen luokkajärjestö.
Toivokaamme, että yleisvenäläinen ammattiliittokonferenssi käy käsiksi tähän asiaan mitä suurimmalla tarmolla, kajauttaa kutsun yli koko Venäjän, ojentaa auttavan käden, proletaarien
järjestyneen etujoukon väkevän käden maaseudun proletaarille.
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"Pravda" Nro 90 ja 91; heinäkuun 7 (kesäkuun24) ja heinäkuun 8 (kesäkuun 25) pnä 1917. Allekirjoitus:
N. Lenin. Julkaistaan "Pravda" lehden tekstin mukaan.
Teokset, 25. osa, s. 112 – 116.

ARTIKKELIN "NEUVOSTOVALLAN LÄHIMMÄT TEHTÄVÄT"
ALKUPERÄINEN HAHMOTELMA

Pikakirjoitus
-----XII luku
------Se, missä määrin edellä esitetyt muutokset meidän tehtäviemme asettelussa jäävät toisinaan
käsittämättömiksi, tuli ilmi muun muassa hiljattain käydyssä väittelyssä ammattiliittojen merkityksestä1. Silloin esitettiin ajatus provokatorisessa tarkoituksessa, s.o. provosoidakseen meidät
tekoihin, joista ei ole etua muille kuin porvaristolle), silloin esitettiin ajatus, että ammattiliittojen, jotta ne voisivat paremmin ylläpitää ja lujittaa proletariaatin itsenäisyyttä luokkana, ei pidä
muuttua valtiollisiksi järjestöiksi. Tämän ajatuksen verhoamiseksi esitettiin hyvältä kuulostavia
ja melko lailla totunnaisia ja melko lailla ulkoa opittuja sanoja työn taistelusta pääomaa vastaan,
siitä, että proletariaatin on välttämättä säilytettävä itsenäisyytensä luokkana. Todellisuudessa
moinen ajatus oli ja on edelleen joko mitä karkeimman laatuista porvarillista provokaatiota tahi
sitten äärimmäistä ymmärryksen puutetta, orjamaista eilispäivän iskulauseiden kertaamista,
kuten historian nykyvaiheen muuttuneiden olosuhteiden analyysi osoittaa. Eilen ammattiliittojen päätehtävänä oli taistella pääomaa vastaan ja puolustaa proletariaatin itsenäisyyttä luokkana. Eilen oli iskulauseena epäluottamus valtiota kohtaan, koska se oli porvarillinen valtio. Tänään valtio muuttuu ja on muuttunut proletaariseksi. Työväenluokka muuttuu ja on muuttunut
valtion hallitsevaksi luokaksi. Ammattiliitot muuttuvat ja niiden pitää muuttua valtiollisiksi järjestöiksi, joille lankeaa ensi kädessä vastuu koko talouselämän uudistamisesta sosialismin periaatteiden pohjalla. Sen vuoksi vanhan ammatillisen liikkeen iskulauseiden soveltaminen nykyaikaan olisi samaa kuin luopuminen työväenluokan sosialistisista tavoitteista.
----------Teokset, 28. osa, s. 201 - 202

1

. Kysymys on ammattiliittojen merkitystä koskevasta taistelusta menshevikkejä vastaan ammattiliittojen I yleisvenäläisessä edustajakokouksessa, joka pidettiin Pietarissa tammikuun 7 - 14
(20 - 27) pnä 1918.
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TYÖLÄISTEN, TALONPOIKAIN, KASAKKAIN JA PUNA-ARMEIJALAISTEN EDUSTAJAIN NEUVOSTOJEN YLIMÄÄRÄINEN, VI YLEISVENÄLÄINEN EDUSTAJAKOKOUS
6. - 9. marraskuuta 1918

PUHE VALLANKUMOUKSEN VUOSIPÄIVÄN JOHDOSTA MARRASKUUN 6 pnä
"Ammattiliittojen asema on muuttunut. Niiden tärkeimmäksi tehtäväksi on tullut edustajiensa
asettaminen kaikkiin päähallintoihin ja keskuselimiin, kaikkiin niihin uusiin järjestöihin, jotka
ottivat vastaan kapitalismilta rappiotilaan saatetun, tahallisesti sabotoivan teollisuuden ja kävivät siihen käsiksi ilman kaikkien niiden sivistyneistön voimien apua, jotka asettivat alun perin
tehtäväkseen käyttää tietoja ja korkeakoulusivistystä - tuota ihmiskunnan tietovarojen hankkimisen tulosta - käyttää kaikkea tuota ajaakseen karille sosialismin asian, käyttääkseen tiedettä
muuhun, muttei auttamaan joukkoja järjestämään yhteisen kansantalouden, jossa ei ole riistäjiä. Näiden henkilöiden tarkoituksena oli käyttää tiedettä apunaan työntääkseen kapuloita pyöriin, häiritäkseen tähän työhön vähimmin valmistuneita työläisiä, jotka kävivät käsiksi hallintotehtäviin, ja voimme sanoa, että pääasiallisin vastus on murrettu. Se oli tavattoman vaikeaa.
Porvariston puoleen kallistuvien ainesten sabotaasi on murrettu. Suunnattomista vastuksista
huolimatta työläiset ovat ottaneet tämän perusaskeleen ja siten laskeneet sosialismin perustuksen. Emme vähääkään liioittele emmekä pelkää sanoa totuutta. Niin, on tehty vähän, jos
katsotaan asian päätökseen viemisen kannalta, mutta on tehty paljon, tavattoman paljon perustuksen lujittamisen kannalta. Sosialismista puhuttaessa ei voida sanoa, että mitä laajimmassa työväenjoukoissa perustus on rakennettu tietoisesti siinä mielessä, että ne ovat ottaneet
käsiinsä kirjoja, lukeneet kirjasia, vaan tietoisuus ilmenee siinä, että ne ovat omalla tarmollaan,
omin käsin ryhtyneet suorittamaan tavattoman vaikeaa tehtävää, tehneet tuhansia erehdyksiä
ja itse kärsineet jokaisesta erehdyksestä, ja jokainen erehdys on terästänyt ja karaissut niitä
teollisuuden hallinnon järjestämistyössä, ja tämä hallinto on nyt luotu ja lepää vankalla perustalla. Ne ovat vieneet työnsä päätökseen. Nyt tätä työtä ei tulla tekemään samoin kuin silloin, nyt koko työväen massa, eivät yksin johtajat ja eturivin työntekijät, vaan todellakin mitä laajimmat kerrokset tietävät rakentavansa sosialismia itse, omilla käsillään, tietävät, että perustus
on jo rakennettu ja ettei mikään voima maan rajojen sisällä estä viemästä tätä asiaa päätökseen."
Teokset, 28. osa, s. 126 - 127

PUHE KANSANTALOUSNEUVOSTOJEN II YLEISVENÄLÄISESSÄ EDUSTAJAKOKOUKSESSA JOULUKUUN 25 PNÄ 1918
"Siirtyessäni lähitehtäviämme koskevaan kysymykseen minun on huomautettava, että perusta
on jo laskettu ja että kansantalousneuvostojen ensimmäisen ja toisen edustajakokouksen välisenä aikana olemme hahmotelleet toimintamme perusluonteen. Yhdessä ammattiliittojen
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kanssa olemme laatineet ja saattaneet kestävälle pohjalle teollisuuden, kansallistettujen tuotantolaitosten, kokonaisten tuotannonalojen yleisen johtamissuunnitelman, mutta vastaisuudessakin tulemme taistelemaan kaikenlaisia syndikalistisia, separatistisia, paikka- ja aluekunnallisia asialle vahingollisia yrityksiä vastaan.
Sotatilanteen vuoksi vastuumme on erikoisen suuri ja tehtävämme ovat vaikeita. Kolleginen
johtotoiminta vaatii ammattiliittojen osallistumista siihen. Kollegiot ovat välttämättömiä, mutta
kollegiset johtoelimet eivät saa muodostua käytännöllisen työn haitaksi. Sikäli kuin muun muassa minä olen joutunut tarkkailemaan nykyään tuotantolaitostemme taloudellisten tehtävien
täyttöä käytännössä, pistää erikoisesti silmään se, että täytäntöönpanon osalta sidottuna kollegiseen käsittelyyn työmme jarruttaa väliin täytäntöönpanoa. Siirtyminen kollegiseen vastuuseen on nykyhetken tehtäviä."
--------Teokset, 28. osa, s. 367 - 374

AMMATTILIITTOJEN TEHTÄVISTÄ
Tomski, Radus-Zenkovitsh ja Nogin ilmentävät teeseissään kukin omaa "ammattialaansa", nimittäin ammattiyhdistysten, komissariaatin sekä osuuskuntien ja vakuutuskassojen kantaa.
Siitä syystä kutakin teesiryhmää vaivaa asian jonkin puolen yksipuolinen tähdentäminen ja perustavaa laatua olevien periaatekysymysten jättäminen varjoon, hämärän peittoon.
Voidaksemme asettaa oikein nämä periaatekysymykset, jotka koskevat nykyistä ammattiyhdistysliikettä ja sen suhdetta neuvostovaltaan, on ennen kaikkea otettava oikealla tavalla huomioon kapitalismista sosialismiin johtavan siirtymäkauden tämänhetkisen meneillään olevan ajankohdan erikoisuudet.
Kukaan kolmesta teesien laatijasta ei ole valaissut riittävästi tai miltei ollenkaan tätä asian tärkeintä puolta.
II
Kyseisessä suhteessa tärkein nykyisen ajankohdan erikoisuus on seuraava: Neuvostovalta, siis
proletariaatin diktatuuri, on voittanut puolelleen niin kaupunkiproletariaatin joukot kuin maaseudun talonpoikaisköyhälistönkin, mutta se ei ole ulottanut kommunistista propagandatyötään eikä tehokasta järjestävää toimintaansa vielä läheskään kaikille ammattialoille ja
puoliproletaarien joukkoihin.
Tästä johtuu, että tällä hetkellä on erikoisen, poikkeuksellisen tärkeää tehdä voimaperäistä
propagandaa ja organisatorista työtä toisaalta siinä tarkoituksessa, että saataisiin ulotetuksi
meidän vaikutuksemme työläis-ja toimihenkilökerroksiin, jotka ovat vähimmin neuvostolaisia
(ts. muita kauempana neuvosto-ohjelman täydellisestä hyväksymisestä), taivutetuksi nuo kerrokset mukaan proletariaatin yleiseen liikkeeseen, ja toisaalta siinä tarkoituksessa, että ravistettaisiin aatteellisesti hereille ja liikkeelle ja tiivistettäisiin järjestöllisesti proletariaatin ja puolipro-
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letariaatin sellaiset kehittymättömimmät kerrokset ja ainekset kuin esim. sekatyöläiset, edelleen kaupunkien kotiapulaiset ja maaseudun puoliproletaarit jne.
Nykyisen ajankohdan toinen peruserikoisuus on se, että sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen on meillä jo pantu vireille, ts. sen ei enää katsota olevan vain asetettu tehtävä ja lähin käytännöllinen tavoite, vaan on jo muodostettu useita mitä tärkeimpiä elimiä tätä rakennustyötä
varten (esim. kansantalousneuvostot), kehitetty käytännössä tietynlaiset keskinäissuhteet niiden ja joukkojärjestöjen (ammattiliittojen, osuuskuntien) kesken, saatu tiettyä käytännöllistä
kokemusta. Mutta rakennustyö ei ole silti likimainkaan lopussa eikä päättymässä, puutteellisuuksia on vielä tavattoman paljon, olennaisintakaan ei ole vielä turvattu (esim. viljan oikeaa
hankintaa ja jakelua, polttoaineiden tuotantoa ja jakoa), työtätekevien joukkojen osallistuminen
tähän rakennustyöhön ei ole vielä läheskään riittävän laajaa.
III
Kyseinen tilanne asettaa tällä haavaa ammattiliitoille seuraavia tehtäviä. Mistään ammattiliittojen "puolueettomuudesta" ei voi olla puhettakaan. Kaikkinainen puolueettomuuden propagointi on joko vastavallankumouksellisuuden tekopyhää naamiointia taikka täydellistä tietoisuuden
puutetta.
Ammattiyhdistysliikkeen ydinjoukossa meillä on nyt kylliksi voimaa, voidaksemme alistaa vaikutuksemme ja proletariaatin yleisen kurin alaisiksi ammattiliittojen takapajuiset ja passiiviset,
ei-kommunistiset ainekset samoin kuin ne työtä tekevät kerrokset, jotka pysyvät eräässä suhteessa vielä pikkuporvarillisina kerroksina.
Siitä syystä päätehtävänä ei ole nyt voimakkaan vihollisen vastarinnan nujertaminen, koska sellaista vihollista ei Neuvosto-Venäjän proletaari- ja puoliproletaarijoukkojen keskuudessa enää
ole, vaan tehtävämme on hälventää tiettyjen pikkuporvarillisten proletaari- ja puoliproletaarikerrosten ennakkoluulot tekemällä pontevasti, sitkeästi ja yhä laajemmassa mitassa valistus- ja
organisaatiotyötä, laajentaa jatkuvasti neuvostovallan vielä riittämättömän laajaa perustaa (ts.
vetää yhä useammat työläiset ja köyhät talonpojat osallistumaan välittömästi valtion hallintoon), valistaa työtä tekevien takapajuisia kerroksia (paitsi kirjojen, luentojen, sanomalehtien
avulla, myös käytännöllisellä osanotolla valtion hallintoon), löytää uudet organisaatiomuodot
pitäen silmällä näitä ammattiyhdistysliikkeen uusia tehtäviä yleensä sekä verrattomasti lukuisampien puoliproletaarijoukkojen, esim. talonpoikaisköyhälistön, mukaanvetämistä.
Vedettäköön esim. kaikki ammattiliiton jäsenet mukaan valtiolliseen hallintotyöhön komissaareina, lentävien valvontaryhmien jäsenenä jne. Kotiapulaisetkin on saatava osallistumaan alussa
osuuskauppatoimintaan, väestön elintarvikehuoltoon, tarvikkeiden tuotannon valvontaan jne.
ja sitten yhä vastuunalaisempaan ja vähemmän "rajoittuneeseen" työhön. Tässä on noudatettava tietenkin tarpeellista asteittaisuutta.
"Spesialistit" on saatava mukaan valtiolliseen työhön rinnan työläisten kanssa ja spesialisteja on
pidettävä silmällä.
On otettava huomioon, että siirtymämuodot edellyttävät uusia organisatorisia puitteita. Esim.
köyhälistökomiteat esittävät maaseudulla tavattoman tärkeää osaa. on syytä epäillä että niiden
sulautuminen yhteen neuvostojen kanssa johtaa paikoin puoliproletaarien joukkojen jäämiseen
vakinaisen organisaation ulkopuolelle. Talonpoikaisköyhälistön järjestämisestä ei sovi kieltäy-
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tyä sillä verukkeella, ettei tämä köyhälistö ole palkkatyöväkeä. Voidaan ja täytyy etsiä jatkuvasti
uusia muotoja, muodostettakoon esim. vaikkapa köyhälistöliittoja (olkoot ne samoja köyhälistökomiteoita), sellaisen köyhälistön liittoja, joka (a) ei ole kiinnostunut viljakeinottelusta eikä
korkeista viljanhinnoista, (b) pyrkii saamaan parannusta asemaansa yleisten, kaikkia koskevien
toimenpiteiden avulla, (c) pyrkii edistämään maan yhteisviljelyä, (d) tahtoo pysyväistä liittoa
kaupunkien työläisten kanssa jne.
Tällainen talonpoikaisköyhälistön liitto voisi olla Yleisvenäläisen ammattiliittoneuvoston erillisenä osastona, jottei se voisi alistaa vaikutukseensa täysproletaarisia aineksia. Muotoa voidaan muuttaa ja sitä on etsittävä pitämällä silmällä käytännön tarpeita, uutta tehtävää, sitä että
saadaan uutta sosiaalista tyyppiä olevat (talonpoikaisköyhälistö ei ole proletariaattia eikä nykyään edes puoliproletariaattia, vaan niitä, jotka ovat lähinnä puoliproletariaattia sikäli kuin kapitalismia on vielä olemassa, mutta samalla myös niitä, jotka ovat halukkaimpia siirtymään
sosialismiin...1
Kirjoitettu vuosien 1918 - 1919 vaihteessa.
Julkaistu ensi kerran 1933 Lenin kokoelman XXIV osassa
Teokset, 28. osa, s. 375 - 378

ALUSTUS AMMATTILIITTOJEN 2. YLEISVENÄLÄISESSÄ EDUSTAJAKOKOUKSESSA 20. TAMMIKUUTA 1919 (LIITETTY)
(Myrskyisiä, kauan kestäviä suosionosoituksia.)
Toverit, minun on ennen muuta pyydettävä anteeksi, että hieman huonovointisena minun täytyy rajoittua tänään käsittelemään vain lyhyesti kysymystä, joka on nyt asetettu ratkaistavaksenne. Kysymys ammattiliittojen tehtävistä.
Teille esitetyn päätöslauselmaehdotuksen on ammattiliittojen edustajakokoukselle laatinut
kommunistien ryhmä, joka on käsitellyt sitä kaikin puolin. Koska päätöslauselmaehdotus on nyt
julkaistu, niin oletan, että kaikki läsnäolijat ovat siihen tutustuneet, joten otan tarkasteltavakseni vain kaksi tärkeintä kohtaa, jotka ovat mielestäni tässä päätöslauselmassa kosketelluista
kohdista yleensä olennaisimpia.
Minusta tuntuu, että ensimmäinen näistä kohdista, luonteeltaan niin sanoakseni negatiivinen
kohta, on ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyys- ja riippumattomuus- tunnuksen johdosta esitetty ponsi, tunnuksen, josta päätöslauselman 3. kohdassa sanotaan, että käytännössä se on johtanut tätä tunnusta noudattaneet ryhmät avoimeen taisteluun neuvostovaltaa vastaan ja tämänlaatuinen yritys on asettanut ne, ts. nuo ryhmät, työväenluokan rivien ulkopuolelle.
Toverit, minusta tuntuu, että tämä surullisen kuuluisa riippumattomuus -tunnus ansaitsee
huomiota muunkin kuin pelkästään ammattiyhdistysliikkeen kannalta. Taistelu, joka valtaa nyt
1

. Käsikirjoitus katkeaa tähän.
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maailman ja keskittyy ilmeisesti ennen näkemättömän nopeasti kysymykseen: proletariaatin
diktatuuri vai porvariston diktatuuri, koko tämä taistelu voidaan nähdäkseni käsittää oikein ja
ottaa oikealla tavalla huomioon sekä työväenluokalle, sen tietoisille edustajille voidaan antaa
mahdollisuus osallistua oikealla tavalla tähän taisteluun vain ehdolla, että käsitetään, minkälaista itsepetosta ja toisten pettämistä tämä riippumattomuus -tunnus on. Ennen muuta haluaisin
huomauttaa vaikkapa vain lyhyesti siitä, miten virheellinen tämä tunnus on teorian kannalta,
että se ei kestä teorian mielessä pienintäkään arvostelua.
Toverit, Saksan viime tapahtuma, Liebknechtin ja Luxemburgin petomainen, katala murha, ei
ole yksinomaan alkaneen Saksan vallankumouksen dramaattisin ja traagisin tapahtuma, vaan se
valaisee lisäksi tavattoman kirkkaasti sitä, miten nykyisen taistelun kysymykset asetetaan tämänpäiväisten erilaisia poliittisia katsomuksia edustavien virtausten keskuudessa ja tämänpäiväisissä teoreettisissa rakennelmissa. Juuri Saksasta on kuulunut eniten puheita, vaikkapa esim.
paljon porua aiheuttaneesta demokratiasta, sellaisista tunnuksista kuin demokratia yleensä
sekä työväenluokan riippumattomuus valtio- vallasta. Nämä tunnukset, joilla ei ensi näkemältä
ehkä tunnu olevan yhtymäkohtia, ovat itse asiassa kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Ne ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa siksi, että ne osoittavat, miten voimakkaita pikkuporvarilliset ennakkoluulot ovat yhä vieläkin proletariaatin valtavasta luokkataistelukokemuksesta huolimatta, miten
yhä vielä luokkataistelu hyväksytään tämän tästä vain huulin, kuten saksalaiset sanovat, eikä se
oikeastaan painu enempää järkeen kuin sydämeenkään niille, jotka siitä puhuvat. Kuinka tosiaankin voidaan puhua riippumattomuudesta, jos muistamme edes aakkoset siitä kansantaloustieteestä, jota olemme opiskelleet Marxin "Pääomasta", siitä luokkataisteluopista, johon
me kaikki tukeudumme molemmin jaloin, kuinka voidaan niin tehdä taistelun kehityttyä nykyiseen laajuuteensa, nykyiseen mittaansa, kun on selvää, että sosialistinen vallankumous on astunut päiväjärjestykseen kaikkialla maailmassa, kun se on käytännöllisesti katsoen selvää demokraattisempienkin maiden tapahtumien perusteella. Joka niin ajattelee, hän todistaa - mikäli
kysymys on kansantalousopista - ettei hän ole ymmärtänyt sivuakaan Marxin "Pääomasta",
jonka nimeen nyt poikkeuksetta kaikkien maiden sosialistit vannovat.
Vannoessaan tämän teoksen nimeen he kuitenkin itse asiassa, juuri kun yltävät siihen päätaisteluun, mihin Marxin "Pääoma" johdatti, kieltäytyvä tästä luokkataistelusta ja kuvittelevat, että
voi olla olemassa luokkien ulko- tai yläpuolista demokratiaa, että nykyisessä yhteiskunnassa voi
silloinkin, kun kapitalistit pysyvät omistajina, olla muunlaista kuin porvarillista demokratiaa, ts.
valheellisilla, pettävillä demokraattisilla kilvillä naamioitua porvariston diktatuuria. Juuri tuolta
samaisesta Saksasta kantautui hiljattain kuuluviimme ääniä, että siellä proletariaatin diktatuuri
pysynee ja jopa varmasti pysyykin demokratian puitteissa, että demokratia jää olemaan. Juuri
siellä ne jotka vaativat, että heitä pidettäisiin marxismin opettajina, ne jotka olivat koko II Internationaalin ideologeja vuosina 1889 - 1914, sellaiset kuin Kautsky, ovat esiintyneet demokratia-tunnuksin ymmärtämättä, että niin kauan kuin kapitalistit pysyvät omistajina, demokratia on vain läpeensä ulkokultainen porvariston diktatuurin naamio ja ettei voi olla puhettakaan
mistään todellisesta työn vapauttamisesta pääoman ikeestä, jollei riistetä pois tätä tekopyhää
naamiota, jollemme aseta kysymystä niin kuin Marx opetti sen aina asettamaan ja niin kuin
proletariaatin jokapäiväinen taistelu on opettanut sen asettamaan, niin kuin jokainen lakko,
jokainen ammatillisen taistelun kärjistymä on opettanut sen asettamaan; kysymys on asetettava siten, että niin kauan kuin omistusoikeus kuuluu kapitalisteille, on kaikkinainen demokratia oleva vain ulkokultaisuudella naamioitua porvariston diktatuuria. Kaikki puheet yleisestä
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äänestyksestä, koko kansan tahdosta, äänestäjien tasa-arvoisuudesta ovat kauttaaltaan petosta, sillä riistäjien ja riistetyn, pääomien ja omaisuuksien haltijan ja nykyisen palkkaorjan välillä
ei voi olla tasa-arvoisuutta.
Tsarismiin, itsevaltiuteen, monarkiaan ja muihin feodalismin jäänteisiin verrattuna porvarillinen
demokratia on tietysti valtavaa historiallista edistystä. Meidän tulee tietysti käyttää sitä hyväksi
ja tällöin asetamme kysymyksen siten, että meidän on ehdottomasti käytettävä porvarillisen
demokratian muotoja niin kauan, kunnes päiväjärjestykseen tulee työväenluokan taistelu koko
vallasta. Mutta asianlaita on siten, että tähän ratkaisevaan taisteluvaiheeseen onkin juuri päädytty koko maailman mitassa. Juuri nyt on kysymys siitä, onnistuuko kapitalistien pitää vallassaan tuotantovälineet ja ennen kaikkea tuotantokalusto. Ja tämä merkitsee, että he valmistelevat uusia sotia. Imperialistinen sota osoitti meille aivan silmin nähtävästi, miten kapitalistinen
omistus kytkeytyi tuohon kansojen teurastukseen ja johti siihen vastustamattomasti ja varmasti. Mutta siinä tapauksessahan kaikki puheet demokratiasta koko kansan tahdon ilmaisemisena,
osoittautuvat havainnollisesti kaikille olevan petos, ne osoittautuvat vain kapitalistien ja pohattojen etuoikeudeksi jymäyttää työtätekevien takapajuisimpia kerroksia niin lehdistönsä avulla,
joka jää omistajien haltuun, kuin myös muilla poliittisilla vaikutuskeinoilla.
Kysymys on näin ja vain näin. Joko porvariston diktatuuri - verhonaan perustavat kokoukset,
kaikenmoiset äänestykset, demokratia ja muu sellainen porvarillinen huiputus, millä sokaistaan
hölmöjä ja millä nykyään voivat ylpeillä ja koreilla vain ne, jotka ovat luopuneet täydellisesti ja
kautta koko linjan marxilaisuudesta ja sosialismista, - tai proletariaatti pystyttää diktatuurin
lannistaakseen raudanlujin ottein porvariston, joka usuttaa takapajuisimpia aineksia maailman
proletariaatin parhaiden johtajien kimppuun. Jälkimmäinen diktatuuri on proletariaatin ylivoimaa porvariston lannistamiseksi, koska tämä varustautuu sitä kuumeisemmin tekemään hurjaa
vastarintaa proletariaatille, mitä selvemmin se huomaa tämän kysymyksen joukkojen asettamaksi. Tähän asti porvaristo on pitänyt työläisten tyytymättömyyttä ja suuttumusta useimmiten ohimenevänä tyytymättömyyden ilmenemisenä. Esimerkiksi englantilaiset kapitalistit, jotka
lienevät työläisten poliittisessa pettämisessä kokeneimpia ja poliittisesti kehittyneimpiä ja järjestyneimpiä, katsovat useimmiten vieläkin asian olevan siten, että sota on tietysti aiheuttanut
tyytymättömyyttä ja tämä synnyttää väistämättömästi nyt ja vastaisuudessakin levottomuuksia
työväen keskuudessa, mutta he eivät ole vielä sanoneet, että kysymys olisi jo siitä, kuka tulee
valtion johtoon, kenen käsissä tulee olemaan valtiovalta ja jääkö omaisuus herroille kapitalisteille. Tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että juuri tämä kysymys on epäilemättä ollut
ajankohtainen paitsi Venäjällä, myös monissa Länsi-Euroopan maissa, eikä yksinomaan sotaan
osallistuneissa, vaan jopa sellaisissa puolueettomissakin maissa kuin Sveitsissä ja Hollannissa,
jotka ovat kärsineet sodasta suhteellisesti vähemmän.
Porvaristo on kasvanut itse ja kasvattanut joukkoja ennen kaikkea porvarillisen parlamentarismin hengessä, mutta sittenkin niiden keskuudessa on kehkeytynyt neuvostoliike, neuvostovaltaa kannattava liike, se näkyy ilmeisen selvästi. Neuvostoliike on lakannut olemasta Venäjälle ominainen proletariaatin vallan muoto, sen kannalle on asettunut kansainvälinen proletariaatti valtataistelussaan, ja siitä on tullut seuraava askel sosialistisen vallankumouksen yleismaailmallisessa kehityksessä. Ensimmäisenä askeleena oli Pariisin kommuuni, joka osoitti, että
työväenluokka ei saavuta sosialismia muutoin kuin diktatuurinsa kautta, lannistamalla riistäjät
väkivaltaisesti. Se oli ensimmäinen Pariisin Kommuunin opetus, nimittäin että työväenluokka ei
pääse etenemään sosialismia kohti vanhan, porvarillis-demokraattisen parlamentaarisen valtion
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avulla, vaan se voi saavuttaa sen ainoastaan uudentyyppisen valtion avulla, joka murskaa niin
parlamentarismin kuin virkamieslaitoksenkin alusta loppuun asti.
Toisena askeleena sosialistisen vallankumouksen yleismaailmallisen kehityksen kannalta on
neuvostovalta. Jos kohta sitä pidettiin alussa vain Venäjälle ominaisena ilmiönä ja sellaisena sitä
voitiin ja jopa täytyikin pitää, mikäli pysyttiin tosiasioiden pohjalla, niin nyt tapahtumat ovat
osoittaneet, ettei se ole pelkästään Venäjälle ominainen ilmiö, vaan se on proletariaatin taistelun kansainvälinen muoto, että sodat, jotka ryhmittivät uudella tavalla proletaarien ja puoliproletaarien joukot, antoivat näille uuden organisaation, mikä asettuu silminnähtävästi vastustamaan rosvoavaa imperialismia, vastustamaan kapitalistiluokkaa ja tämän sodanedellisiin verrattuna ennen näkemättömiä ja ennen kuulumattomia liikevoittoja; sodat synnyttivät kaikkialla
näitä uusia joukkotaistelujärjestöjä, proletariaatin järjestöjä, joiden tarkoituksena on porvariston vallan kukistaminen.
Kaikki eivät tajunneet neuvostojen tätä merkitystä silloin, kun neuvostot syntyivät. Kaikki eivät
ole tajunneet vieläkään tätä merkitystä. Mutta meille, joilla on kokemusta näiden neuvostojen
alkiomuodosta vuodelta 1905, meille, joilla on kokemusta vuoden 1917 helmikuun vallankumouksen jälkeisistä pitkäaikaisista horjunnoista ja hoiperteluista joukkojen neuvosto-organisaation ja pikkuporvarillisen, sovitteluhenkisen petturuusideologian välillä, meille tilanne on nyt toki selvääkin selvempi. Se on aivan kuin kämmenellämme, ja me suhtaudumme
kysymyksen ratkaisuun tämän tilanteen kannalta, siltä kannalta, miten on virinnyt ja viriää päivä
päivältä yhä laajemmalle ja syvemmälle proletariaatin taistelu valtiovallasta kapitalistista omistusta vastaan. Tältä kannalta katsoen tuskin on arvoa viittauksilla demokratiaan, millään fraaseilla "riippumattomuudesta" ja sen sellaisilla puheilla, jotka hairahtuvat alinomaa eräänlaiselle
luokattomuuskannalle, sillä tiedämme, että kapitalistisessa yhteiskunnassa pitää herruutta porvaristo, että kapitalistinen yhteiskunta saa alkunsa nimenomaan porvariston vallasta niin talouselämän kuin politiikankin alalla. Joko proletariaatin valta tai porvariston diktatuuri, mitään
keskiversiota vähänkään tärkeissä asioissa ja vähänkään huomattavaksi ajanjaksoksi ei voi olla.
Mutta ken puhuu riippumattomuudesta, ken puhuu demokratiasta yleensä, hän olettaa mahdolliseksi joko tietoisesti tai tiedottomasti jonkinlaisen keskitien, jotain sellaista, mikä on luokkien välimailla, luokkien yläpuolella. Ja se on joka kerta itsepetosta, petkutusta, sen salaamista,
että niin kauan kuin kapitalistit pysyvät vallassa, niin kauan kuin tuotantovälineet ovat kapitalistien omistuksessa, demokratia saattaa olla joko suppeampaa tai laajempaa, sivistyneempää jne.
pysyen kuitenkin tosiasiassa porvariston diktatuurina, samalla kun jokainen huomattava ristiriita kypsyttää yhä ilmeisemmin, yhä näkyvämmin kansalaissotaa.
Mitä lähempänä demokratiaa ovat Ranskan poliittisen elämän muodot, sitä todennäköisempää
on kansalaissodan puhkeaminen sellaisista syistä kuin Dreyfusin jutusta. Mitä laajempaa on
Amerikan demokratia proletariaatteineen, internationalisteineen ja vieläpä pasifisteineenkin,
sitä todennäköisemmin tulee olemaan lynkkaustapauksia ja kansalaissodan hulmahduksia. Tämän merkitys on sitäkin selvempi meille nyt, kun porvarillisen vapauden, demokratian ensimmäinen viikko Saksassa on johtanut hurjaan, paljon kärkevämpään kuin meillä, paljon kiivaampaan kansalaissotaan. ja se joka ottaa nämä hulmahdukset siltä kannalta, onko jokin puolue
tuomitsemassa; joka ottaa asian pelkästään Liebknechtin ja Luxemburgin murhan kannalta, hän
on sokea ja arka ajattelussaan eikä tahdo ymmärtää, että hulmahdukset merkitsevät hillitöntä
kansalaissotaa, joka on väistämätön seuraus kapitalismin kaikista ristiriidoista. Keskiversiota ei
ole eikä voi olla. Kaikki puheet riippumattomuudesta ja demokratiasta yleensä, höystettäköön
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niitä millä kastikkeella tahansa, ovat mitä pahinta petosta, mitä pahinta sosialismin kavaltamista. Jos kohta teorian propagoinnissaan bolshevikit, jotka asiallisesti ovat nyt Internationaalin
perustajia, jos kohta teoreettisessa kansalaissodan propagoinnissaan bolshevikit eivät yltäneet
pitkälle ja estyivät siitä tämän tästä imperialististen valtioiden sensuurihaittojen ja sotilaallisten
ehkäisytoimenpiteiden vuoksi, niin ei enää propaganda eikä teoria, vaan kansalaissodan tapahtumat käyvät sitä hurjemmiksi, mitä vanhempaa ja pitkäaikaisempaa Länsi-Euroopan valtioiden
demokratia on. Nämä tositapahtumat lävistävät takapajuisimmankin, tyhmimmänkinpääkopan. Niistä, jotka puhuvat demokratiasta yleensä ja riippumattomuudesta, saatetaan nykyään
mainita kuin joistakin kivettymistä.
Ottaen kuitenkin huomioon ne vaikeat taisteluolot, joista Venäjän ammattiyhdistysliike sai vasta hiljattain alkunsa ja kasvoi ja on nyt kehittynyt miltei täyteen mittaansa, täytyy vilkaista ohimennen taakse, muistella eilispäivää. Sen muisteleminen ja mieleen palauttaminen on nähdäkseni sitäkin tarpeellisempaa, koska ammattiyhdistysliike joutuu juuri ammatillisena liikkeenä
tekemään alkaneen sosialistisen maailmanvallankumouksen kaudella erittäin jyrkän käänteen.
Tässä ammattiyhdistysliikkeessä porvariston ideologit ovat yrittäneet erikoisen laajalti kalastella
sameassa vedessä. He ovat yrittäneet tehdä taloudellisen taistelun, joka on ammattiyhdistysliikkeen perusta, riippumattomaksi poliittisesta taistelusta. Mutta mittasuhteiltaan laajimpana
proletariaatin luokkajärjestönä ammattiliittojen täytyy juuri nyt käytännössä, varsinkin kun valta on poliittisen kumouksen seurauksena joutunut proletariaatille, siis juuri tänä ajankohtana
täytyy esittää erikoisen tärkeää osaa, niillä täytyy olla keskeinen asema politiikassa, niiden täytyy muodostua tietyssä mielessä tärkeämmäksi poliittiseksi elimeksi, sillä antaessaan vallan
proletariaatin käsiin poliittinen kumous kumosi ja käänsi ylösalaisin kaikki tämän politiikan entiset käsitteet, entiset kategoriat. Entinen valtio, sellaisena kuin se rakennettiin edes parhaat ja
demokraattisimmat porvarilliset tasavallatkaan, ei ole koskaan ollut eikä voi olla, toistan tämän,
mitään muuta kuin porvariston diktatuuria, ts. niiden diktatuuria, joiden hallussa ovat tehtaat,
tuotantokalusto, maat, rautatiet, sanalla sanoen kaikki aineelliset varat, kaikki työvälineet, joita
omistamatta työväki pysyy orjuudessa.
Senpä vuoksi, valtiovallan siirryttyä proletariaatin käsiin, ammattiliitot ovat joutuneet toimimaan yhä enemmän työväenluokan politiikan rakentajina, niinä, joiden luokkajärjestön tulee
astua entisen riistäjäluokan tilalle, kumota kaikki entiset traditiot ja entisen tieteen ennakkoluulot, tieteen, joka erään oppineen suun kautta julisti proletariaatille: hoitakaa talouttanne ja porvariainesten puolue hoitakoon politiikkaa. Koko tämä sananjulistus muodostui riistäjäluokan ja
sen pyövelien suoranaiseksi aseeksi, jota ne käyttivät lannistaakseen kaikkialla kapinaan ja taisteluun nousseen proletariaatin.
Ja nyt, toverit, ammattiliitot joutuvat valtiollisessa rakennustyössään asettamaan aivan uuden
kysymyksen, ammattiliittojen "valtiollistamisen", joksi tätä kysymystä sanotaan kommunistien
ryhmän päätöslauselmaehdotuksessa. Tällöin ammattiliitot joutuvat harkitsemaan eniten yhtä
nykyaikaisen kommunismin perustanlaskijain syvällistä ja tunnettua lauselmaa: "mitä laajempi
ja syvempi yhteiskunnassa tapahtuva kumous on, sitä enemmän on oltava ihmisiä, jotka suorittavat tämän kumouksen, jotka ovat tämän kumouksen toimeenpanijoita sanan täydessä mielessä". Ottakaamme esimerkiksi vanha maaorjuudellinen aatelisyhteiskunta. Siinä tehtiin kumouksia naurettavan helposti, niin kauan kuin kysymyksessä oli vallan anastaminen ja sen siirtäminen joltakin aatelis- tai feodaaliryhmältä toiselle. Ottakaamme esimerkiksi porvarillinen
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yhteiskunta, joka ylvästelee yleisellä äänioikeudellaan. Itse asiassa tämä yleinen äänioikeus,
koko tämä laitos muodostuu, kuten tiedämme, petokseksi, sillä edistyneimmissäkin, kulttuurisimmissakin ja demokraattisimmissakin maissa työväestön valtaosa on poljettu ja sorrettu, kapitalistisen pakkotyökomennon murtama, joten se ei itse asiassa osallistu eikä voi osallistua
valtioelämään. Ja vasta nyt on ihmiskunnan historiassa tapahtumassa käänne, joka voi johtaa
sosialismin täydelliseen voittoon, mutta tämä on mahdollista vain ehdolla, että uudet laajat
joukot ottavat tehtäväkseen hallita itsenäisesti. Sosialistinen kumous ei merkitse vain valtiomuodon muuttamista, monarkian vaihtamista tasavaltaan eikä uutta äänestystä, joka edellyttää ihmisten olevan täysin "tasa-arvoisia", mutta jolla itse asiassa hämätään ja salataan taitavasti se seikka, että toiset ovat omistajia ja toiset omistamattomia. Porvarillisen yhteiskunnan
jäsenten mielestä sellainen on "kansan tahdon ilmausta", "tasa-arvoisuutta", kansan toivomusten ilmausta, koska on olemassa "demokratia" ja koska sekä kapitalisti että proletaari osallistuvat äänestykseen. Tiedämme, miten halpamaista petosta sellaiset puheet ovat, sillä ne ovat
vain Ebertin ja Scheidemannin kaltaisten pyövelien ja murhamiesten kilpenä. Porvarillisessa
yhteiskunnassa työtätekevien joukkoa on muodossa tai toisessa, enemmän tai vähemmän demokraattisesti hallinnut porvaristo, vähemmistö, omistajat, kapitalistiseen omistukseen osallistujat, jotka ovat muuttaneet valistuksen ja tieteen, kapitalistisen sivilisaation korkeimman kukkulan, suurimman saavutuksen, riistämisvälineekseen, yksityisoikeudeksi voidakseen pitää ihmiskunnan valtaenemmistöä orjuudessa. Kumous, johon olemme ryhtyneet, jota olemme jo
kahden vuoden ajan suorittaneet ja jonka olemme päättäneet varmasti viedä loppuun (suosionosoituksia) tämä kumous on mahdollinen ja toteutettavissa vain ehdolla, että saamme vallan siirretyksi uudelle luokalle, että porvariston, kapitalististen orjanomistajien, porvarillisen
sivistyneistön, kaikkien rikkaiden ja kaikkien omistajien edustajain tilalle tulee koko hallinnon
piirissä, koko valtiollisen rakennustyön mitassa, koko uuden elämän johtoon alhaalta ylös asti
astumaan uusi luokka. (Suosionosoituksia.)
Tällainen on tehtävä, joka meitä nyt odottaa. Vasta sitten kun tämä uusi luokka saa kasvatuksensa, ei kirjoista, ei joukkokokouksista, ei puheista, vaan oman hallintotyön käytännöstä, vasta
sitten kun se vetää mukaan hallintoon mitä laajimmat työtätekevät joukot, vasta sitten kun se
kehittää sellaiset hallintomuodot, jotka suovat kaikille työtätekeville mahdollisuuden oppia helposti hallitsemaan valtiota ja rakentamaan valtiojärjestystä, voi sosialistinen kumous olla pysyvä. Tämä edellytys tekee siitä sellaisen voiman, joka lakaisee kapitalismin kaikkine jäänteineen
menneisyyteen kuin oljenkorren , kuin tomun.
Tällainen on tehtävä, joka yleensä luokkakannalta katsottuna odottaa meitä voittoisan sosialistisen kumouksen edellytyksenä, tehtävä, joka liittyy niin läheisesti ja välittömästi niiden järjestöjen tehtävään, joiden pyrkimyksenä oli yksinpä kapitalistisenkin yhteiskunnan puitteissa
mahdollisimman laaja joukkotaistelu tuon yhteiskunnan hävittämiseksi. Mutta silloisista järjestöistä ammattiliitot olivat laajimpia järjestöjä, jotka voivat ja joiden täytyy nyt, vaikka ne jäävätkin muodollisesti itsenäisiksi, osallistua tarmokkaasti neuvostovallan työhön toimimalla välittömästi kaikissa valtioelimissä, järjestämällä joukot valvomaan niiden toimintaa jne., muodostamalla uusia elimiä, jotka pitävät tiliä, valvovat ja säännöstelevät koko tuotantoa ja jakoa ja
jotka perustuvat asiasta kiinnostuneiden laajojen työtätekevien joukkojen järjestyneeseen
omatoimisuuteen, kuten teille esittämämme päätöslauselmaehdotuksen eräässä kohdassa
sanotaan.
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Kapitalistisessa yhteiskunnassa porvarillisen demokratian vallitessa ei ole parhaimmassakaan
tapauksessa, edistyneimmissäkään maissa, kymmeniä ja väliin jopa satoja vuosia jatkuneesta
sivilisaation ja kulttuurin kehityksestä huolimatta sattunut niin, että ammattiliittoihin olisi kuulunut enemmän kuin viidennes palkkatyöläisistä. Niissä on ollut mukana vähälukuinen huippukerros, ja tästä huippukerroksesta kapitalistit ovat lahjoneet mitättömän pienen osan, viekotelleet sen ottamaan paikkansa kapitalistisessa yhteiskunnassa työväenjohtajina. Amerikan sosialistit ovat nimenneet nämä miehet "kapitalistiluokan työläisluutnanteiksi". Kaikkein vapaimman
porvarillisen kulttuurin maassa, demokraattisimmassa porvarillisessa tasavallassa he ovat saaneet parhaiten nähdä, mitä osaa esittää tämä proletariaatin mitättömän pieni kermakerros,
joka on itse asiassa astunut porvariston palvelukseen, sen paikalle, ollut sen lahjottavissa ja ostettavissa ja muodostanut sosiaalipatrioottien ja puolustuskuntalaisten kantajoukon, jonka
sankareina pysyvät iäti Ebert ja Scheidemann.
Toverit, meillä tilanne on nyt toisenlainen. Ammattiliitot voivat ryhtyä rakentamaan uudenlaista
valtion taloutta nojaten kaikkeen siihen, minkä kapitalistinen kulttuuri on luonut, rakentaen
sosialismia nimenomaan tältä aineelliselta pohjalta, siitä suurtuotannosta, jonka ikeessä olemme olleet, joka luotiin meitä vastaan ja rakennettiin työläisjoukkojen loputonta sortamista varten, mutta joka liitti ne yhteen, yhdisti ja muodosti siten uuden yhteiskunnan etujoukon. Ja tämä etujoukko ryhtyi Lokakuun vallankumouksen jälkeen, kun valta oli siirtynyt proletariaatille,
suorittamaan varsinaista tehtäväänsä - kasvattamaan riistettyjä työtätekevien joukkoja, vetämään niitä mukaan hallitsemaan valtiota ja johtamaan tuotantoa ilman virkamiehistöä, ilman
porvaristoa, ilman kapitalisteja. Siksipä teille esitetyssä päätöslauselmaehdotuksessa torjutaankin kaikki porvarilliset suunnitelmat ja kaikki sen suuntaiset harhauttavat puheet. Juuri siksi
siinä sanotaan, että ammattiliittojen valtiollistaminen on väistämätöntä. Mutta samalla siinä
mennään pitemmälle. Mainittua ammattiliittojen valtiollistamista emme aseta enään vain teoreettisena kysymyksenä. Olemme, herran kiitos, päässeet siitä vaiheesta, jolloin asetimme näitä
kysymyksiä teoreettisina väittelykysymyksinä ja vain sellaisina. Taidammepa väliin unohtaakin
ne ajat, jolloin kävimme sellaisia vapaita väittelyjä puhtaasti teoreettisista aiheista. Ne ajat ovat
olleet ja menneet, ja me asetamme nyt nuo kysymykset sen kokemuksen pohjalta, mitä on
vuodessa karttunut ammattiliitoille, jotka tuotannon järjestäjinä ovat saaneet aikaan sellaisia
järjestöjä kuin on Korkein kansantalousneuvosto ja jotka ovat tehneet tässä tavattoman vaikeassa työssään paljonkin virheitä ja tekevät niitä tietysti alinomaa piittaamatta siitä, että porvaristo sanoo vahingoniloisena hihittäen: siinä sen nyt näette, että virheitä tulee, kun proletaarit
rupeavat rakentamaan.
Porvaristo kuvittelee, ettei se tehnyt virheitä silloin, kun se otti tsaarilta ja aatelisilta asiat
omaan hoitoonsa. se kuvittelee, että vuoden 1861 reformi, jolla paikkailtiin maaorjuusrakennusta ja joka jätti maaorjuuttajille suuret tulot ja vallan, että tämä reformi suoritettiin sujuvasti
ja ettei silloin ollut Venäjällä kymmeniä kaaoksen vuosia. Ei ole olemassa maata, missä aatelisherrat eivät olisi ivailleet porvaripyrkyreitä ja raznotshinetseja, jotka ottivat tehtäväkseen
valtion hallinnon.
Ilman muuta on selvää, että myös porvarillisen sivistyneistön koko kermaosa, vai sanoisinko
mieluummin marto osa ilkkuu nyt jok'ikisen virheen vuoksi, minkä uusi valta tekee, varsinkin
kun uusi luokka joutui riistäjien hurjan vastarinnan vuoksi ja syystä, että koko maailman riistäjät hyökkäsivät liitossa sellaisen maan kuin Venäjän kimppuun, joka on heikoimpia ja vähimmin
varustautuneita, - kun työtätekevien liittoutuma joutui suorittamaan kumouksensa hurjan no-
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peasti ja olosuhteissa, jolloin ei ollut huoli niinkään tämän kumouksen kitkattomasta sujumisesta kuin siitä, että kestettäisiin niin kauan, kunnes Länsi-Euroopan proletariaatti alkaa herätä.
Tämän olemmekin jo tehneet. Siinä suhteessa, toverit, voimme sanoa jo nyt olevamme monta
kertaa onnellisempia kuin Ranskan vallankumouksen miehet, vallankumouksen, jonka monarkistiset ja takapajuiset maat yhdessä kukistivat, joka silloisen porvariston alempien kerrosten
valtana pysyi pystyssä vuoden eikä aiheuttanut heti samansuuntaista liikettä muissa maissa,
mutta joka silti teki porvariston, porvarillisen demokratian hyväksi niin paljon, että koko sivistyneen ihmiskunnan kehitys 1800-luvulla juontaa kokonaisuudessaan alkunsa Ranskan suuresta
vallankumouksesta ja saa kiittää sitä.
Me olemme paljon onnellisemmassa asemassa. Minkä silloiset kumousmiehet tekivät vuodessa
porvarillisen demokratian kehittämisen hyväksi, sen me teimme kuluneena vuonna samassa
ajassa, mutta paljon laajemmassa mitassa uuden, proletaarisen järjestyksen hyväksi, teimme
niin, että jo nyt Venäjän liike, jonka alkaminen ei ole meidän ansiotamme, vaan johtui olosuhteiden erikoisesta yhteensattumasta ja erikoisista edellytyksistä, jotka asettivat Venäjän nykyisen sivistysmaailman kahden imperialistisen jättiläisen väliin, - tämä liike ja neuvostovallan voitto saivat kuluneena vuonna aikaan sen, että itse liike on muodostunut kansainväliseksi, että on
perustettu Kommunistinen Internationaali; on päästy siihen, että vanhan, porvarillisen demokratian tunnukset ja ihanteet on murskattu eikä nyt ole missään maailmassa ainoatakaan valistunutta poliitikkoa, joka, kuulukoon hän mihin puolueeseen tahansa, saattaisi olla näkemättä, että kansainväli- nen sosialistinen vallankumous on alkanut, että se on menossa. (Suosionosoituksia.)
Toverit, poikkesin hieman syrjään aiheesta, jota aloin käsitellä, nimittäin siitä, kuinka kauas
olemme edenneet kysymyksen teoreettisesta käsittelystä ja ryhtyneet ratkaisemaan sitä käytännössä. Meillä on vuoden kokemus, joka proletariaatin voiton ja proletariaatin vallankumouksen kannalta on jo tähän mennessä edistänyt asiaamme paljon enemmän, kuin porvarillisen
demokratian diktatuurivuosi 18. vuosisadan lopulla edisti porvarillisen demokratian voittoa
koko maailman mitassa. Mutta sitä paitsi olemme tämän vuoden mittaan hankkineet tavattoman paljon käytännöllistä kokemusta, joka antaa meille mahdollisuuden laskea jollei nyt aivan
tarkasti jokaista askeltamme niin ainakin arvioida etukäteen kehityksen vauhdin, sen nopeuden,
nähdä käytännölliset vaikeudet, ryhtyä käytännöllisiin toimenpiteisiin, jotka porvaristoa kukistettaessa johtavat osittaisesta voitosta toiseen.
Katsoessamme taaksepäin huomaamme, mitkä virheet meidän on oikaistava, huomaamme
selvästi, mitä meidän on rakennettava ja miten meidän on rakennettava vastaisuudessa. Sen
vuoksi päätöslauselmaehdotuksessamme emme rajoitu ammattiliittojen valtiollistamisen julistamiseen, proletariaatin diktatuurin periaatteelliseen julistamiseen emmekä ainoastaan totea
sitä välttämättömyyttä, että tulemme, kuten päätöslauselmaehdotuksemme eräässä kohdassa
sanotaan: "väistämättömästi sulauttamaan ammatilliset järjestöt ja valtiovallan elimet yhteen",
- sen tiedämme teoreettisesti muutenkin, sellaista oletimme ennen lokakuun kumoustakin,
sellaista täytyi olettaa aikaisemminkin. Mutta se ei riitä. Puolueelle, joka on kokonaisuudessaan
ryhtymässä rakentamaan sosialismia käytännössä; ammattiliitoille, jotka ovat jo muodostaneet
teollisuuden johtoelimiä koko Venäjän ja koko valtakunnan mitassa ja luoneet jo Korkeimman
kansantalousneuvoston ja jotka tekemällä tuhansia virheitä ovat hankkineet tuhansia omakohtaisen organisatorisen kokemuksen suruja, ei kysymyksen ydin ole siinä, missä se oli aikaisemmin.
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Nyt ei enää riitä, että rajoitumme proletariaatin diktatuurin julistamiseen. Täytyy valtiollistaa
ammattiliitot, täytyy sulauttaa ne valtiovallan elinten kanssa yhteen, täytyy siirtää niiden huostaan koko suurtuotannon rakennustyö. Mutta tämäkään ei riitä.
Meidän pitää niin ikään ottaa varteen käytännölliset kokemuksemme lähitulevaisuuden ja nykyisen ajankohdan arvioimiseksi. Siinä on nyt meillä asian ydin. Ja juuri tätä asiaa lähestyy päätöslauselmaehdotus, kun siinä sanotaan, että syntyisi vain sekasortoa, jos ammattiliitot yrittäisivät nyt omavaltaisesti ottaa hoidettavakseen valtiovallan tehtävät. Sellaisesta sekasorrosta
olemme saaneet kärsiä kylliksi. Olemme käyneet kovaa kamppailua niitä kirotulta porvarilliselta
järjestelmältä periytyneitä pienomistuksellisia, osaksi anarkistisia ja osaksi itsekkäitä pyyteitä
vastaan, jotka ovat piintyneet lujasti työläisiinkin.
Työläistä ei ole koskaan eristänyt vanhasta yhteiskunnasta Kiinan muuri. Hänessä on vielä paljon perinnäistä kapitalistisen yhteiskunnan mentaliteettia. Työläiset rakentavat uutta yhteiskuntaa, mutta he eivät ole muuttuneet uusiksi ihmisiksi, jotka olisivat vapaita vanhan maailman
liasta, vaan he seisovat vielä polviaan myöten tuossa liassa, saamme tyytyä vain haaveilemaan
tuon lian poistamista. Pelkkää utopiaa olisi luulla, että se voidaan tehdä heti. Se olisi utopiaa,
joka käytännössä vain siirtäisi sosialismin valtakunnan saavuttamattomiin korkeuksiin.
Ei, me emme aloita sosialismin rakentamista sillä tavalla. Aloitamme sen tukeutuen kapitalistiseen yhteiskuntaan, taistelemalla kaikkia niitä heikkouksia ja puutteita vastaan, joita on myös
työtätekevillä ja jotka kiskovat proletariaattia taaksepäin. Tässä taistelussa ilmenee paljon separatistisia vanhoja pienomistajille ominaisia tapoja ja tottumuksia ja yhä vaikuttaa entinen ohjelause: "jokainen huolehtii itsestään, jumala yksin kaikista". Tällaista on ollut enemmän kuin kylliksi joka ammattiyhdistyksessä, joka tehtaassa, jotka ovat tämän tästä ajatelleet vain omaa
parastaan, kun taas muista saavat huolehtia herra jumala ja esivalta. Tällaista olemme havainneet, saaneet sen kärsiä omissa nahoissamme, se on tietänyt meille niin monia virheitä, että
nykyään otamme huomioon tämän kokemuksemme ja sanomme tovereille: varoitamme teitä
mitä jyrkimmin tekemästä mitään omavaltaisesti tällä alalla. Niin ikään sanomme: sellainen ei
ole sosialismin rakentamista, vaan sitä, että me kaikki lankeamme kapitalismin ajan heikkouksiin.
Olemme nyt oppineet arvioimaan ratkaistavanamme olevan tehtävän koko vaikeuden. Meillä
on keskeinen paikka sosialismin rakennustyössä, ja tämän työn ytimen kannalta vastustamme
kaikkia omavaltaisia tekoja tällä alalla. Valveutuneita työläisiä on varoitettava ryhtymästä näihin
omavaltaisiin tekoihin. Meidän on sanottava, että emme voi sulauttaa ammattiliittoja ja valtiovallan elimiä yhteen nyt heti kerralla. Se olisi virhe. Tehtävä ei ole siinä.
Me tiedämme nyt, että proletariaatti on nostanut keskuudestaan useita tuhansia, kenties
kymmeniäkin tuhansia proletaareja hallitsemaan valtiota. Tiedämme, että uudella luokalla, proletariaatilla, on nyt omia edustajiaan valtionhallinnon joka alalla jokaisessa yhteiskunnallistetussa tai yhteiskunnallistuvassa tuotantolaitoksessa ja talouden joka alalla. Proletariaatti tietää
sen. Se on käynyt käsiksi asiaan käytännöllisesti ja huomaa nyt, että etenemistä on jatkettava
samaa tietä ja että on otettava vielä monta askelta, ennen kuin voidaan sanoa: työtätekevien
ammattiyhdistykset ovat sulautuneet lopullisesti yhteen koko valtiokoneiston kanssa. Näin käy
silloin, kun työläiset ottavat haltuunsa kaikki ne elimet, joiden avulla luokka käyttää väkivaltaa
toista luokkaa kohtaan. Näin tapahtuu, sen me tiedämme.

78
Tahdomme nyt keskittää kaiken huomionne lähimpään käytännölliseen tehtävään. Työtätekevät on saatava yhä laajemmassa mitassa osallistumaan talouden johtamiseen ja uuden tuotannon rakentamiseen. Jollemme ratkaise tätä tehtävää, jollemme muuta ammattiliittoja laitoksiksi, jotka kasvattavat nykyistä kymmenen kertaa laajemmat joukot kykeneviksi osallistumaan
välittömästi valtion hallintaa, niin silloin kommunistinen rakennustyö jää meiltä loppuun suorittamatta. Sen näemme selvästi. Päätöslauselmaehdotuksessamme puhutaan siitä, ja haluaisinkin kiinnittää eniten huomiotanne juuri tähän viimeksi mainittuun seikkaan.
Valtava mullistus, joka alkoi historiassa proletariaatin otettua valtiovallan käsiinsä, aiheutti mitä
valtavimman murroksen ammattiliittojen toiminnassa kautta koko linjan. Ne ovat muuttumassa
yhteiskunnan johtaviksi rakentajiksi, sillä tämän uuden yhteiskunnan rakentajia voivat olla vain
monimiljoonaiset joukot. Kun maaorjuuden kaudella tällaisia rakentajia oli satoja ja kun kapitalismin kaudella uutta valtiota rakensivat tuhannet ja kymmenet tuhannet, niin nykyään sosialistinen mullistus on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että kymmenet miljoonat osallistuvat aktiivisesti välittömään käytännölliseen valtion hallintaan. Siihen suuntaan olemme lähteneet, mutta sitä emme ole vielä saavuttaneet.
Ammattiliittojen tulee tietää, että paitsi ratkaistavaksi asetettavia ja osaksi merkityksensä menettäneitä tehtäviä, jotka jos säilyvätkin olisivat meille joka tapauksessa vain pikkutehtäviä, että
paitsi näitä tilinpito-, normittamis- ja järjestöjen yhteenliittämistehtäviä asetetaan korkeampi ja
tärkeämpi tehtävä: opettaa joukot hallitsemaan, ei kirjojen, ei luentojen eikä joukkokokousten
avulla, vaan kokemustietä, tehdä niin, sen valveutuneen kerroksen paikalle, jonka proletariaatti
nosti keskuudestaan ja jonka se asetti johtamaan ja järjestämään, astuisi samanalaisiin hallintotehtäviin yhä enemmän ja enemmän uusia työläiskerroksia, että tämän uuden kerroksen paikalle tulisi kymmeniä samanlaisia. Tämä tehtävä tuntuu äärettömän suurelta ja vaikealta. Mutta
kun ajattelemme, miten pian vallankumouksessa saatu kokemus teki mahdolliseksi heti lokakuun jälkeen asetettujen vieläkin suurempien tehtävien täyttämisen, miten innokkaasti tavoittelevat tietoja työväenkerrokset, joille ne olivat saavuttamattomia ja tarpeettomiakin, kun
ajattelemme tätä, niin mainittu tehtävä lakkaa tuntumasta meistä äärettömän suurelta.
Huomaamme, että tämä tehtävä on suoritettavissamme, että voimme opettaa verrattomasti
suuremmat työväenjoukot sellaiseen työhön kuin valtion hallitsemiseen ja teollisuuden johtamiseen, kehittää käytännöllistä toimintaa, kumota sen, mitä kymmeniä ja satoja vuosia juurrutettiin työväenjoukkoihin, sen vahingollisen ennakkoluulon, että valtion hallitseminen on
etuoikeutettujen asia, että se on erikoinen taito. Se ei ole totta. Me teemme välttämättömästi
virheitä, mutta jok'ikisestä virheestä tulevat ottamaan oppia miljoonat työtätekevät eivätkä
jotakin valtionjohtoteoriaa opiskelevat ylioppilasryhmät, miljoonat työtätekevät, jotka saavat
tuntea omakohtaisesti jokaisen virheen jälkiseuraukset ja huomaavat itse, että heidän kiireellisiä tehtäviään ovat tuotteiden luettelointi ja jako, työn tuottavuuden kohottaminen, ja jotka
kokemuksestaan näkevät, että valta on heidän käsissään, että kukaan ei auta heitä, elleivät he
itse auta itseään - tällaista on uusi mentaliteetti, joka on nyt muodostumassa työväenluokassa,
juuri tämä on se uusi historialliselta tärkeydeltään valtava tehtävä, joka proletariaatin on ratkaistava ja joka on iskostettava ennen muuta ammattiliittojen ja ammattiyhdistysliikkeen toimihenkilöiden tajuntaan. Ammattiliitot eivät ole yksinomaan ammatillisia liittoja. Ne ovat nykyään ammatillisia liittoja sikäli, mikäli ne ovat muodostuneet vanhan kapitalismin aikana ainoina
mahdollisina yhdistyksinä ja yhdistävät suurimman määrän työtätekeviä. Ja niiden tehtävä on
saada nämä miljoonat ja kymmenet miljoonat työtätekevät siirtymään toiminnassaan yksinker-
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taisimmista tehtävistä vaativimpiin, nostaa jatkuvasti esiin uusia kerroksia työtätekevien reservistä, kehittää jatkuvasti niitä pystyviksi mitä vaativimpiin tehtäviin; opettaa siten yhä laajemmat joukot hallitsemaan valtiota; yhtyä siihen taisteluun, jota käy proletariaatti, joka on ottanut
käsiinsä diktatuurivallan ja pitää sitä nyt yllä koko maailman nähden vetäen joka päivä puolelleen kaikissa maissa yhä uusia teollisuustyöläisten ja sosialistien ryhmiä, jotka vielä eilen sietivät
sosialistiluopioiden ja puolustuskantalaisten sosialistien ohjeita, mutta alkavat nyt yhä laajemmassa mitassa ryhmittyä kommunismin lipun ja Kommunistisen Internationaalin ympärille.
Pitäkäämme korkealla tätä lippua ja samalla laajentakaamme jatkuvasti sosialismin rakentajien
rivejä, muistakaamme, että ammattiliittojen tulee olla uuden elämän rakentajia, kasvattaa uusia miljoonaisia ja kymmenmiljoonaisia joukkoja siten, että ne omasta kokemuksestaan oppivat
välttämään virheitä, luopumaan vanhoista ennakkoluuloista, oppivat omakohtaisen kokemuksensa perusteella hallitsemaan valtiota ja johtamaan tuotantoa - vain tämä takaa varmasti sen,
että sosialismin asia voitta lopullisesti, ja tekee kaikenlaisen takaisinpaluun mahdottomaksi.
Sanomalehtiseloste julkaistu "Pravda" lehden n:oissa 15 ja 16 22. ja 24. tammikuuta 1919
Teokset, 28. osa s. 406 - 422

VKP (B):N EDUSTAJAKOKOUS
Maaliskuun 18 -23 pnä 1919
2

KESKUSKOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS MAALISKUUN 18 PNÄ
"Länsi-Euroopassa asia on toisin. Siellä toverit näkevät pahan piilevän ammattiliitoissa, koska
vanhan sosialistisen liikkeen keltaiset poliitikot ovat siellä saaneet nämä liitot siinä määrin valtaansa, että kommunistien mielestä niiden tuesta ei ole paljoakaan apua. Monet Lännen kommunistien edustaja, jopa sellaiset kuin Rosa Luxemburg, julistavat, että ammattiliitot pitää lakkauttaa. Tämä osoittaa, kuinka paljon vaikeampi on tehtävämme Länsi-Euroopassa. Me taas
emme täällä tulisi toimeen kuukauttakaan ilman näiden liittojen tukea. Siinä suhteessa meillä
on käytettävissämme valtavan suuren käytännön työn antama kokemus, jonka turvin voimme
ryhtyä ratkomaan mitä vaikeimpia kysymyksiä."
Teokset, 28. osa, s, 123 – 207

VKP(B):N KESKUSKOMITEAN TEESIT ITÄRINTAMAN TILANTEEN JOHDOSTA
Koltshakin voitot Itärintamalla muodostuvat erittäin uhkaavaksi vaaraksi Neuvostotasavallalle.
On jännitettävä äärimmilleen kaikki voimat, jotta Koltshak saataisiin murskatuksi.
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Sen vuoksi Keskuskomitea kehottaa kaikkia puoluejärjestöjä keskittämään voimansa ensisijaisesti seuraaviin toimenpiteisiin, joihin puoluejärjestöjen ja varsinkin ammattiliittojen on ryhdyttävä, jotta saataisiin entistä laajemmat työväenluokan kerrokset aktiivisesti mukaan maan puolustukseen.
1. Huhtikuun 11 pnä 1919 julistetun mobilisaation kaikinpuolinen tukeminen.
Puolueen ja ammattiliittojen kaikki voimat on mobilisoitava viipymättä, jotta voitaisiin antaa
mitä tarmokkainta apua aivan lähipäivinä, viivyttelemättä vähimmässäkään määrin mobilisaatiota, jonka Kansankomissaarien Neuvosto on dekreetillään huhtikuun 10 päivältä 1919 määrännyt toimeenpantavaksi.
On päästävä heti siihen, että mobilisoitavat näkisivät ammattiliittojen olevan toimeliaasti mukana ja tuntisivat saavan tukea työväenluokalta.
On erityisesti tehtävä selväksi jokaiselle mobilisoitavalle, että kun hänet lähetetään viipymättä
rintamalle, niin se parantaa hänen kohdallaan elintarvikkeiden saantia ensinnäkin sen johdosta,
että sotilaiden muonitus viljavalla rintamavyöhykkeellä on parempaa; toiseksi sen johdosta,
että nälänhätää kärsiviin kuvernementteihin toimitettava vilja joutuu silloin jaettavaksi pienemmän kuluttajakunnan kesken; kolmanneksi sen johdosta, että järjestetään laajassa mitassa
elintarvikepakettien lähetyksiä puna-armeijalaisten perheille heidän kotiseudulleen.
Keskuskomitea vaatii jokaiselta puoluejärjestöltä ja jokaiselta ammattiliitojärjestöltä viikoittain
ainakin lyhyen selostuksen siitä, mitä ne ovat tehneet mobilisoinnin edistämiseksi ja mobilisoitavien auttamiseksi.
2. Rintamaa lähellä olevilla seuduilla, varsinkin Volgan varrella, on aseistettava järjestään kaikki
ammattiliittojen jäsenet ja siinä tapauksessa, ettei aseita riitä, mobilisoitava heidät kaikki erilaisiin tehtäviin Punaisen Armeijan avuksi, täydennykseksi riveistä poistuvien tilalle jne.
Sellaiset kaupungit kuin Pokrovsk, missä ammattiliitot ovat itse päättäneet mobilisoida viipymättä 50 % kaikista jäsenistään, olkoot meille esikuvana. Pääkaupungit ja suurimmat tehdasteollisuuskeskukset eivät saa jäädä jälkeen Pokrovskista.
Ammattiliittojen on suoritettava kaikkialla omin voimin ja keinoin jäsentensä tarkistusluettelointi lähettääkseen ne, joiden oleskelu kotiseudulla ei ole ehdottomasti välttämätöntä, taistelemaan Volgan ja Uralin seudun puolesta.
3. On kiinnitettävä mitä vakavinta huomiota agitaatiotyön voimistamiseen varsinkin mobilisoitavien, mobilisoitujen ja puna-armeijalaisten keskuudessa. Ei saa rajoittua tavanomaisiin agitaatiomenetelmiin, esitelmiin, joukkokokouksiin yms. vaan on kehitettävä agitaatiotyötä työläisryhmien ja yksikseen toimivien työläisten voimin puna- armeijalaisten keskuudessa, jaoteltava kasarmit, Punaisen Armeijan joukko-osastot ja tehtaat tällaisten tavallisista työläisistä,
ammattiliiton jäsenistä, muodostettujen ryhmien kesken. Ammattiliittojen tulee valvoa, että
kaikki niiden jäsenet osallistuvat asunnoissa tehtävään agitaatiotyöhön, lentolehtisten levitykseen ja henkilökohtaisiin keskustelutilaisuuksiin.
4. Kaikki miespuoliset toimihenkilöt pitää korvata naisilla. Sitä varten on suoritettava sekä puolueen- että ammattiliitonjäsenten uudestirekisteröinti.
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Kaikkia ammattiliittojen jäseniä ja kaikkia toimihenkilöitä varten on otettava käytäntöön erityiset kortit, joihin tehdään merkintä kunkin henkilökohtaisesta osallistumisesta Punaisen Armeijan avustamiseen.
5. Ammattiliittojen, tehdaskomiteoiden, puoluejärjestöjen, osuuskuntien jne. kautta on viipymättä perustettava sekä paikallisia että keskusavustustoimistoja eli myötävaikutuskomiteoita.
Niiden osoitteet on julkaistava kaikkien tiedoksi. Väestölle on tiedotettava niistä mahdollisimman laajasti. Jokaisen mobilisoitavan, jokaisen puna-armeijalaisen, jokaisen elintarvikkeiden
hankintatyöhön etelään, Donille ja Ukrainaan haluavan tulee tietää, että tällaisesta avustustoimistosta eli myötävaikutuskomiteasta, joka on läheinen ja avoin työläiselle ja talonpojalle, hän
saa neuvoja ja ohjeita, häntä autetaan saamaan yhteys sotilasvirastoihin jne.
Tällaisten toimistojen erikoiseksi tehtäväksi on asetettava Punaisen Armeijan huollon edistäminen. Me voimme lisätä armeijamme miesvahvuutta hyvin suuresti, jos parannamme sen
ase-, varuste- ym. huoltoa. Onhan väestön hallussa vielä melko paljon aseita, jotka joko ovat
kätköissä tai muuten jääneet luovuttamatta armeijan käyttöön. Tehtaiden varastoissa on huomattavia määriä erilaisia armeijan tarvitsemia varusteita, ja ne on etsittävä nopeasti käsille ja
toimitettava armeijalle. Itse väestön tulee antaa viipymätöntä, laajaa, tarmokasta apua armeijan huoltoa hoitaville sotilaslaitoksille. Tähän tehtävään on käytävä käsiksi kaikin voimin.
6.
Ammattiliittojen
välityksellä
on
järjestettävä
laajassa
mitassa
ei-maanviljelyskuvernementtien talonpoikien, varsinkin talonpoikaisnuorison mobilisoiminen Punaisen
Armeijan riveihin sekä elintarvikekomennuskuntien ja - armeijan muodostamiseksi Donilla ja
Ukrainassa.
Tätä toimintaa voidaan ja pitää laajentaa monin verroin, siten autetaan pääkaupunkien ja
ei-maan viljelyskuvernementtien nälkäänäkevää väestöä sekä samalla lujitetaan Punaista Armeijaa.
7. Menshevikkien ja eserrien suhteen puolueen linja on nykytilanteessa seuraava: vankilaan ne,
jotka auttavat tahtoen tai tahtomattaan Koltshakia. Emme tule sietämään tasavallassamme,
työtätekevien tasavallassa ihmisiä, jotka eivät auta meitä teoilla taistelussa Koltshakia vastaan.
Menshevikkien ja eserrien joukossa on kuitenkin sellaisia, jotka tahtovat antaa tämäntapaista
apua. Näitä henkilöitä pitää rohkaista antamalla heille käytännöllisiä tehtäviä etupäässä Punaisen Armeijan teknillisen avustamisen alalla selustassa, samalla valvoen tiukasti tätä työtä.
Keskuskomitea kääntyy kaikkien puoluejärjestöjen ja kaikkien ammattiliittojen puoleen pyynnöllä, että ne kävisivät käsiksi työhön vallankumoukselliseen tapaan, rajoittumatta vanhoihin
kaavoihin.
Me voimme voittaa Koltshakin. Me voimme voittaa nopeasti ja lopullisesti, sillä voittomme etelässä ja päivä päivältä paraneva ja eduksemme muuttuva kansainvälinen tilanne takaavat meille
lopullisen voiton. On jännitettävä kaikki voimat, ryhdyttävä toimeen vallankumouksellisella
tarmolla, ja Koltshak on pian murskattu. Volgaa, Uralia ja Siperiaa voidaan puolustaa, niitä on
puolustettava ja ne on vallattava takaisin.
------VKP(b:n Keskuskomitea
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Kirjoitettu huhtikuun 11 pnä 1919
Julkaistu huhtikuun 12 pnä 1919 "Pravda" lehden 79. numerossa
Teokset, 29. osa, s. 257 - 260

YLEISVENÄLÄISEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSNEUVOSTON
TÄYSISTUNTO
Huhtikuun 11 pnä 1919
Lyhyt seloste
Julkaistu huhtikuun 13 pnä 1919
"Izvestija VTsIK" lehden 80. numerossa
Kokonaisuudessaan julkaistu ensi kerran v. 1932
Julkaistaan pikakirjoitteen mukaan

1

ALUSTUS AMMATTILIITTOJEN TEHTÄVISTÄ ITÄRINTAMAA VARTEN
SUORITETTAVAN MOBILISAATION YHTEYDESSÄ
"Joudumme vielä käymään ankaraa kansalaissotaa Koltshakin takia. Sen vuoksi päätimme, että
nimenomaan Yleisvenäläisen ammattiliittojen keskusneuvoston arvovaltaisimman järjestön,
joka yhdistää laajoja proletaarijoukkoja - on puolestaan ehdotettava mahdollisimman tarmokkaita toimenpiteitä, jotka auttaisivat meitä viemään sodan muutamassa kuukaudessa lopulliseen päätökseen. Se on täysin mahdollista, sillä kansainvälinen asemamme on parantumaan päin, ja siinä suhteessa olemme täysin turvattuja. Eurooppalainen ja amerikkalainen selustamme on mitä parhaimmassa tilassa, mistä vielä viisi kuukautta sitten emme voineet uneksiakaan. Tässä suhteessa voidaan sanoa, että herran Wilsonit ja Clemenceau't ovat ottaneet
tehtäväkseen auttaa meitä: sähkösanomat, jotka kertovat joka päivä heidän eripuraisuuksistaan, molemminpuolisesta halusta paiskata ovet kiinni toistensa nenän edessä, osoittavat
näiden herrojen riitaantuneen lopullisesti.
Mutta mitä selvemmäksi käy, että asiamme on voittanut kansainvälisessä mitassa, sitä epätoivoisemmin ja katkerammin taistelevat venäläiset tilanherrat ja kapitalistit sekä Uralin taakse
paenneet kulakit. Koko tämä vähemmän kunnioitettava porukka kamppailee vimmatusti. Olette
varmaan panneet merkille lehtiuutisista, miten pitkälle valkokaartilaisten harjoittama terrori on
mennyt Ufassa; nuo valkokaartilaisainekset, tuo porvaristo, panevat epäilemättä peliin kaikkensa. Ja porvaristo on katkeroitunut äärimmilleen: se laskelmoi vimmatulla hyökkäyksellään pakottavansa meidät vetämään osan voimistamme pois ratkaisevalta Etelärintamalta. Me emme
tee sitä, ja sanomme avoimesti työläisille, että se merkitsee yhä uusien ja uusien voimainponnistusten välttämättömyyttä Idässä.
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Haluan esittää teille muutamia käytännöllisiä toimenpiteitä, joiden pitäisi mielestäni johtaa uuteen voimien ryhmittymiseen, uusiin määrättyihin tehtäviin ammattiliittojen taholta, ja joita
pidän tarpeellisena tässä vastikään lyhyesti selostamassani tilanteessa. Siihen ei ole tarpeellista
kajota enempää, se on kaikille selvä. Tämä tilanne antaa mahdollisuuden täysin kylmästi harkiten tehdä muutamassa kuukaudessa lopun sodasta, sekä sisäisesti että kansainvälisessä mitassa
käytävästä. Mutta näiden muutamien kuukausien aikana on jännitettävä voimat. Ensimmäinen
tehtävä, joka pitäisi asettaa ammattiliitoille, on seuraava:
"1. Huhtikuun 11 pnä 1919 julistetun mobilisaation kaikinpuolinen tukeminen.
Puolueen ja ammattiliittojen kaikki voimat on mobilisoitava viipymättä, jotta voitaisiin antaa
mitä tarmokkainta apua aivan lähipäivinä, viivyttelemättä vähimmässäkään määrin mobilisaatiota, jonka Kansankomissaarien Neuvosto on dekreetillään huhtikuun 10 päivältä 1919
määrännyt toimeenpantavaksi.
On päästävä heti siihen, että mobilisoitavat näkisivät ammattiliittojen olevan toimeliaasti mukana ja tuntisivat saavansa tukea työväenluokalta.
On erityisesti tehtävä selväksi jokaiselle mobilisoitavalle, että kun hänet lähetetään viipymättä
rintamalle, niin se parantaa hänen kohdallaan elintarvikkeiden saantia, ensinnäkin sen johdosta, että sotilaiden muonitus viljavalla rintamavyöhykkeellä on parempaa; toiseksi sen johdosta,
että nälänhätää kärsiviin kuvernementteihin toimitettava vilja joutuu silloin jaettavaksi pienemmän kuluttajakunnan kesken; kolmanneksi sen johdosta, että järjestetään laajassa mitassa
elintarvikepakettien lähetyksiä rintama-alueilta puna-armeijalaisten perheille heidän kotiseudulleen..."
Tietenkin mainitsin tässä elintarviketilanteesta vain lyhyesti, mutta kaikkihan te käsitätte, että
tämä on suurin sisäinen vaikeutemme ja että ellei olisi mahdollista yhdistää mobilisaatio nopeaan etenemiseen rintama-alueille ja viljaville seuduille, joukko-osastojen järjestämiseen nimenomaan siellä eikä täällä - ellei tätä mahdollisuutta olisi olemassa, mobilisointi olisi toivoton yritys, ts. sen menestykseen ei voitaisi luottaa. Mutta nyt tällainen mahdollisuus on olemassa.
Mobilisointi kohdistuu ensi kädessä ei-maanviljelyskuvernementteihin, missä työläiset ja talonpojat näkevät pahimmin nälkää. Me voimme siirtää heitä ennen muuta Donille - koko Donin
alue on nyt hallussamme; taistelu kasakkaväkeä vastaan on jatkunut pitkän aikaa, siellä on
mahdollista parantaa etulinjan joukkojen muonitusta sekä välittömästi että myös laajentamalla
elintarvikepakettien lähetyksiä. Siinä mielessä on ryhdytty toimenpiteisiin ja annettu lupa lähettää 20 naulan painoisia elintarvikepaketteja kahdesti kuukaudessa. Tässä suhteessa on asiasta sovittu. Näin muodoin siis niitä huojennuksia, joita viime vuonna jouduttiin tekemään puolitoistapuutalaisten muodossa, niitä voidaan verrata laajempaan toimenpiteeseen - elintarvikelähetyksiin, joiden avulla kyetään tukemaan puna-armeijalaisten perheitä täällä.
Kehittämällä tällaista toimintaa yhdistämme rintaman auttamisen elintarviketilanteen kohentamiseen tärkeimmillä ei-maanviljelysseuduilla. On ymmärrettävää, että eteneminen Donin
suuntaan tulee liittymään etenemiseen Volgan varrella, missä vihollinen on antanut meille niin
raskaan iskun, että idässä, Volgan takana, on jo hukattu useita miljoonia puutia hankittua viljaa.
Sota on siellä ensi kädessä ja välittömästi sotaa viljasta. Ammattiliittojen tehtävänä on huolehtia siitä, ettei tämä mobilisaatio jäisi pelkäksi arkipäiväiseksi ilmiöksi, vaan liittyisi siihen apuun,
jota ammattiliittojen tulee antaa Neuvostoille. Lukemassani ponnessa tämä on esitetty hieman
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riittämättömän konkreettisesti. Tämä kaikinpuolinen apu olisi mielestäni aluksi hahmoteltava
yleispiirteissään sarjana toimenpiteitä ja sitten pitäisi laatia konkreettiset ohjeet ja käytännöllinen suunnitelma, miten nimenomaan ammattiliittojen tulee, panemalla liikkeelle kaikki voimat,
auttaa tätä mobilisaatiota, ettei se muodostuisi pelkästään sotilaalliseksi ja elintarvikehuoltotoimenpiteeksi, vaan myös suurimerkitykselliseksi poliittiseksi askeleeksi, että sen ottaisi omaksi asiakseen työväenluokka, joka tajuaa meidän pystyvän lopettamaan sodan muutamassa
kuukaudessa, koska uusien liittolaisten tulo kansainvälisessä mitassa on turvattu. Sen pystyvät
saamaan aikaan vain proletaariset järjestöt, vain ammattiliitot itse. Ne pystyvät ratkaisemaan
tämän tehtävän ottamalla huomioon paikalliset erikoisuudet ja rakentamalla toimintansa käytännön pohjalle. Meidän tehtävänämme on antaa poliittiset perusohjeet työväenluokalle, jonka
tulee tiivistää rivinsä uudelleen ja tajuta tämä totuus, joka on erittäin katkera, koska se tietää
uusia rasituksia, mutta samalla myös viitoittaa reaalisen ja käytännöllisen tien vaikeuksien
mahdolliseen voittamiseen lyhyessä ajassa. Siirtämällä runsaasti lisää työläisiä etelän viljaseuduille me vahvistamme sikäläisiä voimia, ja jos valkokaartilaisten ja tilanherrojen joukot laskelmoivat Idässä saavuttamillaan voitoilla pakottavansa meidät heikentämään Etelärintamaa, niin
mielestäni ne eivät siinä onnistu, ja olen aivan varma siitä, ettemme heikennä Etelärintamaa,
mutta vahvistamme Itärintamaa. Vihollinen on koonnut Siperiassa nuorisoa, mutta syrjii rintamamiehiä - se pelkää heitä - ja on pannut liikkeelle Siperian talonpojat. Tämä on vihollisen viimeinen pelipanos, sen viimeinen resurssi. Viholliselta puuttuu tukea, puuttuu elävää voimaa.
Liittoutuneet eivät ole kyenneet tukemaan sitä. Se on osoittautunut niille ylivoimaiseksi tehtäväksi.
Sen vuoksi pyydänkin ammattiyhdistysliikkeen edustajia kiinnittämään mitä suurinta huomiota
tähän kysymykseen ja toimimaan siten, ettei mobilisaatiota suoritettaisi vanhaan tapaan. Sen
pitää muodostua työväenluokan poliittiseksi suurkampanjaksi - ei pelkäksi sotilaalliseksi ja elintarvikehuoltotoimenpiteeksi, vaan myös mitä suurisuuntaisimmaksi poliittiseksi kampanjaksi.
Kun tarkastellaan asiaa kylmästi harkiten sodan ja luokkasuhteiden tekijöiden kannalta, ei kukaan epäile, että tämä on ratkaiseva asian muutamien lähimpien kuukausien kuluessa. Siksi on
välttämätöntä, että ammattiliitot eivät rajoita toimintaansa vanhoihin puitteisiin. Vanhoissa
puitteissa toimien tätä tehtävää ei voida ratkaista. Siihen tarvitaan uutta mittavuutta. Ei saa
toimia yksinomaan ammattiyhdistysmiehinä, vaan myös vallankumouksellisina, jotka ratkaisevat Neuvostotasavallan peruskysymystä, samaa jota meillä ratkaistiin Lokakuussa, - kysymystä
imperialistisen sodan päättymisestä ja sosialistisen rakennustyön alkamisesta. Ammattiliittojen
on nyt toimittava vallankumousmiehen tavoin - joukkotoiminnan tietä, rajoittumatta vanhoihin
puitteisiin, ratkaisemalla käytännön kysymystä kansalaissodan lopettamisesta Venäjällä. Sodan
loppu on aivan lähellä, mutta siihen on tavattoman vaikea päästä. Edelleen:
"2. Rintamaa lähellä olevilla seuduilla, varsinkin Volgan varrella, on aseistettava järjestään kaikki
ammattiliittojen jäsenet ja siinä tapauksessa, ettei aseita riitä, mobilisoitava heidät kaikki erilaisiin tehtäviin Punaisen Armeijan avuksi, täydennykseksi riveistä poistuvien tilalle jne.
"3. On kiinnitettävä mitä vakavinta huomiota agitaatiotyön voimistamiseen varsinkin mobilisoitavien, mobilisoitujen ja puna-armeijalaisten keskuudessa. Ei saa rajoittua tavanomaisiin agitaatiomenetelmiin, esitelmiin, joukkokokouksiin yms., vaan on kehitettävä agitaatiotyötä työläisryhmien ja yksikseen toimivien työläisten voimin puna-armeijalaisten keskuudessa, jaoteltava kasarmit, Punaisen Armeijan joukko-osastot ja tehtaat tällaisten tavallisista työläisistä, ammattiliittojen jäsenistä, muodostettujen ryhmien kesken. Ammattiliittojen tulee valvoa, että

85
kaikki niiden jäsenet osallistuvat asunnoissa tehtävään agitaatiotyöhön, lentolehtisten levitykseen ja henkilökohtaisiin keskustelutilaisuuksiin."
--------Muista toimenpiteistä luen ne, jotka on täällä hahmoteltu:
"4. Kaikki miespuoliset toimihenkilöt pitää korvata naisilla. sitä varten on suoritettava sekä puolueen- että ammattiliittojen jäsenten uudestirekisteröinti...
5. Ammattiliittojen, tehdaskomiteoiden, puoluejärjestöjen, osuuskuntien jne. kautta on viipymättä perustettava sekä paikallisia että keskusavustustoimistoja eli myötävaikutuskomiteoita.
Niiden osoitteet on julkaistava kaikkien tiedoksi. Väestölle on tiedotettava niistä mahdollisimman aajasti. Jokaisen mobilisoitavan, jokaisen puna-armeijalaisen, jokaisen elintarvikkeiden
hankintatyöhön etelään, Donille ja Ukrainaan haluavan tulee tietää, että tällaisesta avustustoimistosta eli myötävaikutuskomiteasta, joka on läheinen ja avoin työläiselle ja talonpojalle, hän
saa neuvoja ja ohjeita, häntä autetaan saamaan yhteys sotilasvirastoihin jne.
Tällaisten toimistojen erikoiseksi tehtäväksi on asetettava Punaisen Armeijan huollon edistäminen. Me voimme lisätä armeijamme miesvahvuutta hyvin suuresti, jos parannamme sen
ase-, varuste- ym. huoltoa. Onhan väestön hallussa vielä melko paljon aseita, jotka joko ovat
kätköissä tai muuten jääneet luovuttamatta armeijan käyttöön. Tehtaiden varastoissa on huomattavia määriä erilaisia armeijan tarvitsemia varusteita, ja ne on etsittävä nopeasti käsille ja
toimitettava armeijalle. Itse väestön tulee antaa viipymätöntä, laajaa, tarmokasta apua armeijan huoltoa hoitaville sotilaslaitoksille. Tähän tehtävään on käytävä käsiksi kaikin voimin.
Haluamme hieman kosketella eri kausia sotilaallisten tehtäviemme kannalta. Ensimmäistä
edessämme olevaa sotilaallista tehtävää me ratkaisimme järjestymättömän partisaaniliikkeen
avulla samaan tapaan kuin nykyään Ukrainassa sikäläiset toverit sitä ratkaisevat. Sikäläinen sota
ei ole niinkään paljon sotaa, kuin partisaaniliikettä ja alkuvoimaista kapinaa. Tämä tekee rynnistyksen niin tavattoman nopeaksi ja äärimmäisen kaaosmaiseksi, että niissä olosuhteissa elintarvikevarojen hyväksikäyttäminen on erittäin vaikea tehtävä. Siellä ei ole minkäänlaista vanhaa
koneistoa. Ei edes sellaista, minkä me saimme perinnöksi Smolnan valtakaudeltamme - ja se oli
hyvin kehno koneisto, joka toimi enemmän meitä vastaan kuin meidän puolestamme. Miksi
sitten Ukrainassa ei ole sellaista koneistoa? Siksi koska Ukraina ei ole siirtynyt partisaaniliikkeen
ja alkuvoimaisten kapinain kaudesta luomaan vakinaista armeijaa, joka on luonteenomainen
minkä tahansa luokan, muun muassa myös proletariaatin vakiintuneelle vallalle. Me saimme
luoduksi elintarvikehankintakoneiston vasta kamppailtuamme useita kuukausia suunnattomissa
vaikeuksissa.
Huollon alalla meillä on perustettu erityisiä laitoksia. Siihen olemme päässeet käyttämällä tietyssä määrin hyväksi huoltoalan asiantuntijoita, asettamalla heidät puolueen valvonnan alaisiksi, ja nyt meillä on kaikkialla huoltoalan sotilaslaitoksia. Kun koittaa sellainen hetki, että voimat
on jännitettävä äärimmilleen, me sanomme: emme palaa vanhaan partisanismiin, olemme kärsineet siitä enemmän kuin tarpeeksi, me kutsumme työväenluokan edustajia tulemaan työhön
nykyään toimiviin laitoksiin, Punaisen Armeijan vakinaisiin huoltolaitoksiin. Joukkona työväenluokka pystyy sen tekemään. Te tiedätte, kuinka paljon meillä on kaaosta omaisuuden hoidossa, varusteiden löytämisessä, lähettämisessä jne. Tässä kohdin tarvitaan apua Punaisen Armeijan huollossa. Sotilashenkilöt sanovat meille, että asiat alkavat luistaa hyvin, kun mobi-
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lisoidaan paljon sotilaita, jotka ratkaisevat heti ja lopullisesti asian Itärintamalla. Puutteellinen
huolto on tässä asiassa pahimpana jarruna. Imperialistisen sodan ja kansalaissodan aiheuttaman rappiotilan vallitessa se ei ole mikään ihme. Mutta se vaatii tajuamaan ja käsittämään uuden tilanteen, uudet tehtävät. Eikä riitä, että perustimme vuosi takaperin vakinaiset laitokset:
näille vakinaisille laitoksille on vielä annettava apua työväenluokan joukkoliikkeen, joukkojen
toimintatarmon muodossa. Tässä on likipitäen hahmoteltu kaaviokuva siitä, miten ammattiliitot voisivat sen tehdä. Sen pystyvät tekemään vain ammattiliitot, koska niillä on läheisin kosketus tuotantoon ja ne johtavat monilukuisinta miljoonien työläisten joukkoa. Tämän tehtävän
täyttämiseksi on muutettava muutamaksi kuukaudeksi työtahtia ja työskentelyn luonnetta. Sillä
tavoin turvaamme muutamassa kuukaudessa täydellisen voittomme.
"6.
Ammattiliittojen
välityksellä
on
järjestettävä
laajassa
mitassa
ei-maanviljelyskuvernementtien talonpoikien, varsinkin talonpoikaisnuorison mobilisoiminen
Punaisen Armeijan riveihin sekä elintarvikekomennuskuntien ja -armeijan muodostamiseksi
Donilla ja Ukrainassa.
Tätä toimintaa voidaan ja pitää laajentaa monin verroin, siten autetaan pääkaupunkien ja
ei-maanviljelyskuvernementtien nälkäänäkevää väestöä sekä samalla lujitetaan Punaista Armeijaa."
Puhuin jo siitä, miten elintarvikehuoltotehtävät ovat meillä kietoutuneet yhteen sotilaallisten
tehtävien kanssa, ja te käsitätte mainiosti, ettemme voi olla yhdistämättä toisiinsa näitä tehtäviä. Ne on ehdottomasti yhdistettävä toisiinsa. Kumpaakaan tehtävää ei voida ratkaista erillään
toisesta tehtävästä.
------Teokset, 29. osa, s. 271 - 273
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PUHE AMMATTILIITTOJEN III YLEISVENÄLÄISESSÄ EDUSTAJAKOKOUKSESSA HUHTIKUUN 7 PNÄ 1920
(Myrskyisiä, kauankestäviä suosionosoituksia, jotka muuttuvat kunnianosoituksiksi.) Toverit,
sallikaa minun ennen kaikkea tervehtiä Kolmatta yleisvenäläistä edustajakokousta Kansankomissaarien Neuvoston nimessä. (Suosionosoituksia.) Toverit, Neuvostovalta elää parhaillaan
erikoisen merkittävää aikaa, joka asettaa monessa suhteessa ratkaistavaksemme varsin monimutkaisia ja erittäin mielenkiintoisia murroskauden tehtäviä. Juuri tämän ajankohdan erikoisuus asettaa myös ammattiliitoille erikoisia tehtäviä ja erikoisen vastuun sosialismin rakentamisessa.
Tämän takia haluaisinkin nyt puhua enemmän muusta kuin äskettäin päättyneen puoluekokouksen eri päätöksistä (niistä teille tullaan tekemään seikkaperäisempi selostus). Haluaisin pysähtyä tarkastelemaan niitä neuvostomaan poliittisissa oloissa tapahtuneita muutoksia, jotka
kytkevät sosialistisen rakennustyön tehtävät ja ammattiliittojen toiminnan toisiinsa. Nykyisen
ajankohdan peruserikoisuutena on siirtyminen sotilaallisista tehtävistä, jotka ovat tähän asti
vaatineet kokonaan Neuvostovallan huomion ja voimat, rauhanomaisen taloudellisen rakennustyön tehtäviin. Ennen kaikkea on huomautettava, että tässä suhteessa Neuvostovalta ja
Neuvostotasavalta eivät ole joutuneet ensimmäisen kerran tällaiseen ajankohtaan. Tähän asiaan me käymme käsiksi jo toisen kerran, historia asettaa toisen kerran proletariaatin diktatuurin kaudella etualalle rauhanomaisen rakennustyön tehtävät.
------Kun sota Saksan imperialisteja vastaan keskeytyi hetkeksi, asettuivat etutilalle rauhanomaisen
rakennustyön tehtävät. Näytti siltä, että rauhanomaisen rakennustyön kausi muodostuu meillä
kenties pitkäksikin. Kansalaissota ei ollut vielä alkanut. Krasnov oli vasta ilmaantunut Donille
saaden apua saksalaisilta. Uralilla ja pohjoisessa ei ollut vielä mitään levottomuuksia. Neuvostotasavallan hallussa oli suunnaton alue, vaikkei otettaisikaan lukuun aluetta, jonka se menetti
Brestin rauhassa. Tilanne oli sellainen, että voitiin olettaa rauhanomaisen työn kauden jatkuvan
pitkän aikaa. Ja tässä tilanteessa ensimmäisenä tehtävänä, jonka Kommunistinen puolue asetti
päiväjärjestykseen ja jota korostettiin useissa päätöslauselmissa, varsinkin vuoden 1918 huhtikuun 29 päivän päätöslauselmassa, oli laajan propagandan harjoittaminen ja työkurin noudattamisen tiukka vaatiminen.
Diktatorinen valta ja yksilöllinen johtovalta eivät ole ristiriidassa sosialistisen demokratismin
kanssa. Tämä on nyt muistettava pitämämme puoluekokouksen hyväksymien päätösten ymmärtämiseksi. Tämä ei suinkaan ole vastaus vasta nyt herätettyihin kysymyksiin, vaan se johtuu
nykykauden olosuhteista. ja se, joka epäilee tätä, ottakoon vertailukohdaksi kaksi vuotta sitten
vallinneen tilanteen ja käsittäköön, että nykyisenä ajankohtana huomion kohteena ovat työkuri
ja työarmeijoita koskevat kysymykset, kun sen sijaan kaksi vuotta sitten työarmeijoista ei ollut
edes puhettakaan. Vain vertailemalla nykyistä ja silloista kysymyksen asettelua voimme tulla
oikeaan johtopäätökseen, jättää syrjään pikkuseikat ja erottaa yleisen ja tärkeimmän. Kommunistien puolueen ja Neuvostovallan koko huomio on keskittynyt rauhanomaisen taloudellisen
rakennustyön kysymykseen, diktatuuria ja yksilöllistä johtovaltaa koskeviin kysymyksiin. Näiden
kysymysten tällaiseen ratkaisuun eivät meitä johda yksinomaan kaksi vuotta jatkuneessa kovassa kansalaissodassa saadut kokemukset.

88
------Kapitalismi synnytti ammattiliitot uuden luokan kehityskeinona. Luokka on käsite, joka muodostuu taistelun ja kehityksen kulussa. Ei ole olemassa mitään muuria erottamassa luokkia toisistaan. Työläisiä ja talonpoikia ei ole erottamassa toisistaan Kiinan muuri. Miten ihminen on oppinut yhdistymään? Ensiksi ammattikunnissa,sittemmin ammatin mukaan. Kun proletariaatti
muodostui luokaksi, siitä tuli sikäli voimakas, että se otti haltuunsa koko valtiokoneiston, julisti
sodan koko maailmalle ja saavutti siinä voiton. Ammattikunnat ja ammattialat alkavat tällöin jo
käydä aikansa eläneiksi asioiksi. Kapitalisminkin aikana oli kausi, jolloin proletaarien yhdistyminen tapahtui ammattikunnittain ja ammattialoittain. Silloin se oli edistyksellinen ilmiö. Proletariaatti ei voinut muutoin liittyä yhteen. On järjetöntä sanoa, että proletariaatti pystyi heti yhdistymään luokaksi. Tämä yhdistyminen saattaa jatkua vuosikymmeniä. Kukaan ei ole taistellut
näitä lyhytnäköisiä lahkolaishenkisiä katsantokantoja vastaan kiihkeämmin kuin Marx. Proletariaatti kehittyy luokaksi kapitalismin oloissa, ja kun koittaa sopiva hetki vallankumouksen suorittamista varten, se ottaa valtiovallan käsiinsä. Silloin kaikki ammattikunnat ja ammattialat osoittautuvat aikansaeläneiksi, ne esittävät jo taantumuksellista osaa, ne vetävät taaksepäin, ei siksi,
että huonot ihmiset ja kommunismin vastustajat löytävät niistä maaperää propagandalleen.
Meitä ympäröi pikkuporvaristo, joka elvyttää henkiin vapaakauppaa ja kapitalismia. Karl Marx
taisteli eniten vanhaa utooppista sosialismia vastaan ja vaati noudattamaan tieteellistä katsantokantaa, joka osoittaa, että luokka kehittyy luokkataistelussa ja luokkaa on autettava kypsymään. Sama Marx kävi taistelua niitä työväenluokan johtajia vastaan, jotka tekivät virheitä.
Vuonna 1872 Liittoneuvosto hyväksyi päätöslauselman, jossa Marxia moitittiin siitä, että hän oli
sanonut englantilaisia johtajia porvariston lahjomiksi. Marx ei tietenkään tarkoittanut tällä sitä,
että ne ja ne henkilöt ovat pettureita. Se on pötyä. Hän tarkoitti sillä työläisten tietyn osan ja
porvariston välistä liittoa. Porvaristo tukee välillisesti ja välittömästi tätä osaa työläisistä. Lahjominen ilmeneekin juuri siinä.
Edustajiensa saamisessa valituksi parlamentteihin - tässä suhteessa Englannin porvaristo on
saanut aikaan ihmeitä, se on kulkenut toisten edellä. Marx ja Engels paljastivat porvaristoa vuodesta 1852 vuoteen 1892, 40 vuoden ajan, mutta porvaristohan tekee siten kaikissa maissa.
Kaikkialla maailmassa ammattiliittojen muuttuminen orjan osan esittäjästä rakentajan osan
esittäjäksi merkitsee murrosta. Me olemme olleet olemassa kaksi vuotta ja mitä se on merkinnyt? Nykyään se merkitsee työväenluokan suurempaa nälänhätää. Vuosina 1918 ja 1919 valtion
teollisuustyöläiset saivat kukin vain 7 puutaa viljaa, jota vastoin viljarikkaiden kuvernementtien
talonpojat - 17 puutaa. Tsaarin aikana talonpojalla oli parhaassa tapauksessa 16 puutaa, mutta
meidän valtamme aikana hänellä on 17 puutaa. Siitä on olemassa tilastollista todistusaineistoa.
Proletariaatti näki kaksi vuotta nälkää, mutta tämä nälänhätä osoitti sen, että työläinen on valmis uhraamaan henkensäkin eikä ainoastaan ammattikuntansa intressejä. Kaksi vuotta proletariaatti on jaksanut kestää nälkää, sillä kaikki työtätekevät ovat tukeneet sitä moraalisesti, ja se
on osoittanut tätä itseuhrautuvaisuutta siksi, että työläisten ja talonpoikien valta voittaisi. Tosin
työläisten ammatillinen jako on edelleenkin olemassa, ja on paljon sellaisia ammatteja, joita
kapitalistit tarvitsevat, mutta me emme tarvitse. Ja me tiedämme, että näiden ammattialojen
työläiset näkevät nälkää muita enemmän. Toisin ei voi ollakaan. Kapitalismi on murskattu, mutta sosialismia ei ole vielä rakennettu, ja sitä tullaan rakentamaan vielä kauan. Tässä suhteessa
me joudumme tekemisiin kaikenlaisten väärinkäsitysten kanssa, jotka eivät ole satunnaisia,
vaan tulos siitä, että ammattiliittojen historiallisena osana on ollut toimia ammattikunnallisen
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yhteenliittämisen välikappaleena kapitalismin aikana ja valtiovallan vallanneiden työläisten
luokkayhdistymisen välineenä. Nämä työläiset ovat valmiit uhraamaan kaikkensa, he luovat
kurinalaisuuden, joka pakottaa sanomaan ja hämärästi tuntemaan, että luokkaintressit ovat
ammattikunnallisten intressien yläpuolella. Niitä työläisiä, jotka eivät kykene samanlaiseen uhrautuvaisuuteen, me pidämme etuilijoina, ja karkotamme heidät proletaariperheestä.
Tällainen on yleensä otettuna se työkuria ja yksilöllistä johtovaltaa koskeva peruskysymys, jota
puolueen edustajakokous käsitteli. Tällainen on puolueen edustajakokouksen päätösten sisältö;
nämä päätökset te kaikki tunnette ja erikoiset selostajat tulevat kertomaan niistä seikkaperäisemmin. Niiden sisältö on se, että työväenluokka on kasvanut ja varttunut; se on ottanut vallan
käsiinsä ja taistelee koko porvarillista maailmaa vastaan ja taistelu käy yhä vaikeammaksi. Sodassa oli helpompi taistella. Nyt on tehtävä organisaatiotyötä, moraalista kasvatustyötä. Lukumäärältään Venäjän proletariaatti ei ole nyt kovinkaan suuri. Sen rivit ovat sodan aikana harvenneet. Saavuttamiemme voittojen takia meidän on nyt vaikeampi hallita maatamme. Niin
ammattiyhdistysmiesten kuin työläisjoukkojenkin on se käsitettävä. Kun puhumme diktatuurista, niin se ei ole sentralistien päähänpisto. Neuvosto-Venäjän alue on valtaamiemme
alueiden vuoksi huomattavasti laajentunut. Me olemme voittaneet takaisin Siperian, Donin ja
Kubanin. Prosenttimääräisesti siellä on proletariaattia mitättömän vähän, vähemmän kuin meillä täällä. Velvollisuutemme on mennä suoraan työläisten luo ja sanoa hänelle avoimesti, että
toimintaolot ovat tulleet vaikeammiksi. Tarvitaan parempaa kurinalaisuutta, suurempaa yksilöllistä johtovaltaa ja diktatuuria. Muutoin ei voida edes haaveilla suuresta voitosta. Meillä on
kolmimiljoonainen järjestynyt armeija. 600.000 kommunistin, puolueen jäsenen tulee olla sen
etujoukkona.
Mutta on ymmärrettävä, että voiton saamista varten meillä ei ole muuta armeijaa kuin 600.000
kommunistia ja 3.000.000 ammattiliiton jäsentä. Talonpoikais- ja kulakkiväestön asuman alueen
liittäminen vaatii proletaareilta uusia voimanponnistuksia. Proletaaristen ja ei-proletaaristen
joukkojen ja niiden sosiaalisten ja luokkaintressien suuruussuhde on nyt meillä toinen. Pelkällä
väkivallalla ei saada nyt mitään aikaan. Tarvitaan ehdottomasti organisaatiota ja moraalista
arvovaltaa. Tästä johtuu se ehdoton vakaumuksemme, jonka esitimme puolueen edustajakokouksessa ja jota pidän velvollisuutenani puolustaa. Tärkein ohjelauseemme on: enemmän ja
lähemmäksi yksilöllistä johtovaltaa, tiukempi työkuri, on ryhdistäydyttävä, toimittava sotilaallisen päättäväisesti, lujamielisesti ja uhrautuvaisesti, jättäen syrjään ryhmä- ja ammattikuntaintressit ja uhraten kaikki yksilölliset intressit! Muussa tapauksessa emme kykene voittamaan.
Mutta jos me toteutamme sen yhtenä miehenä kolmimiljoonaisen työläisjoukon avulla, jotka
alkavat tuntea niiden ihmisten moraalisen arvovallan ja voiman, jotka ovat uhranneet kaikkensa
sosialismin voitolle, niin silloin meistä tulee ehdottomasti ja lopullisesti voittamattomia. (Myrskyisiä suosionosoituksia.).
"Ammattiliittojen III yleisvenäläisen edustajakokouksen bulletiini" Nro 2,huhtikuun 8 pnä 1920
Julkaistaan v. 1921 ilmestyneen kirjan "Ammattiliittojen kolmas yleisvenäläinen edustajakokous. Pikakirjoitusseloste" tekstistä, joka on tarkistettu "Bulletiinin" tekstin mukaan.
Teokset. 30. osa s. 490 - 503
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"VASEMMISTOLAISUUS" LASTENTAUTINA KOMMUNISMISSA
VI

PITÄÄKÖ VALLANKUMOUKSELLISTEN TOIMIA TAANTUMUKSELLISISSA AMMATTILIITOISSA?
Saksan "vasemmistolaiset" pitävät omalta kannaltaan ratkaistuna asiana, että tähän kysymykseen on ehdottomasti vastattava kielteisesti. Jotta voitaisiin "todistaa" tarpeettomiksi ja vieläpä
sopimattomaksikin vallankumouksellisten, kommunistien, toiminta keltaisissa, sosiaalishovinistisissa, luokkasovintoa hierovissa, legieniläisissä, vastavallankumouksellisissa ammattiliitoissa,
heidän mielestään riittävät "taantumuksellisia" ja "vastavallankumouksellisia" ammattiliittoja
vastaan tähdätyt julistukset ja kiivas intoilu (erittäin "komeasti" ja erittäin typerästi se käy K.
Hornerilta).
Mutta niin varmoja kuin saksalaiset "vasemmistolaiset" ovatkin tuollaisen taktiikan vallankumouksellisuudesta, se on tosiasiallisesti peräti virheellistä eikä sisällä muuta kuin latteita fraaseja.
Selittääkseni kysymystä aloitan meidän kokemuksistamme tämän artikkelin yleistä suunnitelmaa vastaavasti, sillä artikkelini tarkoituksena on soveltaa Länsi-Eurooppaan sitä, mikä bolshevismin historiassa ja nykyisessä taktiikassa on yleisesti pätevää, merkitykseltään yleistärkeää ja
yleisesti huomioon otettavaa.
Johtajain - puolueen - luokan - joukkojen keskinäinen suhde sekä samalla proletariaatin diktatuurin ja proletariaatin puolueen suhde ammattiliittoihin on meillä nykyisin konkreettisesti seuraavanlainen. Diktatuuria toteuttaa neuvostojen kautta järjestynyt proletariaatti johtajanaan
bolshevikkien kommunistinen puolue, jossa viimeksi pidetyn (huhtikuu 1920) puoluekokouksen
tietojen mukaan on 611 000 jäsentä. Puolueen jäsenmäärä on vaihdellut varsin huomattavasti
sekä ennen Lokakuun vallankumousta että sen jälkeen ja oli aikaisemmin, vieläpä vuosina 1918
ja 1919, tuntuvasti pienempi. Me pelkäämme puolueen liiallista paisumista, sillä hallituspuolueeseen pyrkii ehdottomasti soluttautumaan kaikenlaisia kiipijöitä ja etuilijoita, jotka eivät
ansaitse muuta kuin luodin otsaansa. Viimeksi annoimme laajan pääsymahdollisuuden puolueeseen - vain työläisille ja talonpojille - niinä päivinä (talvella 1919), jolloin Judenitsh oli muutaman virstan päässä Pietarista ja Denikin Orelissa (noin 350 virstan päässä Moskovasta), ts. aikana, jolloin Neuvostotasavaltaa uhkasi hirveä vaara, kuolemanvaara ja jolloin kommunisteihin
liittyminen ei voinut antaa seikkailijoille, kiipijöille, etuilijoille eikä yleensä epävarmoille henkilöille mitään toiveita edullisesta karrieerista (pikemminkin he saattoivat odottaa hirttonuoraa
ja kidutuksia). Puoluetta, joka pitää joka vuosi edustajakokouksen (viimeisessä oli 1 edustaja
jokaista 1000 jäsentä kohden), johtaa edustajakokouksen valitsema Keskuskomitea, johon kuuluu 19 jäsentä; juoksevia asioita on Moskovassa hoidettava vieläkin suppeampien toimikuntien,
nimittäin niin sanotun "Orgtoimikunnan" (Organisaatiotoimikunta) ja "Polittoimikunnan" (Poliittinen Toimikunta), jotka valitaan Keskuskomitean kokouksessa ja joista kumpaankin kuuluu 5
Keskuskomitean jäsentä. Kysymyksessä on siis mitä selvin "harvainvalta". Yksikään valtionvirasto ei ratkaise tasavallassamme mitään tärkeää poliittista tai organisatorista kysymystä
saamatta johtavia ohjeita puolueen Keskuskomitealta.

91
Puolue nojaa toiminnassaan välittömästi ammattiliitoihin, joihin nykyään, viimeksi pidetyn
(huhtikuu 1920) edustajakokouksen tietojen mukaan, kuuluu yli 4 miljoonaa jäsentä ja jotka
ovat muodollisesti puolueettomia. Tosiasiallisesti useimpien ammattiliittojen ja ensi kädessä
tietenkin ammattiliittojen yleisvenäläisen keskuselimen eli toimikunnan (Yleisvenäläinen Ammattiliittojen Keskusneuvosto) kaikki johtavat elimet ovat muodostetut kommunisteista ja ne
kaikki toteuttavat puolueen ohjeita. Näin muodostuu joustava ja verraten laaja, erittäin voimakas proletaarinen koneisto, joka muodollisesti ei ole kommunistinen ja jonka avulla puolue on
läheisessä yhteydessä luokkaan ja joukkoihin ja jonka avulla toteutetaan puolueen johdolla
luokan diktatuuria. Me emme tietenkään olisi voineet hallita maata ja toteuttaa diktatuuria
edes 2½ kuukautta, saatikka 2½ vuotta, ellemme olisi olleet mitä läheisimmässä yhteydessä
ammattiliittoihin, saaneet niiltä innokasta kannatusta ja elleivät ne olisi osallistuneet uhrautuvasti paitsi taloudelliseen myös sotilaalliseen rakennustyöhön. On ymmärrettävää, että käytännössä tämä mitä läheisin yhteys merkitsee sangen mutkallista ja monipuolista propagandaja agitaatiotyötä, aikanaan ja usein pidettäviä neuvotteluja ei ainoastaan johtavien, vaan yleensäkin vaikutusvaltaisten ammattiliittomiesten kanssa, päättäväistä taistelua menshevikkejä vastaan, joilla on vieläkin tietty, joskin aivan vähälukuinen kannattajajoukko, jota he opettavat punomaan kaikenmoisia vastavallankumouksellisia juonia alkaen (porvarillisen) demokratian aatteellisesta puolustelusta, ammattiliittojen "riippumattomuuden" propagoinnista (riippumattomuus proletaarisesta valtiovallasta!) aina proletaarisen kurin sabotointiin jne. yms.
Me emme pidä riittävänä sitä yhteyttä "joukkoihin", jota pidetään yllä ammattiliittojen kautta.
Vallankumouksen kulussa käytäntö on luonut meillä sellaisia järjestöjä kuin puolueettomat
työläisten ja talonpoikain konferenssit, ja me pyrimme kaikin muodoin tukemaan, kehittämään ja laajentamaan niitä voidaksemme tarkkailla joukkojen mielialoja, lähentyä joukkoja,
ottaa huomioon niiden tarpeet, nostaa niiden keskuudesta parhaita työntekijöitä valtion toimiin
jne. Eräässä viimeisistä asetuksistamme, jolla Valtionvalvonnan kansankomissariaatti muutettiin
"Työläis- ja talonpoikaisinspektioksi", näille tällaisille puolueettomille konferensseille on annettu oikeus valita Valtionvalvonnan jäseniä erinäisten tarkastusten toimittamista varten jne.
Edelleen koko puolueen työ tietysti tapahtuu neuvostojen kautta, jotka liittävät yhteen työtätekevien joukot ammattiin katsomatta. Ujestien neuvostojen edustajakokoukset ovat sellaisia
demokraattisia laitoksia, jollaisia ei ole vielä nähty porvarillisen maailman parhaimmissakaan
demokraattisissa tasavalloissa, ja näiden edustajakokousten kautta (joiden toimintaa puolue
koettaa seurata mahdollisimman tarkasti) sekä lähettämällä valveutuneita työläisiä vakinaisesti
erilaisiin tehtäviin maaseudulle proletariaatille turvataan mahdollisuus johtaa talonpojistoa,
toteutetaan kaupunkilaisproletariaatin diktatuuria, käydään järjestelmällistä taistelua rikasta,
porvarillista, riistävää ja keinottelevaa talonpojistoa vastaan jne.
Sellainen on proletaarisen valtiovallan yleinen koneisto "ylhäältä" nähtynä, diktatuurin käytännöllisen toteuttamisen kannalta. Luultavasti lukija käsittää, miksi venäläisestä bolshevikista,
joka tuntee tämän koneiston ja on seurannut, miten se on vähitellen kasvanut vähäisistä, illegaalisista, maanalaisista ryhmistä 25 vuoden kuluessa, miksi hänestä jaarittelut siitä, "ylhäältäkö" vai "alhaalta käsin", johtajienko diktatuuri vai joukkojen diktatuuri jne., eivät voi kuulostaa
muulta kuin lapsellisen naurettavalta typeryydeltä, jotenkin samanlaiselta kuin väittelyt siitä,
kumpi on ihmiselle tarpeellisempi, vasen jalka vai oikea käsi.
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Yhtä lapsellisen naurettavalta typeryydeltä kuulostavat meistä myös saksalaisten vasemmistolaisten sellaiset tärkeät, peräti tieteelliset ja hirveän vallankumoukselliset puheet, etteivät
kommunistit voi eivätkä saa toimia taantumuksellisissa ammattiliitoissa, että siitä työstä voidaan kieltäytyä, että on erottava ammattiliitoista ja perustettava ehdottomasti uuden uutukainen, aivan puhtoinen, perin herttaisten (ja suureksi osaksi kai myös sangen nuorten) kommunistien keksimä "työväenliitto" jne. yms.
Kapitalismi jättää väistämättömästi perinnöksi sosialismille toisaalta vanhat, vuosisatojen aikana muodostuneet ammateista ja työaloista johtuvat eroavuudet työläisten välillä ja toisaalta
ammattiliitot, jotka vain sangen hitaasti, monen monituisten vuosien kuluessa, voivat kehittyä
ja kehittyvät laajemmiksi, tuotantoaloittain järjestetyiksi vähemmän ammattikunnallisiksi liitoiksi (jotka käsittävät kokonaisia tuotantoaloja eivätkä vain eri ammattikuntia, työaloja ja
ammatteja) sekä sitten, tuotantoaloittain muodostuvien liittojen kautta, ryhtyvät poistamaan
työnjakoa ihmisten välillä, kasvattamaan, kouluttamaan ja valmentamaan joka suhteessa kehittyneitä ja kaikin puolin valmentuneita ihmisiä, sellaisia, jotka osaavat tehdä kaikkea. Siihen
kommunismi vie, sen pitää viedä ja lopulta vie, mutta vasta monen monituisten vuosien kuluttua. Jos nyt, jo tänään, yritettäisiin ennakoida käytännössä tuo täysin kehittyneen, täysin vakiintuneen ja muodostuneen, täysiin mittasuhteisiin päässeen ja kypsyneen kommunismin tulos,
jonka tuleva aika tuo tullessaan, niin se olisi samaa kuin korkeimman matematiikan opettaminen nelivuotiaalle lapselle.
Me voimme (ja meidän täytyy) ryhtyä rakentamaan sosialismia siitä ihmisaineksesta, minkä
kapitalismi on meille jättänyt perinnöksi, eikä mistään mielikuvituksellisesta tai erikoisesti meidän luomasta ihmisaineksesta. Kieltämättä se on tavattoman "vaikeaa", mutta kaikenlainen
muu kysymyksenasettelu on niin kevytmielistä, ettei sellaisesta kannata edes puhua.
Ammattiliitot olivat työväenluokan valtava edistyksellinen saavutus kapitalismin kehityksen
alkukaudella, ne olivat siirtymistä työläisten hajanaisuudesta ja avuttomuudesta alkeelliseen
luokkayhdistymiseen. Kun sitten alkoi kehittyä proletaarien luokkayhdistymisen korkein muoto,
proletariaatin vallankumouksellinen puolue (joka ei ole nimensä arvoinen ennen kuin se oppii
yhdistämään johtajat luokan ja joukkojen kanssa yhdeksi eheäksi, erottamattomaksi kokonaisuudeksi), niin silloin ammattiliitoissa alkoi pakostakin ilmetä eräitä taantumuksellisia piirteitä,
eräänlaista ammattikunnallista ahdasmielisyyttä, tiettyä vieraantumista politiikasta, tiettyä piintyneisyyttä jne. Mutta missään proletariaatin kehitys ei ole käynyt eikä ole voinut käydä muuten kuin ammattiliittojen kautta, niiden ja työväenluokan puolueen välisen yhteistoiminnan
kautta. Valloittamalla valtiovallan proletariaatti ottaa luokkana jättiläisaskelen eteenpäin, ja
puolue joutuu entistä enemmän ja uudella tavalla eikä vain entiseen tapaan kasvattamaan
ammattiliittoja ja johtamaan niitä unohtamatta samalla kuitenkaan sitä, että ne ovat yhä ja ovat
vielä pitkään aikaa välttämätön "kommunismin koulu" ja valmistava koulu, jossa proletaarit
oppivat toteuttamaan diktatuuriaan, työläisten yhteenliittymä, joka on välttämätön koko maan
talouden hallinnan siirtämiseksi asteittaisesti työväenluokan (eikä eri ammattialojen edustajain)
sekä sittemmin kaikkien työtätekevien käsiin.
Mainitussa mielessä ammattiliittojen tietty "taantumuksellisuus" on väistämätöntä proletariaatin diktatuurin aikana. Ellei käsitetä tätä, niin ei käsitetä yleensä kapitalismista sosialismiin siirtymisen perusehtoja. On mitä typerintä pelätä tuota "taantumuksellisuutta", yrittää välttää sitä
ja harpata sen yli, sillä se on samaa kuin pelätä proletariaatin etujoukkona olemista, mikä mer-
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kitsee työväenluokan ja talonpojiston takapajuisimpienkin kerrosten ja joukkojen opettamista,
valistamista, kasvattamista ja mukaansaamista uuteen elämään. Toisaalta olisi vieläkin virheellisempää lykätä proletariaatin diktatuurin toteuttamista siihen saakka, kun ei ole enää yhtään
ammatillisesti rajoittunutta eikä yhtään ammattikunnallisten ja tradeunionististen ennakkoluulojen vallassa olevaa työläistä. Poliitikon taito (ja kommunistin taito ymmärtää oikein tehtävänsä) onkin juuri siinä, että osataan arvioida oikein olosuhteet ja hetki, jolloin proletariaatin etujoukko voi ottaa menestyksellisesti vallan käsiinsä, jolloin se voi juuri silloin sekä sen jälkeen
saada riittävää kannatusta työväenluokan ja ei-proletaaristen työtätekevien joukkojen kyllin
laajoilta kerroksilta ja jolloin se pystyy sen jälkeen pitämään yllä, lujittamaan ja laajentamaan
valta-asemaansa kasvattamalla, opettamalla ja saamalla mukaansa yhä laajempia työtätekevien
joukkoja.
Edelleen. Maissa, jotka ovat kehittyneempiä kuin Venäjä, ammattiliittojen tietty taantumuksellisuus on epäilemättä ilmennyt ja sen on täytynytkin ilmetä paljon voimakkaammin kuin meillä.
Meillä oli menshevikeillä kannatusta ammattiliitoissa (ja osaksi heillä on sitä vielä nytkin, tosin
hyvin harvoissa ammattiliitoissa) juuri ammattikunnallisen rajoittuneisuuden, ammatillisen itsekkyyden ja opportunismin ansiosta. Lännessä sikäläiset menshevikit ovat "pesiytyneet" ammattiliittoihin paljon pysyvämmin, siellä on erottunut paljon vahvempi kerros tuota ammattikunnallista, rajoittunutta, itserakasta, tunnotonta, itsekästä, poroporvarillista, inperialismimielistä, imperialismin lahjomaa ja imperialismin turmelemaa "työläisaristokratiaa" kuin
meillä. Se on kiistatonta. Taistelu Gomperseja, herroja Jouhauxeja, Hendersoneja, Merrheimejä, Legienejä ja kumpp. vastaan Länsi-Euroopassa on paljon vaikeampaa kuin taistelu meidän
menshevikkejä vastaan, jotka edustavat yhteiskunnallisesti ja poliittisesti täysin yhdenlaatuista
tyyppiä. Tätä taistelua on käytävä säälimättä ja se on vietävä ehdottomasti loppuun saakka,
kuten me veimme, leimaten häpeällä ja karkottamalla täydellisesti ammattiliitoista kaikki parantumattomat opportunisti- ja sosiaalishovinistijohtajat. Valtiovaltaa ei voida valloittaa (eikä
pidä yrittääkään ottaa valtiovaltaa) niin kauan kuin tuota taistelua ei ole viety tiettyyn asteeseen saakka, jota paitsi tämä "tietty aste" on eri maissa ja erilaisissa oloissa erilainen, ja sen
voivat arvioida oikein vain proletariaatin harkitsevat, kokeneet ja asioita ymmärtävät poliittiset
johtajat kussakin maassa. (Meillä menestyksen mittapuuna olivat tällaisessa taistelussa muuten
perustavan kokouksen vaalit marraskuussa 1917, joitakin päiviä 25.10.1917 tapahtuneen proletaarisen vallankumouksen jälkeen, ja näissä vaaleissa menshevikit lyötiin perinpohjin: he saivat
0,7 milj. ääntä - Taka-Kaukasia mukaan luettuna 1,4 milj. - bolshevikkien saadessa 9 milj. ääntä;
ks. "Kommunistisen Internationaalin" 7.-8. numerossa julkaistua kirjoitustani "Perustavan kokouksen vaalit ja proletariaatin diktatuuri.)
Mutta me käymme taistelua "työläisaristokratiaa" vastaan työväenjoukkojen nimessä ja saadaksemme ne puolellemme; me käymme taistelua opportunistisia ja sosiaalishovinistisia johtajia vastaan saadaksemme työväenluokan puolellemme. Olisi typerää unohtaa tämä mitä alkeellisin ja ilmeisin totuus. Ja kuitenkin juuri noin typerästi menettelevät saksalaiset "vasemmisto"-kommunistit, jotka ammattiliittojen huippuryhmän taantumuksellisuuden ja vastavallankumouksellisuuden perusteella tekevät johtopäätöksen ... että on erottava ammattiliitoista!!
kieltäydyttävä toimimasta niissä!! luotava työväenorganisaation uusia, keksimällä keksittyjä
muotoja!! Se on sellaista anteeksiantamatonta typeryyttä, joka merkitsee suurinta palvelusta,
minkä kommunistit suinkin voivat tehdä porvaristolle. Meidän menshevikkimmehän, kuten
kaikki opportunistiset, sosiaalishovinistiset ja kautskylaiset ammattiliittojohtajat, eivät ole mi-
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tään muuta kun "työväenliikkeessä olevia porvariston kätyreitä" (kuten me aina sanoimme puhuessamme menshevikkejä vastaan) eli "kapitalistiluokan työläisvouteja" (labour lietenants of
the capitalist class) käyttääksemme amerikkalaisen Daniel de Leonin seuraajien mainiota ja sattuvaa sanontaa. Kun kieltäydytään toimimasta taantumuksellisissa ammattiliitoissa, niin siten
jätetään vähemmän kehittyneet tai takapajuiset työläisjoukot taantumuksellisten johtajien,
porvariston asiamiesten, työläisaristokraattien eli "porvarillistuneiden työläisten" vaikutuksen
alaisiksi (vrt. lausuntoa, jonka Engels antoi v. 1858 Englannin työläisistä Marxille osoittamassaan
kirjeessä).
Juuri tuo typerä "teoria", että kommunistien on pysyteltävä poissa taantumuksellisista ammattiliitoista, osoittaa mitä havainnollisimmin, kuinka kevytmielisesti nuo "vasemmisto" -kommunistit suhtautuvat sellaiseen kysymykseen kuin vaikutus "joukkoihin" ja kuinka väärin he
menettelevät pitämällä melua "joukoista". Jotta kyettäisiin auttamaan "joukkoja" ja saavuttamaan "joukkojen" myötätunto, tuki ja kannatus, ei saa pelätä vaikeuksia eikä säikkyä näykkimisiä, kamppauksia, loukkauksia ja vainotoimenpiteitä "johtajien" taholta, jotka opportunisteina
ja sosiaalishovinisteina useimmiten ovat joko suoraan tai välillisesti yhteydessä porvariston ja
poliisilaitoksen kanssa), vaan on ehdottomasti toimittava siellä, missä joukot ovat. Pitää pystyä kaikkiin uhrauksiin, voittamaan suurimmatkin esteet, jotta voitaisiin harjoittaa järjestelmällisesti, sitkeästi, itsepintaisesti ja kärsivällisesti propagandaa ja agitaatiota juuri niissä järjestöissä, yhdistyksissä ja liitoissa, yksinpä taantumuksellisimmissakin, missä vain on proletaarisia tai
puoliproletaarisia joukkoja. Ja ammattiliitot ja työväen osuuskunnat (viimeksi mainitut ainakin
eräissä tapauksissa) ovat juuri niitä järjestöjä, joissa on joukkoja. Englannissa trade unionien jäsenmäärä ruotsalaisen "Folkets Dagblad Politiken" lehden tietojen mukaan (maaliskuun 10.
pltä 1920) on noussut vuoden 1917 lopulta vuoden 1918 loppuun mennessä 5,5 miljoonasta
6,6 miljoonaan, so. lisääntynyt 19 %:lla. Vuoden 1919 lopulla jäsenmäärän lasketaan olevan 7½
miljoonaa. Käytettävissäni ei ole vastaavia Ranskaa ja Saksaa koskevia tietoja, mutta aivan kiistattomia ja yleisesti tunnettuja ovat tosiasiat, jotka todistavat ammattiliittojen jäsenmäärän
kasvaneen suuresti näissäkin maissa.
Nämä tosiasiat osoittavat selvääkin selvemmin saman, minkä tuhannet muutkin eikat todistavat, nimittäin sen, että tietoisuus ja järjestymisen halu kasvaa juuri proletaarijoukoissa, "alempien" kerrosten, takapajuisten keskuudessa. Miljoonat Englannin, Ranskan ja Saksan työläiset
alkavat ensi kertaa siirtyä täydellisen järjestymättömyyden tilasta muodoltaan alkeellisempaan,
alimpaan, yksinkertaisimpaan ja kaikkein tajuttavimpaan (niille, jotka ovat vielä läpeensä porvarillis-demokraattisten ennakkoluulojen vallassa) järjestäytymiseen, nimittäin ammattiliittoihin,
ja vallankumoukselliset, mutta typerät vasemmistokommunistit seisovat vieressä ja huutavat:
"joukot", "joukot"! ja kieltäytyvät toimimasta ammattiliitoissa!! kieltäytyvät muka niiden "taantumuksellisuuden" vuoksi!! keksivät uuden uutukaisen, puhtoisen, porvarillis-demokraattisista
ennakkoluuloista vapaan ja ammattikuntamaisuuden ja ammatillisen rajoittuneisuuden paheista vapaan "työväenliiton", josta muka tulee (tulee!) laaja järjestö ja johon pääsemiseksi vaaditaan vain (vain!) neuvostojärjestelmän ja diktatuurin tunnustamista (katso edellä esitettyä lainausta)!!
On mahdotonta kuvitella suurempaa typeryyttä, suurempaa vahinkoa kuin se, mitä "vasemmistolaiset" vallankumoukselliset vallankumoukselle aiheuttavat! Jos me nyt, kun olemme 2½
vuoden aikana saaneet ennen näkemättömiä voittoja Venäjän ja Ententen porvaristosta, asettaisimme Venäjällä ammattiliitojen jäsenyysehdoksi "diktatuurin tunnustamisen", tekisimme
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typeryyden, heikentäisimme vaikutusvaltaamme joukkoihin, auttaisimme menshevikkejä.
Kommunistien perustehtävänähän on osata saada takapajuiset vakuuttumaan, osata toimia
näiden keskuudessa eikä eristäytyä näistä keksimällä lapsellisen "vasemmistolaisia" tunnuksia.
Epäilemättä herrat Gompersit, Hendersonit, Jouhauxit ja Legienit ovat sangen kiitollisia tällaisille "vasemmistolaisille" vallankumouksellisille, jotka saksalaisen "periaatteellisen" opposition
tavoin (jumala varjelkoon meitä moisesta "periaatteellisuudesta"!) tahi eräiden amerikkalaisten
Maailman Teollisuustyöläiset järjestöön kuuluvien vallankumouksellisten tavoin kehottavat
eroamaan taantumuksellisista ammattiliitoista ja kieltäytymään toimimasta niissä. Epäilemättä
herrat opportunisti-"johtajat" turvautuvat kaikenlaisiin porvarillisen diplomatian koukkuihin
sekä porvarillisten hallitusten, pappien, poliisi- ja oikeuslaitoksen apuun estääkseen kommunisteja pääsemästä ammattiliitoihin, karkottaakseen nämä tavalla tai toisella pois niistä, vaikeuttaakseen heidän toimintaansa ammattiliitoissa mahdollisimman suuresti ja loukatakseen, parjatakseen ja vainotakseen heitä. On osattava pitää puoliaan kaikkea tuota vastaan, mentävä
kaikkiin uhrauksiin, vieläpä - tarvittaessa - turvauduttava kaikenlaisiin juoniin, viekkauteen ja
illegaalisiin menettelytapoihin, jopa vaiettava ja salattava totuuskin, kunhan vain pääsisimme
ammattiliittoihin, voisimme pysyä niissä ja tehdä niissä hinnalla millä hyvänsä kommunistista
työtä. Tsaarivallan aikana vuoteen 1905 saakka meillä ei ollut mitään "legaalisia toimintamahdollisuuksia", mutta kun Zubatov, ohrana, järjesteli mustasotnialaisia työväenkokouksia ja työväenyhdistyksiä pyydystääkseen sillä tavoin vallankumouksellisia ja taistellakseen heitä vastaan,
niin me lähetimme näihin kokouksiin ja näihin yhdistyksiin puolueemme jäseniä (muistan henkilökohtaisesti heistä toveri Babushkinin, etevän pietarilaisen työläisen, jonka tsaarin kenraalit
ampuivat vuonna 1906), jotka järjestivät yhteyksiä joukkoihin, osasivat harjoittaa taitavasti agitaatiotyötä ja vetivät työläisiä pois zubatovilaisten vaikutuspiiristä.1 Tämä on tietenkin vaikeampaa Länsi-Euroopassa, missä sellaiset ennakkoluulot kuin legaalisuus, perustuslaillisuus ja
porvarillinen demokratia ovat erikoisen piintyneitä ja erittäin syvälle juurtuneita. Mutta sitä
voidaan ja pitää tehdä ja tehdä järjestelmällisesti.
III Internationaalin Toimeenpanevan Komitean on mielestäni ilman muuta tuomittava politiikka,
joka kieltää osallistumasta taantumuksellisiin ammattiliittoihin, ja kehotettava Kommunistisen
Internationaalin seuraavaa edustajakokousta tuomitsemaan yleensä sellainen politiikka (perustelemalla yksityiskohtaisesti, miten järjetöntä on moinen kieltäytyminen ja miten äärimmäisen
vahingollista se on proletaarisen vallankumouksen asialle) ja eritoten eräiden Hollannin Kommunistisen Puolueen jäsenten menettely, jotka ovat kannattaneet - samantekevää, suoraanko
vai välillisesti, avoimesti vai peitetysti, kokonaanko vai osittain - tätä väärää politiikkaa. III Internationaalin on hylättävä II Internationaalin taktiikka, sen on asetettava kipeät kysymykset suoraan ja selvästi eikä kierrettävä ja hämättävä niitä. "Riippumattomille" (Saksan riippumattomalle sosdem. puolueelle) on jo sanottu totuus vasten kasvoja ja totuus on sanottava vasten
kasvoja myös "vasemmisto"-kommunisteille.
Julkaistu teoksessa "Vasemmistolaisuus" lastentautina kommunismissa

1

. Gombersit, Hendersonit, Jouhauxit, Legienit ovat samoja zubatoveja: erotukseksi meidän
Zubatovista heillä on eurooppalainen puku ja ulkonaista loistoa ja heidän katalan politiikkansa
menettelytavat ovat erittäin sivistyneesti, hienosti ja demokraattisesti silattuja.
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Teokset, 31. osa, s. 1 - 102

__________

AMMATTILIITOISTA, NYKYTILANTEESTA JA TROTSKIN VIRHEISTÄ
Puhe Neuvostojen 8. edustajakokoukseen osallistuneiden sekä Yleisvenäläisen ammattiliittojen
keskusneuvoston ja Moskovan kaupungin ammattiliitto-neuvoston VKP(b):n jäsenten yhteisessä istunnossa 30. joulukuuta 1920.
Toverit, minun on ensi töikseni pyydettävä anteeksi, että rikon järjestystä, sillä ennen kuin osallistuu keskusteluun pitäisi tietenkin kuulla selostus, apuselostus ja puheenvuorot. Valitettavasti
tunnen olevani niin huonossa kunnossa, etten kyennyt sitä tekemään. Eilen minulla oli sentään
mahdollisuus lukea tärkeimmät julkaistut asiakirjat ja valmistella huomautukseni. Järjestyksestä
poikkeaminen, josta mainitsin, aiheuttaa luonnollisesti teille epämukavuuksia: ehkä toistan samaa, mikä on jo sanottu, kun en tiedä, mitä toiset ovat puhuneet, ja jätän vastaamatta sellaisiin
kysymyksiin, joihin tulisi vastata. Mutta muutenkaan en ole voinut menetellä.
Perusaineistoni on tov. Trotskin kirjanen "Ammattiliittojen merkityksestä ja tehtävistä". Rinnastaessani tätä kirjasta teeseihin, jotka hän esitti Keskuskomiteassa, ja syventyessäni tekstiin ihmettelen, mikä määrä teoreettisia virheitä siihen on koottu. Kuinka silloin, kun tästä kysymyksestä pantiin alulle laaja puolueväittely, saatettiin julkaista noin epäonnistunut tekele eikä esitetty perin pohjin harkittua kirjasta? Panen lyhyesti merkille ne peruskohdat, joihin mielestäni
sisältyvät pahimmat teoreettiset virheet.
Ammattiliitot eivät ole vain historiallisesti tarpeellisia, vaan ne ovat teollisuusproletariaatin historiallisesti väistämätön järjestö, joka proletariaatin diktatuurin vallitessa käsittää miltei koko
proletariaatin. Tällainen on perusteesi, ja kuitenkin tov. Trotski unohtaa sen alituisesti, hän ei
lähde siitä eikä anna sille arvoa. Hänen esille ottamansa aihe "Ammattiliittojen merkitys ja tehtävät" on sentään tavattoman laaja.
Sanotusta seuraa, että ammattiliitot esittävät varsin olennaista roolia proletariaatin diktatuurin
toteuttamisessa. Mutta mitä roolia ne esittävät? Kun ryhdyn käsittelemään tätä kysymystä,
joka on teorian tärkeimpiä peruskysymyksiä, tulen siihen johtopäätökseen, että tällöin rooli on
varsin omalaatuinen. Toisaalta ammattiliitot, joihin kuuluvat, jotka kokoavat järjestään kaikki
teollisuustyöläiset, ovat hallitsevan, vallassa olevan hallituksen muodostaneen luokan, sen luokan järjestö, joka toteuttaa diktatuuria, sen luokan järjestö, joka harjoittaa valtiollista pakotusta. Se ei ole kuitenkaan valtiojärjestö, se ei ole pakotusjärjestö, vaan kasvatusjärjestö, mobilisoiva ja opettava järjestö, se on koulu, hallintokoulu, taloudenhoitokoulu, kommunismin koulu.
Se on aivan erikoistyyppinen koulu, sillä kyseessä eivät ole opettajat ja oppilaat, vaan eräänlainen tavattoman omalaatuinen yhteensulautuma, jossa yhdistyvät se, mikä on jäänyt eikä ole
voinut olla jäämättä kapitalismilta, ja se minkä proletariaatin vallankumouksellisimmat osastot,
niin sanoakseni vallankumouksellinen etujoukko nostaa keskuudestaan esiin. Ja siksipä päädytään kiertämättömästi moniin virheisiin, jos puhutaan ammattiliittojen roolista ottamatta huomioon näitä totuuksia.
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Proletariaatin diktatuurin järjestelmässä ammattiliittojen paikka on, jos niin voisi sanoa, puolueen ja valtiovallan välissä. Proletariaatin diktatuuri on välttämätön sosialismiin siirryttäessä,
mutta kaikki teollisuustyöläiset käsittävä järjestö ei voi toteuttaa tätä diktatuuria. Minkä vuoksi?
Sen oimme lukea Kominternin 2. kongressin teeseistä, joissa puhutaan yleensä poliittisen puolueen merkityksestä. Tässä yhteydessä en puhu siitä tarkemmin. Käy sillä tavalla, että puolue
niin sanoakseni imee itseensä proletariaatin diktatuuria. Ja ilman sellaista perustaa kuin ammattiliitot, ei voida toteuttaa diktatuuria, ei voida täyttää valtiolle kuuluvia tehtäviä. Mutta niitä
joudutaan täyttämään monien, taaskin eräänlaista uutta tyyppiä olevien erikoislaitosten, nimittäin neuvostokoneiston kautta. Missä suhteessa tämä rakenne on käytännöllisten johtopäätösten kannalta omalaatuinen? Siinä suhteessa, että ammattiliitot sitovat etujoukon ja laajat joukot toisiinsa, että jokapäiväisellä työllään ne kehittävät vakaumuksellisuutta joukoissa, sen luokan joukoissa, joka vain kykeneekin siirtämään meidät kapitalismista kommunismiin. Tämä toisaalta. Ja toisaalta ammattiliitot ovat valtiovallan "varantoa". Juuri tätä ovat ammattiliitot kapitalismista kommunismiin siirtymisen kaudella. Tuo siirtyminen on yleensä mahdotonta, ellei
johtoasemassa ole luokka, jonka ainoan on kapitalismi kasvattanut suurtuotantoa varten ja jota
ainoata eivät sido pienomistajan intressit. Mutta proletariaatin diktatuuria ei voi toteuttaa koko
proletariaatin käsittävä järjestö, sillä kaikissa kapitalistimaissa eikä vain meidän maassamme,
joka on kehittymättömämpiä kapitalistimaita, proletariaatti on yhä niin hajanaista, niin poljettua ja siellä täällä jopa lahjottuakin (nimenomaan imperialismi on tehnyt sen eräissä maissa),
että koko proletariaatin käsittävä järjestö ei voi välittömästi toteuttaa proletariaatin diktatuuria.
Diktatuuria voi toteuttaa vain se etujoukko, joka on imenyt itseensä luokan vallankumouksellisen energian. näin ollen muodostuu tavallaan hammasrattaisto. Sellainen on pohjimmiltaan
proletariaatin diktatuurin, kapitalismista kommunismiin siirtymisen mekaniikka. Jo tästä nähdään, että kun tov. Trotski puhuu ensimmäisessä teesissä erikoisesti ammattiliitoissa ja nimenomaan niissä vallitsevasta kriisistä, mainiten "aatteellisesta sekasotkusta", niin periaatteelliselta
kannalta siinä on jotain väärin. Mikäli oletetaan kriisi, niin siitä voidaan puhua vasta sitten, kun
on analysoitu poliittista tilannetta. Nimenomaan Trotskilla ilmenee "aatteellista sekasotkua",
sillä juuri peruskysymyksessä, tarkastellessaan ammattiliittojen roolia kapitalismista kommunismiin siirtymisen kannalta hän on unohtanut, sivuuttanut sen, että kyseessä on useista hammasrattaista muodostunut monimutkainen järjestelmä eikä yksinkertaista järjestelmää voi olla,
koska proletariaatin diktatuuria ei voida toteuttaa sataprosenttisesti järjestyneen proletariaatin
kautta. Diktatuuria ei voida toteuttaa ilman useita "voimansiirtolaitteita", jotka yhdistävät johtavan luokan etujoukon ja perusjoukot sekä nämä laajat työtätekevät joukot toisiinsa. Venäjällä
ne ovat talonpoikaisjoukkoja, muissa maissa ei ole tällaisia joukkoja, mutta kehittyneimmissäkin
maissa on ei- proletaarisia tai ei täysin proletaarisia joukkoja. Aatteellinen sekaannus saa todella alkunsa jo siitä. Suotta Trotski syyttää tästä muita.
Tarkastellessani kysymystä, mitä roolia ammattiliitot esittävät tuotannossa, katson Trotskin
tekevän perimmältään väärin, kun hän puhuu siitä koko ajan "periaatteen kannalta", "yleisperiaatteesta". Kaikissa teeseissään hän puhuu "yleisperiaatteen" kannalta. Kysymyksen asettelu on jo sellaisenaan perin virheellinen. en edes puhu siitä, että puolueen 9. edustajakokous
sanoi ammattiliittojen tuotannossa esittämästä roolista enemmänkin kuin kylliksi. En puhu siitä,
että Trotski itse siteeraa teeseissään Lozovskin ja Tomskin aivan selviä lausuntoja - heidän tulee
näytellä hänellä saksalaisittain sanoen "Prügeljunge'a" eli niitä, joiden kustannuksella voi harjoitella väittelyään. Heillähän ei ole mitään periaatteellisia erimielisyyksiä, joten Tomskiin ja Lo-
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zovskiin kohdistunut valinta on epäonnistunut, sillä nämä ovat kirjoittaneet sellaista, mitä
Trotski itse siteeraa. Emme havaitse heillä olevan mitään oleellisia periaatteellisia erimielisyyksiä, vaikka etsisimme niitä miten uutterasti tahansa. Hyvin suuri virhe, periaatteellinen virhe, on
yleensä sanoen se, että tov. Trotski kiskoo puoluetta ja neuvostovaltaa taaksepäin asettaen nyt
kysymyksen "periaatteellisesti". Olemme luojan kiitos siirtyneet periaatteista käytännölliseen,
vakavaan työhön. Smolnassa juttusimme periaatteista ja varmasti enemmänkin kuin olisi pitänyt. Nyt, kolmen vuoden kuluttua, meillä on tuotantoa koskevan kysymyksen joka pykälästä,
tämän kysymyksen monista osakysymyksistä asetuksia - surkea juttu nuo asetukset -, jotka
olemme allekirjoittaneet mutta jotka sitten itse unohdamme ja jätämme täyttämättä. Ja sitten
keksitään järkeilyjä periaatteista, keksitään periaatteellisia erimielisyyksiä. Viittaan tuonnempana erääseen asetukseen, joka koskee ammattiliittojen tuotannossa esittämää roolia, asetukseen, jonka kaikki ovat unohtaneet, mm. minäkin, mikä minun on tunnustettava.
Erimielisyydet, joita on todella olemassa, eivät koske lainkaan yleisiä periaatteita, ellei oteta
lukuun niitä, jotka luettelin. Mitä tulee mainitsemiini minun ja tov. Trotskin välisiin "erimielisyyksiin", niin minun oli pakko huomauttaa niistä, sillä olen varma siitä, että valitessaan laajan
aiheen "Ammattiliittojen merkitys ja tehtävät" tov. Trotski teki joukon virheitä, jotka koskevat
proletariaatin diktatuurin perusolemusta. Mikäli tämä jätetään syrjään, herää kysymys: miksei
meillä tosiaankin tule mitään sopuisasta työstä, jota tarvitsemme niin kipeästi? Siksi, että ollaan
eri mieltä siitä, miten on lähestyttävä joukkoja, valloitettava joukot ja pidettävä yllä yhteyttä
joukkoihin. Siinä on ydin. Ja juuri siinä piileekin ammattiliittojen omalaatuisuus laitoksena, joka
on muodostettu kapitalismin aikana, joka on väistämätön siirryttäessä kapitalismista kommunismiin ja jonka olemassaolo tulevaisuudessa on kyseenalaista. Se on kaukaista tulevaisuutta,
jolloin ammattiliitot käyvät kyseenalaisiksi; siitä tulevat keskustelemaan lastemme lapset. Nyt
taas on kysymys siitä, miten tulee lähestyä joukkoihin, valloittaa ne, saada yhteys niihin ja järjestää monimutkaiset voimansiirtolaitteet, joiden avulla suoritetaan työ (toteutetaan proletariaatin diktatuuria). Huomatkaa, että puhuessani monimutkaisista voimansiirtolaitteista en tarkoita neuvostokoneistoa. Mitä siellä voimansiirtolaitteiden monimutkaisuuteen tulee, niin se on
eri asia. Toistaiseksi puhun vain abstraktisesti ja pääpiirteittäin kapitalistisen yhteiskunnan luokkien välisistä suhteista; tuossa yhteiskunnassa proletariaatti, ei-proletaariset työtätekevät joukot, pikkuporvaristo ja porvaristo. Jo yksistään tältä kannalta katsoen, vaikka neuvostovallan
koneistossa ei olisikaan virkavaltaisuutta, nuo voimansiirtolaitteet ovat erittäin monimutkaisia
kaiken sen vuoksi, mitä kapitalismi on luonut. Ja ennen kaikkea täytyy ajatella tätä, kun asettaa
kysymyksen, missä suhteessa ammattiliittojen "tehtävä" on vaikea. Todellisuudessa mielipiteemme eivät eroa lainkaan siinä, toistan, missä tov. Trotski näkee niiden eroavan, vaan kysymyksessä siitä, miten on valloitettava joukot, millä tavalla on niihin lähestyttävä ja pidettävä yllä
yhteyttä niihin. Minun on sanottava, että jos tutkisimme vaikkapa vain vähäisessä määrin omaa
käytännöllistä työtämme, kokemuksiamme yksityiskohtaisesti ja tarkasti, niin välttyisimme sadoilta tarpeettomilta "erimielisyyksiltä" ja periaatteellisilta virheiltä, joita tämä tov. Trotskin
kirjanen on täynnä. Tuossa kirjasessa on esim. omistettu kokonaisia teesejä "neuvosto-tradeunionismia" koskevalle polemiikille. Ei ollut muuta hätää, niin keksittiin uusi pelätin! ja
kuka on keksijä? Tov. Rjazanov. Olen tuntenut tov. Rjazanovin jo yli kaksikymmentä vuotta. Te
olette tunteneet hänet lyhyemmän aikaa, mutta hänen tekonsa tunnette yhtä hyvin kuin minä.
Tiedätte vallan hyvin, että iskulauseiden arvioiminen ei ole hänen vahvimpia puoliaan, joita
hänellä kyllä on. Ja sitten teeseissä leimataan "neuvostotradeunionismiksi" se, mitä to. Rja-
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zanov on joskus hieman sopimattomasti sanonut! Onko tuo vakavaa? Jos asianlaita on noin,
silloin meillä on "neuvosto-tradeunionismia", "neuvostolaista rauhan solmimisen vastustamista" ja ties mitä kaikkea. Ei ole yhtäkään pykälää, jonka perusteella ei voisi keksiä neuvostolaista
"ismiä". (Rjazanov: "neuvostolainen antibrestismi".) Aivan oikein, "neuvostolainen antibrestismi".
Mutta menetellessään noin harkitsemattomasti tov. Trotski tekee samalla omalta puoleltaan
virheen. Hänen sanoistaan seuraa, että työväenluokan aineellisten ja henkisten intressien puolustaminen ei ole työläisvaltiossa ammattiliittojen tehtävä. Se on erehdys. Tov. Trotski puhuu
"työläisvaltiosta". Anteeksi, mutta se on abstraktio. Kun me vuonna 1917 kirjoitimme työläisvaltiosta, niin se oli ymmärrettävää, mutta nyt kun meille sanotaan: "Miksi työväenluokan pitää
puolustaa, keneltä sen pitää puolustaa, kun ei ole porvaristoa ja kun on työläisvaltio", tehdään
ilmeinen virhe. Valtiomme ei ole täysin työläisvaltio, siinäpä se. Ja juuri tämä on tov. Trotskin
pahimpia virheitä. Olemme nyt siirtyneet yleisistä periaatteista asioiden käsittelyyn ja asetuksiin, mutta meitä kiskotaan taaksepäin, pois aloittamastamme käytännöllisestä ja asiallisesta
toiminnasta. Niin ei saa tehdä. Valtiomme ei itse asiassa ole työläisvaltio, vaan työläis- ja talonpoikaisvaltio - tämä ensinnäkin. Ja tästä seuraa monta seikkaa. (Buharin: Millainen? Työläis- ja
talonpoikaisvaltioko?) Ja vaikka tov. Buharin huutaakin perältä: "Millainen? Työläis- ja talonpoikaisvaltioko?", ja jätän vastaamatta hänelle. Jos joku haluaa, niin palauttakoon mieleensä
vasta äsken päättyneen neuvostojen edustajakokouksen, - siitä saa jo vastauksen.
Eikä siinä kaikki. Puolueohjelmastamme - se on asiakirja, jonka "Kommunismin aakkosten" kirjoittaja tuntee oikein hyvin, - jo tästä ohjelmasta nähdään, että valtiomme on työläisvaltio, jossa
on virkavaltaisuuden vikaa. Ja meidän on ollut pakko varustaa se tuollaisella harmillisella nimilapulla, jos niin voisi sanoa. Tämä se on siirtymävaiheen todellisuutta. Eikö siis käytännössä tällaiseksi muodostuneessa valtiossa ammattiliitolla ole mitään puolustettavaa, eikö niitä siis tarvita
puolustamaan kauttaaltaan järjestyneen proletariaatin aineellisia ja henkisiä intressejä? Tällainen ajatus on teoreettisesti aivan virheellinen. Se vie meidät abstraktioiden tai ihanteen maailmaan, ihanteen, jonka saavutamme 15 - 20 vuoden kuluttua: enkä ole varma siitäkään, että
saavutamme sen nimenomaan tuossa ajassa. Mehän olemme tekemisissä todellisuuden kanssa, jonka tunnemme hyvin, ellemme vain huumaa itseämme, emme innostu intelligenssimäiseen suunsoittoon tai abstrahointiin taikka sellaiseen, mikä toisinaan näyttää "teorialta", mutta tosiasiassa onkin virhe, siirtymävaiheen erikoisuuksien väärää arviointia. Nykyinen
valtiomme on sellainen, että kauttaaltaan järjestyneen proletariaatin pitää puolustaa itseään, ja
meidän tulee käyttää näitä työväenjärjestöjä niin, että ne puolustavat työläisiä näiden omalta
valtiolta ja että työläiset puolustavat valtiotamme. Kummassakin tapauksessa puolustaminen
tapahtuu siten, että valtiolliset toimenpiteemme ja meidän liittoutumisemme, "yhdistymisemme" ammattiliittojemme kanssa kietoutuvat omaperäisesti toisiinsa.
Tästä yhdistymisestä minun täytyy vielä puhua. Mutta jo yksistään tämä sana osoittaa, että
keksiä tässä itselleen sellaista vihollista kuin "neuvosto-tradeunionismia" on samaa kuin tehdä
virhe. Käsite "yhdistäminen" nähkääs edellyttää, että on olemassa erilaisia tekijöitä, jotka tulee
vielä yhdistää; käsite "yhdistäminen" sisältää sen, että on osattava valtiovallan toimenpiteitä
käyttäen puolustaa kauttaaltaan järjestyneen proletariaatin aineellisia ja henkisiä intressejä tätä
valtiovaltaa vastaan.Kun pääsemme yhdistämisessä niin pitkälle, että tapahtuu yhdistyminen ja
yhteensulautuminen, kokoonnumme pitämään edustajakokousta, jossa käsittelemme asiallisesti käytännön antamaa kokemusta emmekä periaatteellisia "erimielisyyksiä" tai abstraktisia
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teoreettisia järkeilyjä. Yhtä tuloksettomasti on yritetty löytää periaatteellisia erimielisyyksiä tov.
Tomskin ja tov. Lozovskin suhteen, jotka tov. Trotski on esittänyt ammattiliitto-"byrokraateiksi"; kummalla osapuolella tässä väittelyssä ilmenee byrokraattisia pyrkimyksiä, siitä puhun
myöhemmin. Tiedämme vallan hyvin, että joskin tov. Rjazanovin pienenä heikkoutena on toisinaan se, että hänen täytyy ehdottomasti sepittää ohjelause ja milteipä periaatteellinen, niin
tätä vikaa tov. Tomski ei ole lisännyt lukuisiin vikoihinsa. Siksi minusta on jo kerrassaan liikaa
ryhtyä tällöin periaatteelliseen taisteluun tov. Tomskia vastaan (niin kuin tov. Trotski tekee).
Suorastaan ihmettelen sitä. Aikoinaan meidän kaikkien vikana olivat monet ryhmien väliset,
teoreettiset ja kaikenlaiset muut erimielisyydet - teimme tietysti yhtä ja toista hyödyllistäkin -,
mutta olemmehan kai siitä pitäen kehittyneet. On jo aika siirtyä periaatteellisten erimielisyyksien keksimisestä ja liioittelemisesta tositoimeen. En ole milloinkaan kuullut, että Tomski
havittelisi teoreetikon nimeä: ehkä tämä on hänen puutteitaan, se on eri kysymys. Mutta että
Tomskin, joka on päässyt yhteisymmärrykseen ammatillisen liikkeen kanssa, on kuvastettava,
tietoisesti tai tietämättään - se on eri kysymys, en sano, että hän tekee sen aina tietoisesti, että asemansa vuoksi hänen on kuvastettava tätä monimutkaista siirtymävaihetta, ja jos joukkoja jokin vaivaa eivätkä ne itse tiedä mikä niitä vaivaa, eikä Tomskikaan tiedä, mikä niitä vaivaa
(aplodeja, naurua), jos hän tällöin valittaa, niin vakuutan, että se on katsottava ansioksi eikä
viaksi. Olen aivan varma siitä, että Tomskilla on paljon erinäisiä teoreettisia virheitä. Mutta jos
istuudumme pöydän ääreen ja ryhdymme kirjoittamaan harkitusti päätöslauselmaa tai teesejä,
niin oikaisemme ne kaikki tai ehkä jätämme oikaisemattakin sillä tuotannollinen työ on mielenkiintoisempaa kuin pienen pienten teoreettisten erimielisyyksien oikaiseminen.
Nyt siirryn puhumaan "tuotannollisesta demokratiasta"; tämä on niin sanoakseni tarkoitettu
Buharinille. Tiedämme vallan hyvin, että kaikilla ihmisillä on pikku heikkouksia, ja pikku heikkouksia on suurmiehilläkin, mm. myös Buharinilla. Jos on jokin konstikas sana, niin sitä hän ei voi
olla kannattamatta. 7. joulukuuta hän kirjoitti Keskuskomitean täysistunnossa milteipä nautinnolla päätöslauselman tuotannollisesta demokratiasta. Ja mitä enemmän mietin tuota "tuotannollista demokratiaa", sitä selvemmin havaitsen, että sana on teoreettisesti virheellinen ja harkitsematon. Pelkkää sekasotkua. Ja tämän esimerkin nojalla on vielä kerran, ainakin puoluekokouksessa, sanottava: "Tov. N. I. Buharin, vähemmän konstikkaita sanontoja, - se on hyödyksi
teille, teorialle, tasavallalle."(Suosionosoituksia.) Tuotantoa tarvitaan aina. Demokratia on vain
politiikan alan kategorioita. Sitä vastaan, että tätä sanaa käytetään puheessa tai artikkelissa, ei
voida sanoa mitään. Artikkelissa käsitellään ja valaistaan selvästi yhtä suhdetta, ja se riittää.
Mutta kun siitä tehdään teesi, kun halutaan tehdä siitä tunnus, joka yhdistäisi "samanmieliset"
ja erimieliset, kun sanotaan niin kuin Trotski, että puolueen pitää "valita jompikumpi kahdesta
tendenssistä", niin se kuulostaa jo perin kummalliselta. Puhun erikseen siitä, pitääkö puolueen
"valita" ja kenen syytä on, että puolue on saatettu sellaiseen tilaan, jolloin pitää "valita". Koska
näin on kuitenkin käynyt, niin meidän on sanottava: "Valitkaa ainakin vähemmän sellaisia teoreettisesti virheellisiä ja pelkkää sekasotkua olevia tunnuksia kuin 'tuotannollinen demokratia'. "
Kumpikaan, Trotski enempää kuin Buharinkaan ei ole harkinnut teorian kannalta syvällisesti
tätä sanontaa, ja siksi he ovat menneet sekaisin. "Tuotannollinen demokratia" johdattaa ajatuksiin, jotka eivät kuulu lainkaan niiden aatteiden piiriin, jotka ovat heitä kiinnostaneet. He
halusivat tähdentää tuotantoa, kiinnittää siihen suurempaa huomiota. On eri asia, jos sitä tähdennetään artikkelissa tai puheessa, mutta kun siitä tehdään teesi ja puolueen pitää valita, niin
sanon, että älkää valitko sitä, sillä se on sekasotkua. Tuotantoa tarvitaan aina, demokratiaa ei
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aina. Tuotannollinen demokratia synnyttää koko joukon peräti virheellisiä ajatuksia. Saapaspariakaan ei ole ehditty kuluttaa sen jälkeen, kun propagoitiin yksilön johtovaltaa. Ei saa sotkea
asioita eikä aiheuttaa sitä vaaraa, että ihmiset menevät sekaisin: milloin on kansanvalta, milloin
yksilön johtovalta, milloin diktatuuri. Missään tapauksessa ei saa luopua diktatuuristakaan kuulen Buharinin karjuvan perältä: "Aivan oikein". (Naurua. Suosionosoituksia.)
Edelleen. Syyskuusta lähtien olemme puhuneet, että on siirryttävä ensisijaisuusperiaatteesta
tasapuolisuusperiaatteeseen, olemme puhuneet siitä Keskuskomitean vahvistamassa yleisen
puoluekonferenssin päätöslauselmassa. Kysymys on vaikea. Joudutaan näet tavalla tai toisella
yhdistämään tasapuolisuus ja ensisijaisuus, joskin nämä käsitteet eliminoivat toisensa. Olemme
sentään oppineet hiukan marxilaisuutta, oppineet sen, miten ja milloin voidaan ja täytyy yhdistää toisiinsa vastakohdat, ja mikä tärkeintä - olemme vallankumouksessamme kolmen ja puolen
vuoden aikana monesti yhdistäneet käytännössä vastakohtia toisiinsa. Kysymykseen on ilmeisesti suhtauduttava perin varovaisesti ja harkitusti. Puhuimmehan näistä periaatekysymyksistä
jo niissä surullisen kuuluisissa KK:n täysistunnoissa1, joissa muodostui seitsikkoja ja kahdeksikkoja sekä tov. Buharinin kuuluisa "puskuriryhmä", ja totesimme jo niissä, ettei siirtyminen ensisijaisuudesta tasapuolisuuteen ole helppoa. Niinpä siis täyttääksemme syyskuun konferenssin
päätöksen meidän on hiukan aherrettava. Nämä kaksi vastakkaista käsitettä voidaan nähkääs
yhdistää siten, että tuloksena on kakofonia, mutta ne voidaan yhdistää myös niin, että syntyy
sinfonia. Ensisijaisuus merkitsee tietyn teollisuudenalan asettamista etutilalle kaikkiin muihin
tarpeellisiin tuotannonhaaroihin verrattuna siksi, että se on olennaisin. Mitä etuoikeuksia sille
myönnetään? Kuinka suuria etuoikeuksia sille voidaan antaa? Kysymys on kiperä ja minun on
sanottava, ettei sen ratkaisemiseen riitä pelkkä tunnollisuus, sitä ei kykene ratkaisemaan urhoollinenkaan mies, jolla saattaa olla paljon mainioita ominaisuuksia, mutta joka on pätevä
vain omalla paikallaan; tässä on osattava asennoitua oikealla tavalla varsin omalaatuiseen kysymykseen. Kun siis asetetaan ensisijaisuus- ja tasapuolisuuskysymys, niin sitä on käsiteltävä
ennen kaikkea harkitusti, mutta tätäpä ei olekaan havaittavissa tov. Trotskin kirjasessa; mitä
kauemmin hän muokkailee alkuperäisiä teesejään, sitä enemmän niissä on vääriä päätelmiä.
Tällaista saamme lukea hänen viimeisistä teeseistään:
..."Kulutuksen, ts, työtätekevien henkilökohtaisten toimeentuloehtojen, alalla on noudatettava
tasapuolisuuslinjaa. Tuotannon alalla ensisijaisuusperiaate pysyy meillä vielä kauan ratkaisevana"... (41. teesi, Trotskin kirjasen 31. sivu).
Teoreettisesti tuo on pelkkää sekasotkua. Se ei lainkaan pidä paikkaansa. Ensisijaisuus on etuoikeuksien myöntämistä, mutta etuoikeuksien myöntäminen ilman kulutusta ei ole mitään. Jos
minulle myönnetään sellainen etuoikeus, että alan saada kahdeksannesnaulan leipää, niin kiitän
nöyrimmästi sellaisesta etuoikeudesta. Ensisijaisuusperiaatteen mukainen etuoikeuksien myöntäminen edellyttää etuoikeuksien myöntämistä myös kulutuksen alalla. Ilman sitä ensisijaisuus
on haavetta, turha toivo, mutta olemmehan sentään materialisteja. Työläisetkin ovat materialisteja; jos puhut ensisijaisuudesta, niin anna myös leipää, vaatetta, lihaa. Vain näin me olemme
käsittäneet ja käsitämme nämä kysymykset, kun olemme joutuneet satoja kertoja pohtimaan
1

. Tarkoitetaan marras- joulukuussa 1920 pidettyjä KK:n täysistuntoja. Ks. niiden hyväksymiä
päätöslauselmia "Pravdasta" n:o 255, 13.XI.1920 sekä n:o 281, 14.XII.1920, samoin myös lehtiselostusta "Izvestija ja TsK RKP" julkaisun 26. numerosta, 20.XII.1920.
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niitä erilaisten konkreettisten kysymysten yhteydessä. Puolustusneuvostossa, kun yksi kiskoo
saappaita itselleen ja sanoo: "Minä edustan avainteollisuutta", mutta toinen vastaa: "Saappaat
minulle, muuten sinun avainteollisuustyöläisesi eivät kestä ja sinun ensisijaisuutesi loppuu siihen."
Huomaamme, että tasapuolisuuden ja ensisijaisuuden kohdalta kysymys on asetettu teeseissä
periaatteellisesti väärin. Sitä paitsi otetaan vielä taka-askel siitä, mikä on käytännössä jo tarkistettu ja aikaansaatu. Niin ei saa tehdä, se ei voi johtaa mihinkään hyvään.
Edelleen: ysymys"yhdistämisestä". Tällä haavaa olisi parasta olla puhumatta "yhdistämisestä".
Puhuminen on hopeaa, vaitiolo kultaa. minkä vuoksi? Sen vuoksi, että käytännössä olemme jo
ryhtyneet yhdistämään; meillä ei ole ainoatakaan suurta kuvernementin kansantalousneuvostoa, Korkeimman kansantalousneuvoston tai Kulkulaitosten kansankomissariaatin suurta osastoa tms., jossa ei käytännössä olisi toimitettu yhdistämistä. Mutta ovatko tulokset täysin myönteisiä? Siinäpä se niksi onkin. Tutki käytännöllistä kokemusta, miten yhdistäminen on suoritettu
ja mitä sillä on saatu aikaan. Asetuksia joiden nojalla yhdistäminen on toimitettu laitoksessa tai
toisessa on niin paljon, ettei niitä jaksa luetellakaan. Mutta me emme ole vielä kyenneet tutkimaan asiallisesti omaa käytännöllistä kokemustamme, tutkimaan käytännöllisesti, mihin tuloksiin siten on päästy, mitä hyötyä on ollut tietystä yhdistämisestä tietyllä teollisuudenalalla, kun
se ja se kuvernementin ammattiliittoneuvoston jäsen oli siinä ja siinä toimessa kuvernementin
kansantalousneuvostossa, mihin se on johtanut, montako kuukautta hän oli yhdistämässä näitä
laitoksia jne. Me olemme osanneet keksiä yhdistämistä koskevan periaatteellisen erimielisyyden ja samalla tehdä virheen, sellaiseen olemme mestareita, mutta meistä ei ole tutkimaan eikä
tarkastamaan omaa kokemustamme. Ja kun meillä alkaa olla sellaisia neuvostojen edustajakokouksia, joissa tulee olemaan paitsi jaostoja, jotka maanviljelyn parantamista koskevan lain erilaisen soveltamisen kannalta tutkivat maatalouspiirejä, myös jaostoja, joissa tutkitaan yhdistämistä, Saratovin kuvernementin myllyteollisuudessa, Pietarin metalliteollisuudessa, Donbassin
hiiliteollisuudessa, ym. toimitetun yhdistämisen tuloksia, kun nämä jaostot koottuaan runsaasti
aineistoa sanovat: "Olemme tutkineet sen ja sen", silloin minä sanon: "Nyt olemme ryhtyneet
tositoimeen, olemme kasvaneet lapsenkengistä!" Voisiko mikään olla surkuteltavampaa ja virheellisempää kuin se, että sen jälkeen, kun olemme käyttäneet kolme vuotta yhdistämiseen,
meille esitetään "teesit", joissa sepitetään periaatteellisia erimielisyyksiä yhdistämisestä?
Olemme jo aloittaneet yhdistämisen, enkä epäile sitä, että olemme menetelleet oikein, mutta
emme ole vielä tutkineet kokemuksemme antamia tuloksia niin kuin kuuluu. Senpä vuoksi ainoaa viisasta taktiikkaa yhdistämiskysymyksessä on: ole vaiti.
On tutkittava käytännöllistä kokemusta. Olen allekirjoittanut asetuksia ja päätöksiä, joissa on
ollut ohjeita käytännöllisistä yhdistämisistä, ja käytäntö on sata kertaa tärkeämpi kuin mikään
teoria. Senpä vuoksi kun sanotaan: "Puhukaamme nyt 'yhdistämisestä'", vastaan: "Tutkikaamme se, mitä olemme tehneet." Epäilemättä olemme tehneet paljon virheitä. Yhtä mahdollista
on sekin, että hyvin monia asetuksiamme tulee muuttaa. Siitä olen samaa mieltä, enkä yleensä
ole vähimmässäkään määrin ihastunut asetuksiin. Mutta esittäkäähän käytännöllisiä ehdotuksia: muuttakaa se ja se. Siten asetetaan kysymys asiallisesti. Siten vältetään turha työ. Silloin ei
jouduta rakentelemaan byrokraattisia tuulentupia. Kun katselen Trotskin kirjasen 6. lukua,
"Käytännöllisiä johtopäätöksiä", niin käytännöllisiä johtopäätöksiä vaivaa juuri tuo vika, sillä
tässä luvussa sanotaan, että Yleisvenäläisen Ammattiliittojen Keskusneuvoston ja Korkeimman
Kansantalousneuvoston puhemiehistön jäsenistä puolet tai vähintään kolmannes ja kollegion
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jäsenistä kaksi kolmasosaa tai vähintään puolet jne. pitää olla sellaisia, jotka ovat kummankin
laitoksen jäseniä. Minkä perusteella? Niin vain, "arviokaupalla". Asetuksissamme samantapaiset suhdeluvut määrätään tietenkin usein nimenomaan "arviokaupalla", mutta miksi sitä ei voi
välttää asetuksissa? En puolla kaikkia asetuksia enkä halua kuvata niitä paremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Niissä on useinkin määritelty arviokaupalla sellaiset ehdolliset suureet kuin
puolet, kolmannes jne. yhteisiä jäseniä. Kun asetuksessa sanotaan tuolla tavalla, niin se merkitsee: koettakaa tehdä näin, punnitsemme sitten "kokeenne" tulokset. Analysoimme sitten, mikä
siitä on koitunut. Kun olemme saaneet selville, menemme pitemmälle. Me yhdistämme ja tulemme yhdistämään yhä paremmin, sillä meistä tulee yhä parempia käytännön ja toimen miehiä.
Taidankin harjoittaa jo "tuotantopropagandaa"? Minkäs sille voi! Puhuttaessa siitä, mitä roolia
ammattiliitot esittävät tuotannossa, on kajottava myös tähän kysymykseen.
Niinpä siirryn käsittelemään tuotantopropagandakysymystä. tämäkin on käytännön kysymys, ja
me asetamme sen käytännöllisesti. Tuotantopropagandan harjoittamista varten on olemassa
valtionlaitoksia, niitä on jo muodostettu. En tiedä ovatko ne hyviä vai huonoja; niitä on kokeiltava; eikä tästä kysymyksestä tarvitse kirjoittaa mitään "teesejä".
Kun on puhe yleensä ammattiliittojen tuotannossa esittämästä roolista, niin demokratiakysymyksessä ei kaivata muuta kuin tavallista demokratismia. Sellaiset metkut kuin "tuotannollinen
demokratia" ovat virheellisiä eikä niistä ole mitään hyötyä. Tämä ensiksi. Ja toiseksi - tuotantopropaganda.
Laitokset on jo muodostettu. Trotskin teeseissä puhutaan tuotantopropagandasta. Suotta, sillä tässä asiassa "teesit" ovat jo vanhentuneet. Onko tuo laitos
hyvä vai huono, sitä emme vielä tiedä. Kokeilemme käytännössä ja sanomme sitten. Tutkikaamme ja kyselkäämme. Olettakaamme, että edustajakokouksessa muodostetaan kymmenen
10-henkistä jaostoa: "Oletko sinä harjoittanut tuotantopropagandaa?. Millä tavalla ja mihin
tuloksiin pääsit?" Tutkittuamme tämän palkitsemme parhaiten kunnostautuneet ja hylkäämme
epäonnistuneiden kokemuksen. Meillä on jo käytännön kokemusta. joskin pientä, vähäistä,
mutta kuitenkin on, mutta meitä yritetään hilata siitä taaksepäin, käsittelemään "periaatteellisia teesejä". Se on pikemminkin "taantumuksellista" liikettä kuin "tradeunionismia".
Edelleen kolmanneksi palkinnot. Palkintojen maksu luonnontuotteina - siinä ammattiliittojen
tuotannossa esittämä rooli, se on niiden tehtäviä. Asia on pantu alulle, aloite tehty. Tarkoitukseen on myönnetty viisisataa tuhatta puutaa viljaa; ja sataseitsemänkymmentä tuhatta on jo
käytetty. En tiedä, onko tuo vilja käytetty hyvin, oikein. Kansankomissaarien neuvostossa osoitettiin, ettei sitä jaeta kunnolla: sitä ei anneta palkintona, vaan palkan lisänä; samaa puhuivat
sekä ammattiliittomiehet että Työasiain kansankomissariaatin työntekijät. Määräsimme valiokunnan tutkimaan asiaa, mutta sitä ei ole vielä tutkittu. Sataseitsemänkymmentä tuhatta puutaa viljaa on jaettu; sitä on jaettava niin, että tulisi palkituksi se, joka on osoittanut sankaruutta
tai on osoittautunut tunnolliseksi, kyvykkääksi ja antaumukselliseksi talousmieheksi, sanalla
sanoen sellaiseksi, jolla on Trotskin ylistämät ominaisuudet. Nyt ei kuitenkaan ole kysymys teeseissä ylistelemisestä, vaan viljan ja lihan antamisesta. Eiköhän olisi viisainta kieltää esim. liha
tietyiltä työläiskategorioilta ja antaa sitä palkintona toisille työläisille, "avainteollisuus"-työläisille? Emme kieltäydy sellaisesta ensisijaisuudesta. Sellainen ensisijaisuus on tarpeellista. Ryhtykäämme tutkimaan tarkoin, miten olemme käytännössä noudattaneet ensisijaisuusperiaatetta.
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Sitten neljänneksi kurinpidolliset oikeusistuimet. Älköön tov. Buharin panko pahakseen, mutta
ammattiliittojen tuotannossa esittämä rooli ja "tuotannollinen demokratia" ovat pötyä, ellei
meillä ole kurinpidollisia oikeusistuimia. Teidän teeseistänne ne puuttuvat. Näin ollen Trotskin
teeseistä ja Buharinin kannanotosta voidaan tehdä niin periaatteellisesti, teoreettisesti kuin
käytännöllisestikin sama johtopäätös: luoja meitä niiltä varjelkoon!
Ja tulen väkisinkin tuohon johtopäätökseen varsinkinkun ajattelen: te ette aseta kysymystä
marxilaisesti. Ei siinä kyllin, että teeseissä on useita teoreettisia virheitä. "Ammattiliittojen merkitystä ja tehtäviä" on ryhdytty arvioimaan epämarxilaisesti, sillä noin laajaa aihetta ei saa ryhtyä käsittelemään ottamatta perin pohjin selvää nykyhetken poliittisista erikoisuuksista. Emmehän me tov. Buharinin kanssa suotta kirjoittaneet ammattiliittoja koskevassa VKP:n 9. edustajakokouksen päätöslauselmassa, että politiikka on talouselämän keskittyneintä ilmenemistä.
Analysoidessamme nykyistä poliittista ajankohtaa voinemme sanoa, että elämme siirtymäkauteen kuuluvaa siirtymäkautta. Proletariaatin diktatuuri on kokonaisuudessaan siirtymäkautta,
mutta nykyään meillä on niin sanoakseni joukko uusia siirtymäkausia. Armeijan kotiuttaminen,
sodan päättyminen, mahdollisuus paljon pitempään rauhalliseen hengähdystaukoon kuin aikaisemmin ja pysyvämpään siirtymiseen pois sotarintamalta työrintamalle. Jo tämänkin vuoksi, jo
yksistään tämän vuoksi suhtautuminen proletaariluokkaan muuttuu. Miten se muuttuu? Tätä
täytyy tutkia huolellisesti, mutta teidän teesinne eivät edellytä sitä. On osattava odottaa niin
kauan, kunnes olemme tutkineet sen. Kansa on lopen väsynyt, on kulutettu jo monet niistä varannoista, jotka pitää käyttää eräiden ensisijaisten teollisuudenalojen hyväksi, ja proletariaatin
suhde talonpojistoon on muuttunut. Sodasta johtunut väsymys on tavaton, tarve on lisääntynyt, mutta tuotanto ei ole lisääntynyt tai on lisääntynyt riittämättömästi. Toisaalta viittasin jo
neuvostojen 8. edustajakokouksessa esittämässäni alustuksessa siihen seikkaan, että olemme
harjoittaneet pakotusta oikein ja tuloksellisesti silloin, kun olemme ensin osanneet vakuuttamisen avulla luoda sille perustan. Minun on sanottava, että Trotski ja Buharin eivät ole lainkaan
ottaneet huomioon tätä perin tärkeää seikkaa.
Olemmeko luoneet kaikille uusille tuotannollisille tehtäville kyllin laajan ja tukevan perustan
vakuuttamisen avulla? Emme, me olemme päässeet siinä tuskin alkuun. Emme ole vielä saaneet
joukkoja mukaan. Entä voivatko joukot ryhtyä heti toteuttamaan noita uusia tehtäviä? Eivät voi.
Sellainen kysymys kuin esim. pitääkö kukistaa tilanherra Wrangel, tuleeko sääliä uhreja, joita se
vaatii, sellainen kysymys ei kaipaa enää erikoista propagandaa. Sen sijaan ammattiliittojen tuotannollista roolia koskevan kysymyksen, mikäli ei tarkoiteta "periaate"-kysymystä eikä järkeilyä
"neuvosto-tradeunionismista" eikä muuta sellaista pötyä, vaan pidetään silmällä kysymyksen
asiallista puolta, - tämän kysymyksen olemme vasta ottaneet käsiteltäväksi, olemme vasta
muodostaneet tuotantopropagandaa harjoittavan laitoksen; meillä ei ole vielä kokemusta.
Olemme alkaneet jakaa luontoispalkintoja, mutta meillä ei ole vielä kokemusta. Olemme muodostaneet kurinpidollisia oikeusistuimia, mutta tuloksista emme vielä tiedä. Poliittiselta kannalta katsoen taas tärkeintä on juuri joukkojen valmistaminen. Onko kysymys siltä kannalta valmisteltu, onko tutkittu, harkittu, punnittu? Ei likimainkaan. Ja siinä on tehty karkea, erittäin paha ja
vaarallinen poliittinen virhe, sillä juuri tässä kysymyksessä jos missään on noudatettava sääntöä: "mittaa seitsemän kertaa, leikkaa kerran", mutta eräät ovat ryhtyneet leikkaamaan mittaamatta kertaakaan. He sanovat, että "puolueen pitää valita jompikumpi kahdesta tendenssistä", mutta eivät ole mitanneet vielä kertaakaan, vaan ovat keksineet pettävän iskulauseen "tuotannollinen demokratia".
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Pitää käsittää, mitä tämä iskulause merkitsee eri toten tällaisena poliittisena ajankohtana, jolloin joukot ovat nähneet omin silmin byrokratismin ja me olemme asettaneet päiväjärjestykseen byrokratismi- kysymyksen. Tov. Trotski sanoo teeseissään, että mitä työväendemokratiaan tulee, niin edustajakokouksen tehtäväksi jää "vain fikseerata se yksimielisesti".
Tuo ei pidä paikkaansa. Fikseeraus ei riitä, fikseeraus merkitsee, että vahvistetaan se, mikä on
kaikin puolin punnittu ja mitattu; tuotannollista demokratiaa koskevaa kysymystä ei ole punnittu vielä läheskään loppuun, tätä demokratiaa ei ole vielä kokeiltu eikä tarkastettu. Ajatelkaapa,
millaisia tulkintoja saattaa joukkojen keskuudessa syntyä, kun esitetään iskulauseeksi "tuotannollinen demokratia".
"Me tavalliset ihmiset, rahvas, sanomme, että on pantava toimeen uudistuksia, tehtävä parannuksia, karkotettava byrokraatit, mutta sinä yrität höynäyttää minut käymään käsiksi tuotantoon, osoittamaan demokraattisuutta tuotannollisin saavutuksin, mutta minä haluan käydä
käsiksi tuotantoon vasta sitten, kun hallintojen, päähallintojen yms. kokoonpano on toisenlainen eikä noin byrokraattinen." Te ette ole antaneetjoukkojen keskustella asiasta, perehtyä ja
harkita, ette ole antaneet puolueen hankkia uutta kokemusta ja pidätte kiirettä, menette liian
pitkälle, keksitte kaavoja, jotka ovat teoreettisesti virheellisiä. Entä kuinka monta kertaa pahemmaksi tämän virheen tekevät ylettömän innokkaat täytäntöönpanijat? Poliittinen johtohenkilö ei vastaa yksinomaan siitä, miten hän johtaa, vaan myös siitä, mitä hänen johdettavansa tekevät. Toisinaan hän ei sitä tiedä, monesti hän ei sitä haluakaan, mutta vastuu lankeaa
hänelle.
Nyt siirryn käsittelemään Keskuskomitean marraskuun (9. päivä) ja joulukuun (7. päivä) täysistuntoja, joissa nämä virheet eivät ilmenneet enää loogisina jaoituksina ja arvostelmina eivätkä
teoreettisina päätelminä, vaan tekoina. Keskuskomiteassa syntyi sekasotku ja mylläkkä; sellaista
tapahtui ensimmäisen kerran puolueemme historiassa vallankumouksen aikana, ja sellainen on
vaarallista. Olennaisinta oli se että tapahtui kahtiajako ja muodostui Buharinin, Preobrazhenskin
ja Serebrjakovin "puskuri"-ryhmä, joka sai aikaan eniten pahaa ja sekaannusta.
Palauttakaapa mieleenne Glavpolitputin ja Tsektranin vaiheet. Huhtikuussa 1920 hyväksytyssä
VKP:n 9. edustajakokouksen päätöslauselmassa sanottiin, että muodostetaan Kulkulaitosten
kansankomissariaatin poliittinen pääosasto Glavpolitputj, "väliaikainen" laitos, ja että "mahdollisimman lyhyessä ajassa" on päästävä normaaliin tilaan. Syyskuussa luitte: "Siirry normaaliin
tilaan"1. Marraskuussa (9. päivä) pidettiin täysistunto ja Trotski esitti teesinsä, lausuntonsa tradeunionismista. Niin hyviä kuin hänen erinäiset lauselmansa tuotantopropagandasta ovatkin,
täytyi sanoa, että kaikki se ei kuulu lainkaan asiaan, että se on taka-askel, ettei Keskuskomitean
pidä nyt käsitellä sitä. Buharin sanoo: "se on oikein hyvä". Ehkä se onkin oikein hyvä, mutta se ei
ole vastaus kysymykseen. Kiivaiden väittelyjen jälkeen hyväksyttiin kymmenellä äänellä neljää
vastaan päätöslauselmaehdotus, jossa sanotaan kohteliaasti ja toverillisesti, että Tsektran itse
"on jo asettanut päiväjärjestykseen", "proletaarisen demokratismin menetelmien voimistami1

. Ks. "Izvestija ja TsK RKP" n:o 26, s. 2, Keskuskomitean syyskuun täysistunnon päätöslauselma, 3. kohta: "Edelleen KK on sitä mieltä, että nykyään liikennetyöläisten ammattiliitot ovat
päässeet jo suuressa määrin siitä vaikeasta tilasta, joka pakotti muodostamaan Glavpolitputin ja
Politvodin väliaikaiset vivut, joiden avulla tuettiin ja elvytettiin työtä. Sen vuoksi nyt voidaan ja
pitää ryhtyä toimeen näiden järjestöjen liittämiseksi ammattiliittoon liittoeliminä, jotka mukautuvat ja sulautuvat ammattiliittokoneistoon."
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sen ja kehittämisen liiton sisällä". Siinä sanotaan, että Tsektranin tulee "osallistua toimeliaasti
Yleisvenäläisen Ammattiliittojen Keskusneuvoston yleiseen toimintaan kuuluen siihen samanlaisin oikeuksin kuin muut liittoon kuuluvat yhdistykset".
Mikä on tämän KK:n päätöksen perusajatus? Se on selvä: "Tsektranissa toimivat toverit! täyttäkää kunnollisesti älkääkä vain muodollisesti edustajakokouksen ja KK:n päätökset auttaaksenne
toiminnallanne kaikkia ammattiyhdistyksiä, ettei olisi jälkeäkään byrokratismista, ensisijaisuudesta, sellaisesta pöyhkeilystä, että me muka olemme teitä parempia, rikkaampia ja saamme enemmän apua."
Sen jälkeen ryhdyttiin käytännöllisiin toimenpiteisiin. Muodostettiin valiokunta, julkaistiin sen
jäsenluettelo. Trotski erosi valiokunnasta, yritti hajottaa sen, ei halunnut tehdä työtä. Minkä
vuoksi? Perusteita oli vain yksi. Lutovinov sattuu viehtymään oppositioon. Se on totta, ja Osinski
samaten. Sanon suoraan, että se ei ole kunnon peliä. Mutta onko tuo mikään peruste? Osinski
vei mainiosti läpi siemenviljakampanjan. Olisi pitänyt tehdä työtä yhdessä hänen kanssaan hänen "oppositiokampanjastaan" huolimatta, mutta sellainen tempaus kuin valiokunnan hajottaminen on byrokraattinen teko, se ei ole neuvostohengen mukainen, vaan epäsosialistinen, virheellinen, poliittisesti vahingollinen teko. Aikana, jolloin on osattava erottaa "opposition" terveet ainekset epäterveistä, tuollainen menettely on perin virheellistä ja poliittisesti vahingollista. Kun Osinski käy "oppositiokampanjaa", sanon hänelle: "se on vahingollista kampanjaa", mutta kun hän käy siemenviljakampanjaa, niin sitä sopii ihailla. Enkä koskaan aio kiistää sitä, että
Lutovinovin samoin kuin Ishtshenkon ja Shljapnikovin "oppositiokampanja" on virhe, mutta ei
sen vuoksi saa panna valiokuntaa hajalle.
Mitä tuo valiokunta muuten merkitsi? Se merkitsi, että lopetettiin periaatteeton jaarittelu joutavista erimielisyyksistä ja ryhdyttiin tositoimeen. Tuotantopropaganda, palkitseminen, kurinpidolliset oikeusistuimet - nämä olivat niitä kysymyksiä, joista piti puhua ja joita valiokunnan piti
käsitellä. Mutta silloin tov. Buharin, "puskuriryhmän" päämies, havaitessaan KK:ssa vaarallista
kahtiajakautumista, ryhtyi luomaan Preobrazenskin ja Serebrjakovin kanssa puskuria, sellaista
puskuria, että minun on vaikea löytää sopivaa hienoa sanontaa tämän puskurin kuvaamiseksi.
Jos osaisin piirtää pilakuvia niin kuin tov. Buharin, piirtäisin tov. Buharinista tällaisen kuvan:
mies seisoo paloöljyämpäri kädessä ja kaataa öljyä tuleen; alle kirjoittaisin näin: "puskuriöljyä".
Tov. Buharin halusi luoda jotain; epäilemättä hänellä oli mitä parhain ja "puskurillisin" aikomus.
Puskurista ei kuitenkaa tullut mitään, vaan kävi niin ettei hän ottanut huomioon poliittista tilannetta ja teki lisäksi teoreettisia virheitä.
Oliko tarpeellista järjestää kaikista sellaisista kiistoista laajaa väittelyä? Käsitellä noita jonninjoutavia juttuja? Haaskata siihen puolueen edustajakokouksen edellä viikkoja, jotka ovat meille
tarpeen? Sinä aikana olisimme voineet käsitellä ja tutkia kysymykset, jotka koskevat palkintoja,
kurinpidollisia oikeusistuimia ja yhdistämistä. Olisimme voineet ratkaista nämä kysymykset asiallisesti KK:n valiokunnassa. Jos tov. Buharin tahtoi muodostaa puskurin haluamatta samalla
joutua sellaisen ihmisen asemaan, josta sanotaan: "lähti yhteen huoneeseen, mutta joutuikin
toiseen", niin hänen olisi pitänyt sanoa ja vaatia, että tov. Trotski olisi jäänyt valiokuntaan. Jos
än olisi sanonut ja tehnyt niin, silloin olisimme selvittäneet tässä valiokunnassa, millaista on
todellisuudessa yksilön johtovalta, millaista on kansanvalta, millaisia ovat virkaan nimitetyt toimihenkilöt jne.
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Edelleen. Joulukuussa (joulukuun 7. päivän täysistunnossa) tapahtui jo yhteenotto vesiliikennetyöläisten kanssa, mikä pahensi selkkausta, ja seurauksena oli, että Keskuskomiteassa kertyi jo
kahdeksan ääntä meidän seitsemää vastaan. Tov. Buharin kirjoitti häthätää joulukuun täysistunnon päätös- lauselmaan "teoreettisen" osan, jossa pyrki "sovittelemaan" ja käyttämään
"puskuria", mutta valiokunnan hajoamisen jälkeen siitä ei tietenkään voinut tulla mitään.
Missä sitten Glavpolitputj ja Tsektran tekivät virheen? Eivät ainakaan siinä, että ne turvautuivat
pakotukseen. Se oli päinvastoin niiden ansio. Ne tekivät virheen siinä, että eivät kyenneet siirtymään ajoissa ja selkkauksitta, VKP:n 9. edustajakokouksen vaatimuksen mukaisesti, normaaliin ammatti yhdistystoimintaan, eivät osanneet sovelluttaa toimintaansa kunnolleen ammattiliittojen toiminnan mukaiseksi, eivät kyenneet auttamaan näitä jouduttuaan tasavertaiseen
asemaan näiden kanssa. On olemassa arvokaita sota-ajan kokemuksia: sankaruus, tottelevaisuus ym. Huonompien sotilasainesten osalta on koettu pahaakin: virkavaltaisuutta, kopeutta.
Trotskin teesit ovat vastoin laatijansa tietoa ja tahtoa osoittautuneet kannattavan sitä pahinta
eikä parhainta, mitä on sota-ajan kokemuksissa. On muistettava, että poliittinen johtohenkilö
ei vastaa yksinomaan politiikastaan, vaan myös siitä, mitä hänen johdettavansa tekevät.
Ja viimeinen asia, josta halusin puhua ja jonka vuoksi jouduin eilen sättimään itseäni tomppeliksi, on se, etten ollut huomannut tov. Rudzutakin teesejä. Rudzutakilla on se puute, että hän ei
osaa puhua äänekkäästi, vakuuttavasti, kauniisti. Et huomaakaan, kun annat mennä ohi. Eilen,
kun en voinut olla kokouksessa, selailin asiapapereitani ja löysin erään lehtisen, joka oli julkaistu
2.- 6. marraskuuta 1920 pidettyä ammattiliittojen 5. yleisvenäläistä konferenssia varten. Lehtisen otsikko on "Ammattiliittojen tuotannollisen tehtävät". Luen teille koko lehtisen. Se ei ole
suuri:

AMMATTILIITTOJEN 5. YLEISVENÄLÄISTÄ KONFERENSSIA
VARTEN
AMMATTILIITTOJEN TUOTANNOLLISET TEHTÄVÄT
(tov. Rudzutakin alustuksen teesit)
1. Välittömästi Lokakuun vallankumouksen jälkeen ammattiliitot osoittautuivat miltei ainoiksi
elimiksi, jotka työväenvalvonnan toteuttamisen ohella saattoivat ja joiden tuli ottaa suorittaakseen tuotannon järjestämis- ja johtotyö. Kansantaloutta johtavaa valtiokoneistoa ei vielä neuvostovallan alkuaikoina ollut, samalla kun tuotantolaitosten omistajien ja ylemmän teknisen
henkilökunnan sabotaasi asetti kärkevästi työväenluokan tehtäväksi teollisuuden säilyttämisen
ja maan koko talouskoneiston toiminnan normalisoinnin.
2. Korkeimman kansantalousneuvoston seuraavalla toimintakaudella, jolloin sen toiminta oli
huomattavalta osaltaan yksityisyritysten likvidointi ja niiden valtiollisen johdon järjestämistä,
ammattiliitot suorittivat tätä työtä rinnan ja yhdessä taloutta johtavien valtionelinten kanssa.
Tällaisen rinnakkaisuuden selityksenä ja jopa puolustuksenakin oli valtionelinten heikkous; historiallisesti sitä puolusti se tosiasia, että ammattiliittojen ja taloudellisten johtoelinten välillä
saatiin aikaan täydellinen kontakti.
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3. Valtion talouselinten johtaminen, niiden asteittainen perehtyminen tuotanto- ja hallintokoneiston hoitoon ja tämän koneiston eri osien toiminnan yhtenäistäminen - kaikki se siirsi teollisuuden johtotyön ja tuotanto-ohjelmien laatimistyön painopisteen noihin elimiin. Siitä johtuen ammattiliittojen toiminta tuotannon järjestämisen alalla supistui osanotoksi pää-, keskusja tehdashallintojen kollegioiden muodostamiseen.
4. Nyt on jälleen noussut eteemme kysymys Neuvostotasavallan talouselimien ja ammattiliittojen välisen läheisen yhteyden aikaansaamisesta, kun on ehdottomasti käytettävä tarkoituksenmukaisesti jokaista yksityistä työläistä, saatava koko tuottajain joukko osallistumaan tietoisesti
tuotantoprosessiin; kun taloutta johtava valtiokoneisto on vähin erin laajentuen ja mutkistuen
muuttunut tuotantoon verrattuna suhteettoman, tavattoman suureksi byrokraattiseksi koneistoksi, se sysää kiertämättömästi ammattiliittoja osallistumaan välittömästi tuotannon järjestämiseen; ei yksinomaan siten, että talouselimissä on ammattiliittoja edustavia henkilöitä, vaan
että ne osallistuvat siihen järjestönä.
5. Kun yleistä tuotantosuunnitelmaa laatiessaan Korkein kansantalousneuvosto pitää lähtökohtana olemassa olevia tuotannon aineellisia elementtejä (raaka- ja polttoaineita, koneiden tilaa
jne.), niin ammattiliittojen on otettava tämä kysymys tuotannollisten tehtävien vaatiman työn
järjestelyn ja tarkoituksenmukaisen käytön kannalta. Sen vuoksi ammattiliittojen pitää ehdottomasti osallistua yleisen tuotantosuunnitelman, niin sen eri osien kuin koko suunnitelmankin, laatimiseen, jotta tuotannon aineellisten voimavarojen sekä samalla työn käyttö
olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista.
6. Todellisen työkurin aikaansaaminen, menestyksellinen taistelu työkarkuruutta vastaan jne.
ovat mahdollisia vain siinä tapauksessa, että kaikki tuotannon osanottajat ovat tietoisesti mukana täyttämässä näitä tehtäviä. Sitä ei saavuteta byrokraattisin menetelmin eikä ylhäältä
annetuilla käskyillä, vaan sitä varten on tarpeen, että jokainen tuotannon osanottaja käsittää
suoritettavanaan olevat tuotannolliset tehtävät välttämättömiksi ja tarkoituksenmukaisiksi; että
jokainen tuotannon työntekijä osallistuu tietoisesti paitsi ylhäältä saamiensa tehtävien suorittamiseen myös kaikkien tuotannossa esiintyvien, sekä teknisten että organisatoristen, epäkohtien poistamiseen.
Ammattiliittojen tehtävät ovat tällä alalla tavattoman suuret. Niiden on opetettava jäseniään
panemaan merkille ja ottamaan huomioon jokaisessa työosastossa ja tehtaassa kaikki ne työvoiman käytössä esiintyvät epäkohdat, jotka aiheutuvat teknisten välineiden väärästä käytöstä
tai siitä, että hallinnollinen johtotyö on epätyydyttävää. Eri tuotantolaitoksissa ja tuotannonaloilla saatua yhteistä kokemusta on käytettävä tarmokkaan taistelun käymiseksi vitkuttelua, leväperäisyyttä ja byrokratismia vastaan.
7. Jotta näiden tuotannollisten tehtävien tärkeys tulisi erikoisesti korostetuksi, ne on organisatorisesti asetettava tietylle sijalle tietyssä jokapäiväisessä työssä. 3. yleisvenäläisen edustajakokouksen päätöksen nojalla ammattiliittojen yhteyteen perustettavien talousosastojen, sitä mukaa kuin ne laajentavat toimintaansa, on vähitellen sävytettävä koko ammattiliittotyötä ja määrättävä sen luonne. Niinpä esimerkiksi nykyisissä yhteiskunnallisissa oloissa, kun koko tuotannon tarkoituksena on tyydyttää työtätekevien omat tarpeet tulee palkkatariffin ja palkitsemisen olla kytkettyjä mitä läheisimmin tuotantosuunnitelman täyttöön ja riippua tästä. Palkintojen ja osaksi palkankin maksamisesta luontoisetuina on kehitettävä vähitellen järjestelmä,
jonka mukaan työläisten varustelu riippuu työn tuottavuuden tasosta.
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8. Ammattiliittotyön tällaisen järjestelyn tulee toisaalta tehdä loppu rinnakkaisten elinten (poliittisten osastojen yms.) olemassaolosta ja toisaalta rakentaa jälleen luja yhteys joukkojen ja
taloudellisten johtoelinten välille.
9. 3. edustajakokouksen jälkeen ammattiliittojen ei ole onnistunut toteuttaa läheskään täydellisesti ohjelmaansa ammattiyhdistysten osallistumisessa kansantalouden rakentamiseen toisaalta sotatilan ja toisaalta sen vuoksi, että ne ovat olleet organisatorisesti heikkoja ja talouselinten johtavasta ja käytännöllisestä työstä irtautuneita.
10. Sen vuoksi ammattiliittojen on otettava suorittaakseen seuraavat käytännölliset lähitehtävät: a) osallistua mitä aktiivisimmin tuotannollisten ja hallinnollisten kysymysten ratkaisuun; b)
osallistua välittömästi yhdessä vastaavien talouselinten kanssa pätevien johtoelinten muodostamiseen; c) pitää tarkkaa tiliä ja vaikuttaa erityyppisten hallintojen alaisten laitosten tuotannolliseen työhön; d) osallistua ehdottomasti taloussuunnitelmien ja tuotanto-ohjelmien laatimiseen ja säätämiseen; e) järjestää työ ensisijaisia taloudellisia tehtäviä vastaavasti: f) järjestää
laaja tuotantoagitaatio ja -propaganda.
11. Ammattiliittojen ja niiden järjestöjen yhteydessä toimivat talousosastot on todella muutettava tehokkaiksi nopeasti toimiviksi vipusimiksi, joiden välityksellä ammattiliitot osallistuvat
suunnitelmallisesti tuotannon järjestämiseen.
12. Työläisten suunnitelmallisen aineellisen huollon alalla ammattiliittojen on ulotettava vaikutuksensa Elintarvikeasiain komissariaatin jakeluelimiin, niin paikallisiin kuin keskuselimeenkin,
osallistumalla käytännöllisesti ja asiallisesti kaikkien jakeluelinten työhön sekä valvomalla sitä ja
kiinnittämällä erikoisesti huomiota työläisten varustelusta huolehtivien keskus- ja kuvernementtikomissioiden toimintaan.
13. Koska niin sanottu "ensisijaisuus" on erinäisten pää- ja keskushallintojen yms. ahtaasti
omaan alaan rajoittuvien pyrkimysten vuoksi ehtinyt saada perin sekavan luonteen, ammattiliittojen on toimittava kaikkialla sen hyväksi, että taloudessa todella noudatetaan tätä ensisijaisuutta ja ensisijaisuuden määrittelyssä noudatettua tapaa muutetaan niin, että ensisijaisuus
määritellään tuotannonalan tärkeyden ja maan aineellisten voimavarojen mukaan.
14. On kiinnitettävä erikoista huomiota niin sanottuun mallituotantolaitosten ryhmään ja muutettava ne todella mallikelpoisiksi pätevän johdon järjestämisen, työkurin ja ammattiliittojärjestön toiminnan avulla.
15. Työn järjestelyn alalla ammattiliittojen tulee saattaa tariffiasiat johdonmukaiseen järjestykseen ja tarkistaa kaikin puolin työnormit; sen lisäksi niiden pitää ottaa varmoihin käsiinsä sellainen asia kuin taistelu eri muodoissa (rokuleina, myöhästymisinä jne.) esiintyvää työkarkuruutta vastaan. Kurinpidolliset oikeusistuimet, joihin ei ole tähän mennessä kiinnitetty asian vaatimaa huomiota, on muutettava tehokkaiksi välineiksi taistelussa proletaarisen työkurin rikkomista vastaan.
16. Lueteltujen tehtävien täyttäminen samoin kuin käytännöllisen tuotantopropagandasuunnitelman laatiminen ja työläisten taloudellisen aseman parantamiseen tähtäävien erinäisten toimenpiteiden suunnittelukin on jätettävä talousosastojen huoleksi. Sen vuoksi Yleisvenäläisen
Ammattiliittojen Keskus- neuvoston talousosasto on velvoitettava kutsumaan koolle lähiaikoina
erikoinen talousosastojen yleisvenäläinen neuvottelukokous käsittelemään valtion talouselinten työhön liittyviä taloudellisen rakennustyön käytännöllisiä kysymyksiä.
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Luullakseni huomaatte nyt, miksi minun piti sättiä itseäni. Siinä on toimintaohjelma, se on sata
kertaa parempi kuin minkä tov. Trotski on kirjoittanut moninkertaisen harkinnan jälkeen, kuin
minkä tov. Buharin on kirjoittanut (joulukuun 7. päivän täysistunnon päätöslauselma) yhtään
harkitsematta. Kaikkien meidän, Keskuskomitean jäsenten, jotka emme ole toimineet vuosikausiin ammattiyhdistysliikkeessä, pitäisi ottaa oppia tov. Rudzutakilta, myös tov. Trotskin ja
tov. Buharinin pitäisi ottaa häneltä oppia. Ammattiliitot ovat hyväksyneet tämän toimintaohjelman.
Me kaikki olemme unohtaneet kurinpidolliset oikeusistuimet vaikka ilman luontoispalkintoja ja
kurinpidollisia oikeusistuimia "tuotannollinen demokratia" on pelkkää jaarittelua.
Vertaan Rudzutakin teesejä Trotskin teeseihin, jotka hän on jättänyt Keskuskomitealle. 5:nnen
teesin lopussa sanotaan:
..."nyt heti on ryhdyttävä uudestijärjestämään ammattiliittoja, so. ennen kaikkea valikoimaan
johtavaa henkilökuntaa nimenomaan tätä silmällä pitäen"...
Tämä on ilmeistä byrokratismia! Trotski ja Krestinski alkavat valikoida ammattiliittojen "johtavaa henkilökuntaa"!
Vielä kerran: juuri tämä selittää Tsektranin virheen. Tsektran ei tehnyt virhettä siinä, että se
harjoitti painostusta; tämä on sen ansio. Sen virhe oli siinä, ettei se osannut suhtautua oikealla
tavalla kaikkien ammattiliittojen yhteisiin tehtäviin, ettei se kyennyt itse siirtymään eikä auttamaan muita ammattiliittoja siirtymään kurinpidollisten toverioikeuksien parempaan, nopeaan
ja menestykselliseen hyväksikäyttöön. Lukiessani sitä, mitä tov. Rudzutak puhui teeseissään
kurinpidollisista oikeusistuimista, ajattelin, että kaiketi niistäkin on jo olemassa asetus. Ja kuten
selvisi, asetus on. "Työläisten kurinpidollisten toverioikeuksien ohjesääntö" julkaistiin 14. marraskuuta 1919 (Lakikokoelma n:o 537).
Ammattiliittojen on esitettävä mitä tärkeintä osaa näissä oikeuksissa. ovatko nuo oikeusistuimet hyviä, kuinka menestyksellisesti ne toimivat ja toivatko ne vakituisesti - sitä en tiedä. Jos
analysoisimme käytännöllisiä kokemuksiamme, niin siitä olisi miljoona kertaa enemmän hyötyä
kuin kaikesta siitä, mitä toverit Trotski ja Buharin ovat kirjoittaneet.
Lopetan. Tehdäkseni yhteenvedon kaikesta, mikä koskee tätä kysymystä, minun on sanottava,
että näiden erimielisyyksien asettaminen laajan puolueväittelyn alaisiksi ja niiden käsittely puolueen edustajakokouksessa on tavattoman suuri virhe. Se on poliittinen virhe. Valiokunnassa ja
vain valiokunnassa olisimme kysymystä käsitelleet asiallisesti ja päässeet eteenpäin, kun nyt sitä
vastoin kuljemme taaksepäin ja menemme monta viikkoa taaksepäin abstraktisiin teoreettisiin
väittämiin, sen sijaan että lähestyisimme tehtävää asiallisesti. Mitä minuun tulee, niin tämä
kyllästyttää minua hirveästi, ja vetäytyisin erittäin mielelläni syrjään tästä kaikesta, vaikken olisi
sairaskaan, olisin valmis pakenemaan minne hyvänsä.
Yhteenveto: Trotskin ja Buharinin teeseissä on kokonainen sarja virheitä. Monia periaatteellisia
virheitä. Tuollainen suhtautuminen asiaan on poliittisesti täysin tahditonta. Tov. Trotskin "teesit" ovat poliittisesti vahingollisia. Kokonaisuutena hänen politiikkansa on ammattiliittojen byrokraattista tönimistä. Ja puolueemme edustajakokous tuomitsee ja hylkää tämän politiikan,
siitä olen varma. (Myrskyisiä, kauan kestäviä suosionosoituksia.)
Julkaistu 1921 Pietarissa erillisenä kirjasena
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Teokset, 32. osa, s. 1 -24

VUORITYÖLÄISTEN II YLEISVENÄLÄINEN EDUSTAJAKOKOUS
ALUSTUS AMMATTILIITTOJEN MERKITYKSESTÄ JA TEHTÄVISTÄ, PIDETTY EDUSTAJAKOKOUKSEN KOMMUNISTIRYHMÄN KOKOUKSESSA
TAMMIKUUN 23 PNÄ
Se, että ammattiliittojen merkitystä ja tehtäviä koskeva kysymys on muodostunut niin kipeäksi,
johtuu siitä, että tämän kysymyksen käsittely kehittyi liian varhain ryhmäkuntien taisteluksi.
Tähän tavattoman laajaan, äärettömän suureen kysymykseen ei saa suhtautua hätiköiden niin
kuin meillä on suhtauduttu, ja ennen kaikkea juuri siitä - hätiköimisestä, liiallisesta kiirehtimisestä - syytänkin tov. Trotskia. Jokaiselle meistä on tapahtunut ja tapahtuu vastedeskin sellaista, että esitämme KK:lle puutteellisesti valmisteltuja teesejä, sillä kaikki työ meillä tehdään
tavattoman kiireesti. Se ei ole suuri vika, itse kukin meistä on tullut silloin tällöin kiirehtineeksi.
Se on sinänsä aivan tavallinen vika, josta ei voi vapautua, koska objektiiviset olosuhteet ovat
liian vaikeat. Mutta sitä varovammin on suhtauduttava ryhmäkuntaluontoisiin kysymyksiin,
kiistakysymyksiin, sillä kylmäverisempikin mies, jollaiseksi en voi vastaväittäjääni sanoa, saattaa
tehdä varsin helposti sellaisessa virheen. Ja nyt, osoittaakseni havainnollisesti asian olemuksen
ja käydäkseni suoraan asiaan, luen teille Trotskin teeseistä tärkeimmät.
Kirjasessaan, 12. teesissä, sen lopussa, tov. Trotski kirjoittaa:
"Voimme panna merkille sen tosiasian, että sitä mukaa kuin taloudelliset tehtävät nousevat
etualalle, monet ammattiliittomiehet vastustavat yhä jyrkemmin ja päättäväisemmin "yhdistämis"-suuntausta ja siitä juontuvia käytännöllisiä johtopäätöksiä. Näiden ammattiliittomiesten
joukossa näemme myös toverit Tomskin ja Lozovskin.
Eikä siinä kyllin. Yrittäessään karttaa uusia tehtäviä ja menetelmiä monet ammattiliittomiehet
lietsovat omissa piireissään korporatiivisen sulkeutuneisuuden henkeä ja ynseyttä kyseiselle
talouden alalle otettuja uusia työntekijöitä kohtaan ja niin muodoin tosiasiallisesti auttavat
ammattikunnallisuuden jäänteiden säilymistä ammatillisesti järjestäytyneiden työläisten keskuudessa."
Voisin esittää Trotskin kirjasesta monta tällaista kohtaa. Mikäli kysymyksessä on ryhmäkunnan
esiintyminen, niin kysyn: onko näin arvovaltaisen miehen, näin huomattavan johtohenkilön
soveliasta esiintyä puoluetovereitaan vastaan? Olen varma, että 99 % tovereista, keskenään
tapelleita lukuun ottamatta, sanoo, ettei niin saa esiintyä.
Jos toverit Tomski ja Lozovski olisivat syypäitä tai heitä voitaisiin epäillä syypäiksi esim. siihen,
että kieltäydyttiin allekirjoittamasta heti Brestin rauhaa tai kieltäydyttiin heti käymästä sotaa,
niin silloin käsittäisin tuollaisen esiintymisen. Vallankumouksellinen tarkoituksenmukaisuus on
tärkeämpää kuin muodollinen demokratismi. Mutta tehdään erittäin paha virhe, kun tällaisella
hetkellä menetellään noin ajattelemattomasti. Niin ei saa tehdä. Mainitussa kohdassa sanotaan, että monet ammattiliittomiehet lietsovat sulkeutuneisuuden henkeä ja ynseyttä omissa
piireissään. Mitä se sellainen on? Mitä puhetta se on ja mitä kieltä? Saako asiaan suhtautua
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tulla tavalla? Vaikka aikaisemmin sanoinkin, että ehkä minun onnistuu "puskuroida" ja olla osallistumatta väittelyyn, koska Trotskin kanssa tappeleminen on vahingollista, koska se on vahingollista meille, vahingollista puolueelle, vahingollista tasavallalle, niin tämän kirjasen ilmestyttyä
sanoin, että esiintyminen on välttämätöntä.
Trotski kirjoittaa, että "monet ammattiliittomiehet lietsovat ynseyttä uusia työntekijöitä kohtaan" - mitä se on? Jos monet ammattiliittomiehet todellakin lietsovat piireissään "ynseyttä
uusia työntekijöitä kohtaan", niin on osoitettava, nimenomaan ketkä tätä ynseyttä lietsovat.
Mutta koska sitä ei ole osoitettu, niin tämä on ravistelua, virkavaltaista suhtautumista asiaan. Ja
vaikka uusia työntekijöitä kohtaan ilmenisikin ynseyttä, niin eihän saa puhua tuolla tavalla.
Trotski syyttää Lozovskia ja Tomskia virkavaltaisuudesta. Minä taas sanoisin päinvastoin. Pitemmälle tätä ei voi lukeakaan, sillä tuollainen suhtautuminen asiaan on pilannut kaiken - hän
on pannut hunajaan lusikallisen tervaa, ja lisätköönpä hän hunajaa miten paljon hyvänsä, niin
kaikki on jo pilalla.
Kuka on syypää siihen, että monet ammattiliittomiehet lietsovat ynseyttä uusia työntekijöitä
kohtaan? "Puskuri"-ryhmäläinen ja tsektranilainen1 sanoo tietenkin, että ammattiliittomiehet.
Itse asiassa tässä on ryöpytetty sanoja niin kuin parastaikaa ryöpyttää ulkona, on keksitty ja
sepitetty. Pitää kuitenkin päästä selvyyteen, toverit, ja löytää asia ydin. Ja ydin on se, että useat
tahdittomat edesottamukset herättävät joukoissa ynseyttä. Vastaväittäjäni todistelee, että on
ollut sellaisia, jotka ovat lietsoneet ynseyttä. Tuo osoittaa, että kysymys on asetettu aivan väärin. Pitää toki ottaa selvä asiasta. Marraskuussa pidettiin Yleisvenäläinen konferenssi ja siinä
sinkautettiin tuo "ravistelu"-sana. Niin sanoessaan Trotski teki virheen. Poliittiselta kannalta on
selvää, että tuollainen asiaan suhtautuminen aiheuttaa hajaannusta ja kaataa proletariaatin
diktatuurin.
Pitää käsittää, että ammattiliitot eivät ole sellainen laitos kuin kansankomissariaatit, vaan että
ne edustavat koko yhteenliittynyttä proletariaattia ja että ne ovat erikoinen laitos eikä niihin
saa suhtautua tulla tavalla. Ja kun sitten heräsi kysymys väärästä suhtautumisesta, joka uhkasi
aiheuttaa hajaannuksen, minä sanoin: "Älkää vielä jaaritelko laajoista väittelyistä, vaan menkää
valiokuntaan ja ottakaa siellä varovasti selvää asiasta." Mutta toverit sanoivat: "Ei, sehän on
sopimatonta, se on demokratismin loukkaamista." Tov. Buharin meni puheissaan jopa niinkin
pitkälle, että alkoi puhua "pyhästä työväendemokratia-tunnuksesta". Nämä ovat hänen sanansa
kirjaimellisesti. Luin ne ja olin vähällä... ristiä silmäni. (Naurua.) Väitän, että virhe saa aina alkunsa pienestä ja paisuu sitten suureksi. Erimielisyydet saavat aina alkunsa jostain vähäisestä.
Itse kukin meistä on sattunut saamaan pienen haavan, mutta jos haava alkaa märkiä, niin seurauksena voi olla kuolemantauti. Ja kyseinen tempaus on juuri haavan märkimistä. Marraskuussa puhuttiin ravistelusta ja joulukuussa tehtiin jo suuri virhe.
Joulukuussa pidetty KK:n täysistunto oli meitä vastaan. Joulukuussa KK:n täysistunnossa suurin
osa asettui Trotskin kannalle ja vietiin läpi Trotskin ja Buharinin päätöslauselma, jonka olette
tietenkin lukeneet. Mutta niidenkin KK:n jäsenten, jotka eivät olleet samaa mieltä meidän kanssamme, oli tunnustettava, että vesiliikennetyöläiset olivat oikeammassa kuin Tsektran. Se on
tosiasia. Ja kun kysyn, missä Tsektran oli väärässä, niin minun on vastattava, ettei ainakaan sii1
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nä, että painostettiin, tämä on laskettava sille ansioksi, vaan siinä, että siellä mentiin virkavaltaisuudessa äärimmäisyyteen.
Mutta jos tämä äärimmäisyys käsitetään, niin on tehtävä parannus eikä kiistettävä parannusta
vastaan. Siinä kaikki. Taistelu virkavaltaisuutta vastaan vaatii vuosikymmeniä. Tämä taistelu on
mitä vaikeinta ja jokainen joka sanoo, että me vapaudumme heti virkavaltaisuudesta, jos hyväksymme virkavaltaisuutta vastaan tähdätyt ryhmäohjelmat, on yksinkertaisesti veijari, joka
puhuu mielellään kauniita sanoja. Äärimmäisestä virkavaltaisuudesta on tehtävä loppu heti. On
tarrattava näihin virkavaltaisuuden äärimmäisyyksiin ja tehtävä niistä loppu, mutta ei pidä sanoa pahaa hyväksi eikä mustaa valkoiseksi. Työläiset ja talonpojat käsittävät, että heidän on
vielä opittava hallitsemaan, mutta he käsittävät mainiosti senkin, että virkavaltaisuudessa mennään myös äärimmäisyyksiin, ja ellet halua tehdä parannusta, niin olet syyssä kaksinkertaisesti.
Sinun pitää korjata virheesi ajoissa, kuten vesiliikennetyöläiset osoittivat, eikä vasta sitten, kun
toiset ovat panneet ne merkille.
Mainiotkin työntekijät ovat sattuneet hairahtumaan. Tsektranissa on erinomaisia työntekijöitä,
ja vastedeskin me nimitämme heitä toimeen ja teemme lopun niistä virkavaltaisuuden äärimmäisyyksistä, joihin he ovat menneet. Tov. Trotski sanoo, että toverit Tomski ja Lozovski - ammattiliittomiehet - ovat syypäitä siihen, että he lietsovat piireissään ynseyttä uusia työntekijöitä
kohtaan: Mutta tuohan on kamalaa. Ennen kuin voi puhua noin, täytyy olla miltei sairas tai sellainen kiivastelija, joka ei tunne mitään rajoja.
Tästä hätiköinnistä johtuu, että kiistellään, esitetään ryhmäohjelmia, kirjoitetaan, että ollaan
syyllisiä, ja tuloksena on, että pohjimmiltaan kaikki on pilalla.
Tiedättehän, mitä tapahtuu parin päivän kuluttua, kun ihmiset ovat riitaantuneet, - muistavat
sukulaisetkin aina kymmenenteen polveen ja alkavat puhua niistä. Kysäisemme: "Mistä sinä riitaannuit?" - "Kun tällä on täti ja tuolla isoisä." - "Ei, ei nyt, vaan mistä sinä alun perin riitaannuit?" Osoittautuu, että kahdessa päivässä on keksitty hyvinkin paljon erimielisyyksiä.
Tsektranissa on menty liiallisuuksiin ja vahingollisiin liiallisuuksiin mentykin, siellä on ollut tarpeetonta virkavaltaisuutta. Liiallisuuksia sallitaan kaikkialla. Meillä on hallinnonaloja, joilla on
yksistään Moskovassa kolmikymmentuhantinen henkilökunta. Se on jo jotakin. Parannappas
tämä tauti, murtaudu tämän muurin läpi. Ei pidä pelätä eikä ajatella sitä, että joku on loukannut
jotakuta, että jotakuta on vainottu. Jos aloitetaan ryhmäkuntataistelu ja sanotaan, että syyssä
on Tomski, joka on lietsonut joukkojen keskuudessa ynseyttä tsektranilaisia kohtaan, niin se on
koko asian väärentämistä, se pilaa perin pohjin koko työn, pilaa perin pohjin koko ammattiliittoihin suhtautumisen. Mutta ammattiliitot ovat kauttaaltaan proletariaattia. Jos pidetään kiinni
tuollaisesta kannasta ja äänestetään asiasta ryhmäohjelmien pohjalta, niin se johtaa Neuvostovallan kukistumiseen.
Jos puolueen ja ammattiliittojen välit rikkoutuvat, niin se on puolueen syytä, ja se merkitsee
varmasti Neuvostovallan tuhoa. Meillä ei ole muuta tukea kuin miljoonat proletariaatit, joilta
tosin puuttuu tietoisuutta ja jotka ovat useinkin valistumattomia, kehittymättömiä, lukutaidottomia, mutta jotka seuraavat omaa puoluettaan, koska he ovat proletaareja. Kaksikymmentä
vuotta he ovat pitäneet tätä puoluetta omanaan. Sitten seuraa luokka, joka ei ole meidän, mutta joka saattaa ruveta kannattamaan meitä, jos olemme viisaita ja noudatamme oman luokkamme keskuudessa oikeaa politiikkaa. Olemme päässeet vallankumouksessamme suurenmoi-
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seen ajankohtaan, olemme nostaneet proletaarijoukot, olemme nostaneet maalaisköyhälistön
joukot tukemaan meitä tietoisesti. Mikään muu vallankumous ei ole tehnyt sitä. Ei ole luokkaa,
joka voisi kaataa meidät: meitä kannattaa proletaarien ja maalaisköyhälistön valtaosa. Meidät
voivat saattaa turmioon vain omat virheemme eikä mikään muu. Kaikki riippuu tuosta "jossista". Jos aiheutamme hajaannuksen, johon itse olemme syypäitä, niin kaikki menee nurin
siksi, että ammattiliitot eivät ole vain tietty laitos, vaan myös koko valtamme lähde. Tämä on se
luokka, jonka kapitalismin ajan talouselämä on luonut taloudelliseksi yhdistäjäksi ja joka teollisuutensa avulla yhdistää miljoonat erilliset, hajanaiset talonpojat. Ja siitä syystä yksi proletaari
on voimakkaampi kuin kaksisataa talonpoikaa.
Sen vuoksi Trotskin kannanotto on aivan väärä. Voisin ottaa eriteltäväksi minkä teesin tahansa,
mutta siihen tarvittaisiin kymmenen tuntia eikä yksi, ja kaikki karkaisivat, sillä se olisi ikävää.
Löydätte joka teesissä saman läpeensä virheellisen lähtökohdan: "monet ammattiliittomiehet
lietsovat ynseyttä". Ammattiliittojen jäsenjoukoissa on herännyt ynseyttä meitä kohtaan virheiden ja sen virkavaltaisuuden vuoksi, jota johtavissa piireissä ja mm. myös minulla on ilmennyt,
sillä minä olin nimittämässä Glavpolitputia. Mitä on tehtävä? Oikaistavako? On tehtävä loppu
Tsektranin äärimmäisyyksistä ja käsitettävä, että puolueemme on vankka työväenpuolue, se
seisoo omilla jaloillaan ja sillä on oma pää. Me emme luovu nimittämismetodista enempää kuin
diktatuuristakaan. Työmies, joka on käynyt Venäjällä kaksikymmenvuotisen koulun, ei suostuisi
sellaiseen. Jos asetumme puolustamaan tätä virhettä niin lennämme varmasti nurin; tässä piilee virhe, ja siinä on asian ydin.
Trotski sanoo Lozovskin ja Tomskin karttavan uusia tehtäviä. Jos se todistetaan, niin se muuttaa
asiaa. Mitkä ovat uusia tehtäviä?
Meille sanotaan täällä; "tuotannollinen ilmapiiri", "tuotannollinen demokratia", "tuotannollinen
merkitys". Sanoin jo heti alunperin, joulukuun 30 pn väittelyssä, että ne ovat sanoja, joita työmies ei käsitä, että kaikki se sisältyy tuotantopropagandan tehtävien piiriin. Me emme luovu
diktatuurista, yksilöllisestä johtovallasta, ne jäävät voimaan, niitä minä tulen kannattamaan,
mutta en sentään puoltamaan tyhmyyttä ja äärimmäisyyttä. "Tuotannollinen ilmapiiri" on hullunkurinen sanonta, jolle työläiset nauravat. Puhu yksinkertaisemmin ja selvemmin - tuo kaikki
on tuotantopropagandaa. Mutta sitä varten on muodostettu erikoinen laitos.
Mitä ammattiliittojen tuotannollisen merkityksen kohottamiseen tulee, niin vastasin joulukuun
30 pnä, vastasin lehdistön kautta, että on olemassa tov. Rudzutakin ehdottama päätöslauselma,
joka hyväksyttiin konferenssissa marraskuun 5 pnä. Toverit Trotski ja Buharin väittivät mainittua
päätöslauselmaa Tsektranin laatimaksi. Vaikka tämä väite onkin kumottu, niin sanon, että jos
Tsektran on sen laatinut, niin kuka haraa vastaan? Ammattiliitot ovat hyväksyneet, Tsektran on
laatinut. Hyvä on, tämän jälkeen lasten ei pidä riidellä eikä herättää ryhmäkuntaista eripuraisuutta. Onko tov. Trotskilla esitettävänään uusia tehtäviä? Ei ole. Ja se, mikä hänellä on uutta,
on entistä huonompaa. Siinä koko juttu. Tov. Trotski käy sotaa saadakseen puolueen tuomitsemaan ne, jotka karttavat uusia tehtäviä, ja suurimmiksi syntipukeiksi on mainittu Tomski ja Lozovski.
Rudzutak on sanonut kaiken selvemmin ja yksinkertaisemmin, hän ei puhu "tuotannollisesta
ilmapiiristä" eikä liioin "tuotannollisesta demokratiasta". Hänen teeseissään on sanottu selvästi,
että ammattiliiton jokaisen jäsenen on suhtauduttava ymmärtämyksellä siihen, että työn tuottavuuden kohottaminen maassa on ehdottoman välttämätöntä. Tämä on kirjoitettu korutto-
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malla, ymmärrettävällä kielellä. Kaikki on sanottu paremmin kuin Trotskin teeseissä, sanottu
tyhjentävämmin, sillä on lisätty luontoispalkinnot ja kurinpidolliset oikeusistuimet. Ilman tätä
kaikki sellaiset puheet, että me panemme kulkulaitoksen kuntoon, saamme aikaan parannuksen, jäävät pelkäksi puheeksi. Muodostetaanpa valiokuntia ja järjestetään kurinpidollisia oikeusistuimia. Tsektranissa mentiin tällä tiellä äärimmäisyyteen. Me ehdotamme sanottavaksi, että
äärimmäisyydet ovat äärimmäisyyksiä ja niitä on turha puolustella uusilla tehtävillä, niistä pitää
tehdä loppu. Emme luovu pakotuksesta. yksikään tervejärkinen työmies ei päädy siihen, että
nykyään voitaisiin tulla toimeen ilman pakotusta tai laskea heti hajalle liitot tahi luovuttaa koko
tuotanto niiden haltuun. Ainoastaan tov. Shljapnikov saattoi sanoa pamauttaa niin.
Tov. Shljapnikovin koko puheessa oli yksi mainio kohta, se, jossa hän sanoi, että meillä on Sormovassa kokeiltu sellaista ja rokulit ovat vähenneet 30%:lla. Sanovat sen olevan totta, mutta
minä olen epäuskoinen mies ja kannatan sitä, että lähetetään valiokunta tutkimaan asiaa, vertaamaan Nizhni Novgorodia Pietariin. Sitä ei voida tehdä kokouksessa, sen voi tehdä vain asiallinen valiokunta. Trotski sanoo, että tahdotaan vastustaa yhdistämistä. Se on vain perätöntä.
Tov. Trotski sanoo, että on mentävä eteenpäin. Mutta jos auto on luisunut tieltä syrjään, on
peruutettava. Sekin on puolueelle hyödyksi, sillä täytyy tutkia kokemusta.
Tuotantoa ei ole, mutta on ryhdytty tuottamaan huonoja teesejä: Niiden laatiminen vaatii tutkistelua ja kokemusta. Te ammattiyhdistysväki, te vuorityöläiset teette omaa työtänne. Mutta
sallikaa huomauttaa, että kun te kerran olette ryhtyneet tähän työhön käsiksi, niin kyselkää,
vaatikaa numerotietoja, tarkistakaa kaksikymmentä kertaa, älkää luottako yhteenkään sanaan,
ja sitten sanokaa, mikä on tulos. Jos tulos on hyvä, jatkakaa eteenpäinmenoa, jos tulos on huono, niin peruuttakaa. Se on työtä eikä suunsoittoa. Juuri näin olisi pitänyt tehdä puoluekokouksissa.
Neuvostojen VIII edustajakokouksessa sanoin, että meillä saisi olla vähemmän politiikkaa. Näin
sanoessani luulin, ettei meillä tule olemaan poliittisia virheitä, mutta nyt, kun neuvosto-vallankumouksesta on kulunut kolme vuotta, puhumme syndikalismista - se on häpeä. Jos minulle
olisi sanottu puoli vuotta sitten, että joudun kirjoittamaan syndikalismista, niin olisin mieluummin kirjoittanut Donbassista. Nyt huomiotamme yritetään kääntää kuitenkin toisaalle ja kiskotaan puoluetta taaksepäin. Pikku virheestä kasvaa iso virhe. Nyt siirrynkin tov. Shljapnikoviin.
Teesiensä 16. kohdassa tov. Trotski määrittelee oikein Shljapnikovin virheen.
Puskuripolitiikkaansa ajaessaan Buharin tarrautui Shljapnikoviin, mutta olisi ollut parempi, jos
hän olisi tarrautunut oljenkorteen. Hän lupaa ammattiliitoille, että ne saavat esittää pakolliset
ehdokkaansa. Siis ammattiliitto nimittää toimeen. Samaa sanoo myös Shljapnikov. Marxilaiset
ovat käyneet taistelua syndikalismia vastaan kaikkialla maailmassa. Me olemme käyneet yli
kaksikymmentä vuotta taistelua puolueessa ja todistaneet työläisille teoin emmekä sanoin, että
puolue on erikoinen laitos, että sen jäsenten täytyy olla luokkatietoisia, valmiita uhraamaan
itsensä, että se tekee virheitä, mutta korjaa ne, että se johtaa ja valikoi riveihinsä sellaisia ihmisiä, jotka tietävät millainen taival meillä on vielä edessä, millaisia vastuksia meillä on vielä voitettavanamme. Se ei petä työläisiä. Se ei anna lupauksia, joita ei voida täyttää. Ja jos te ette ota
huomioon ammattiliittoja, niin teette olemattomaksi kaiken sen työn, jonka olemme suorittaneet kolmen vuoden aikana, panette kaiken kyseenalaiseksi. Tov. Buharin, jolle puhuin tästä
virheestä, sanoi; "Toveri Lenin, te saivartelette."
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Minä käsitän pakolliset ehdokkaat siten, että ne esitetään puolueen Keskuskomitean johdolla.
Entä mitä oikeuksia me siinä tapauksessa myönnämme? Silloin ei voida muodostaa mitään liittoa. Työläiset ja talonpojat ovat kaksi eri luokkaa. Kun sähkö leviää kautta koko maan, kaikkialle,
jos saamme tämän aikaan kahdenkymmenen vuoden kuluessa, niin se on tehty ennenkuulumattoman nopeasti. Sitä ei voida tehdä nopeasti. Kas silloin voimme puhua oikeuksien
luovuttamisesta ammattiliitoille, mutta siihen saakka se olisi työläisten pettämistä. Proletariaatin diktatuuri on maailman vankinta siksi, että se on saavuttanut itselleen luottamuksen teoilla,
ja siksi, että puolue on valvonut tiukasti, ettei se pääse höltymään.
Entä mitä tämä merkitsee?
Tietääkö jokainen työläinen, miten valtiota on hallittava? Käytännön miehet tietävät, että se on
pötyä ja että miljoonat ammatillisesti järjestäytyneet työläiset kokevat meillä nyt sitä, mistä
olemme puhuneet, että ammattiliitot ovat kommunismin koulu ja hallintokoulu. Kun he ovat
nämä vuodet koulussa, niin he oppivat, mutta se käy hitaasti. Emme ole poistaneet edes lukutaidottomuutta. Tiedämme, että talonpoikiin yhteydessä olevat työläiset kallistavat korvansa
ei-proletaarisille tunnuksille. Kuka työläisistä on ollut hallitsemassa? Muutama tuhat työläistä
koko Venäjän mitassa ja siinä kaikki. Jos sanotaan, ettei puolue, vaan ammattiliitot itse vievät
ehdokkaat läpi ja hallitsevat, niin se kuulostaa perin kansanvaltaiselta, siten voidaan ehkä pyydystää ääniä, mutta ei kauan. Sellainen saattaa tuhoon proletariaatin diktatuurin.
Lukekaa Kominternin II kongressin päätös. Kongressin päätökset ja ratkaisut tunnetaan kaikkialla maailmassa. Hiljattain pidetty Ranskan sosialistien edustajakokous osoitti, että tuossa maassa, joka on täynnä mitä voimakkainta shovinismia, me olemme valloittaneet puolellemme
enemmistön, puolue on jakautunut kahtia, mädät johtomiehet on heitetty menemään ja näin
on tehty syndikalistien vastustuksesta huolimatta. Ja he kaikki, kaikki parhaat työläiset, kaikki
parhaat johtajat, ovat hyväksyneet meidän teoriamme. Yksinpä syndikalistitkin, vallankumoukselliset syndikalistit, ovat asettumassa kaikkialla maailmassa meidän kannallemme. Olen itse
tavannut amerikkalaisia syndikalisteja, jotka ovat käyneet meillä ja sanovat nyt: "Totta tosiaan,
proletariaattia ei voida johtaa ilman puoluetta." Te tiedätte tämän tosiasiain perusteella. Eikä
proletariaatin sovi millään heittäytyä syndikalismin syliin, puhua "tuottajien yleisvenäläisiin
edustajakokouksiin" lähetettävistä pakollista ehdokkaista. Se on vaarallista, se horjuttaa puolueen johtoasemaa. Prosentuaalisesti maassa on nykyään mitättömän vähän järjestyneitä työläisiä. Ja talonpoikain enemmistö tulee seuraamaan puoluetta sen vuoksi, että puolueen politiikka
on oikeaa, sen vuoksi, että vaikeimpana aikana, Brestin rauhan kaudella, puolue osasi turvautua
tilapäisiin uhrauksiin ja taka-askeliin, mikä osoittautui oikeaksi. Voidaanko tämä kaikki jättää
huomioon ottamatta? Onko se kaikki satunnaista? Tämä on sen aikaansaamista, mihin puolue
on pyrkinyt vuosikymmeniä. Kaikki luottavat täydellisesti 20-vuotisen puoluekoulun käyneiden
bolshevikkien sanaan.
Jotta voitaisiin hallita, pitää olla karaistuneiden vallankumouksellisten kommunistien armeija,
se meillä on, sitä sanotaan puolueeksi. Kaikkinainen syndikalistinen pöty, tuottajien pakolliset
ehdokkaat - kaikki se on heitettävä paperikoriin. Jos astutaan tuolle tielle, niin tosiasiallisesti se
merkitsee, että alas puolue, että Venäjällä ei tosiasiallisesti voi olla proletariaatin diktatuuria.
Tällainen on se kanta, jonka tunnetuksitekemisen katsoin puoluevelvollisuudekseni ja joka nähdäkseni on esitetty käytännöllisinä teeseinä ryhmäohjelmassa, jonka nimenä on "Ehdotus VKP:n
X edustajakokouksen päätökseksi"; sen ovat allekirjoittaneet Lenin, Zinovjev, Tomski, Rudzutak,
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Kalinin, Kamenev, Lozovski, Petrovski, Sergejev ja Stalin. Lozovski, joka ei ole KK:n jäsen, on tässä joukossa sen vuoksi, että hän kuului ammattiliittovaliokuntaan, josta Shljapnikov ja Lutovinov
valitettavasti erosivat. Työläiset ratkaisevat, menettelikö Shljapnikov oikein, kun erosi. Jos se oli
huono teko, niin siitä häntä tuomitaan. Olen varma, että kaikki luokkatietoiset työläiset hyväksyvät tämän toimintaohjelman, ja ne erimielisyydet, joita puolueessamme nykyään on, jäävät
huippukerrosten kuumetaudiksi, mutta työläiset ojentavat noita kerroksia, jäävät vartiopaikalleen, säilyttävät puoluekurin ja kohottavat hinnalla millä hyvänsä tuotantoa yksimielisellä,
käytännöllisellä, asiallisella ja harkitulla työllään ja saavuttavat täydellisen voiton. (Kaun kestäviä suosionosoituksia.)
Julkaistu tammikuun 25 pnä 1921 "Vuorityöläisten II yleisvenäläisen edustajakokouksen bulletiinin" 1.
n:ossa
Julkaistaan "Bulletiinin" tekstin mukaan

LOPPULAUSUNTO AMMATTILIITTOJEN MERKITYSTÄ JA TEHTÄVIÄ
KOSKEVASTA ALUSTUKSESTA KÄYDYN KESKUSTELUN JOHDOSTA
EDUSTAJAKOKOUKSEN KOMMUNISTIRYHMÄN KOKOUKSESSA TAMMIKUUN 24 PNÄ
Toverit, aioinkin aloittaa puheeni juuri siitä, kuka ketä pelottelee, ja puhua tov. Shljapnikovista,
joka pelästytti meitä kovasti. Kaikki täällä puhuneet sanoivat, että Lenin pelottelee syndikalismilla. Se, joka sanoo, että Lenin tahtoo pelotella, saattaa itsensä naurettavaan asemaan, sillä on
naurettavaa ajatella, että syndikalismilla peloteltaisiin. Luullakseni meidän on lähdettävä ennen
kaikkea ohjelmistamme, luettava kommunistisen puolueen ohjelma ja katsottava, mitä siinä
sanotaan. Tov. Trotski ja Shljapnikov viittaavat kommunistisen puolueen ohjelman samaan kohtaan, ja tuo kohta on juuri ohjelman 5. pykälässä. Luen sen teille kokonaan:
"5. Yhteiskunnallistetun teollisuuden organisaatiokoneiston tulee tukeutua ensi kädessä ammattiliittoihin. Näiden pitää vapautua yhä enemmän ammattikunnallisesta rajoittuneisuudesta
ja muuttua suuriksi tuotannollisiksi yhtymiksi, jotka käsittävät kyseisen tuotantoalan työväen
valtaosan ja ajan oloon kaikki tämän alan työläiset."
Tov. Shljapnikov esitti puheessaan tämän kohdan. Mutta jos numerotiedot olivat paikkansapitäviä, niin järjestöjen johtajia oli 60% ja nämä 60% olivat työläisiä. Edelleen. Jos viitataan ohjelmaan, niin siihen pitää viitata niin kuin kuuluu, pitää muistaa, että puolueen jäsenet tuntevat
sen kokonaan, eikä saa lukea yhtä otetta ja rajoittua siihen, kuten Trotski ja Shljapnikov tekevät.
Toverit, historia on todistanut, että työläiset voivat liittyä yhteen vain tuotantoaloittain eivätkä
mitenkään muuten. Sen vuoksi kautta maailman on päädytty siihen ajatukseen, että liittojen
pitää olla tuotannollisia. Tietenkin vain toistaiseksi. Puhutaan siitä, että on vapauduttava ammattikunnallisesta rajoittuneisuudesta. Kuinkas se on, onko siitä vapauduttu edes yhdeltä
kymmenesosalta? Kaikki, jotka tahtovat olla vilpittömiä, sanovat, ettei tietenkään ole vapauduttu. Miksi se siis unohdetaan?
Kuka siis sanoo liitoille: "Te ette ole vielä vapautuneet, mutta teidän täytyy vapautua ammattikunnallisesta rajoittuneisuudesta"? Sen sanoo VKP ohjelmassaan. Lukekaa mainittu ohjelma.
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Siitä poikkeaminen on poikkeamista ohjelmasta syndikalismiin. Vihjailtakoonpa vaikka kuinka,
että Lenin tahtoo jotakuta pelotella, niin onhan olemassa ohjelma. Se on poikkeamista, kun
siteerataan alku- ja unohdetaan loppuosa. Mihin suuntaan silloin poiketaan? - syndikalismiin.
Luen edelleen:
"Ammattiliittojen, jotka Neuvostovallan lakien ja vakiintuneen käytännön nojalla osallistuvat jo
kaikkien teollisuutta johtavien paikallis- ja keskuselinten työhön, tulee päätyä lopulta siihen,
että ne keskittävät tosiasiallisesti omiin käsiinsä yhdeksi taloudelliseksi kokonaisuudeksi katsotun kansantalouden koko johdon."
Kaikki viittaavat tähän. Mitä tässä on sanottu? Se aivan kiistaton asia, että niiden "tulee päätyä". Ei ole sanottu, että ne jo nyt ovat päätyneet. Ei ole sitä liiallisuutta, johon meneminen jo
sinänsä olisi johtanut typeryyteen. Tässä on sanottu "päätyä". Mihin? Siihen, että johdetaan ja
tosiasiallisesti keskitetään. Milloin tulee päätyä siihen? Sitä varten on tehtävä kasvatustyötä. On
kasvatettava siten, että järjestään kaikki osaisivat johtaa ja tietäisivät, miten se on tehtävä. Voitteko te nyt heti, rehellisesti puhuen, sanoa, että ammattiliitot voivat aina asettaa johtajantoimiin päteviä johtajia ja kuinka paljon tahansa? Eihän johtajantoimiin tarvita kuutta miljoonaa,
vaan ehkä kuusikymmentä tuhatta, korkeintaan sata tuhatta henkilöä. Voivatko ammattiliitot
ehdottaa niin paljon? Jokainen, joka ei innostu seuraamaan kaavoja eikä teesejä eikä niitä, jotka
kiljuvat muita äänekkäämmin, sanoo, että ei, eivät voi, siihen ei ole vielä tultu. Puolueen on
tehtävä vuosikausia kasvatustyötä alkaen lukutaidottomuuden poistamisesta ja edelleen kaikkea sitä työtä, mitä puolue tekee ammattiliitoissa. Ammattiliitoissa on tehtävä erittäin suuri työ
ennen kuin tämä saadaan aikaan toden teolla. Ja niin on sanottukin: "tulee päätyä lopulta siihen, että ne keskittävät tosiasiallisesti omiin käsiinsä... kansantalouden koko johdon." Ei ole
puhuttu teollisuusalojen johtamisesta, niin kuin sama Trotski puhuu teeseissään. Eräässä ensimmäisistä teeseistä siteerataan tarkasti. Mutta toisessa sanotaan: teollisuuden organisointi.
Anteeksi, mutta niin ei saa siteerata. Kun kerran laaditaan teesejä, kun kerran tahdotaan viitata
ohjelmaan, niin on luettava loppuun asti. Ja jokainen, joka lukee tämän 5. pykälän alusta loppuun saakka ja miettii edes vähän, uhraa siihen kymmenen minuuttia, huomaa, että Shljapnikov on poikennut ohjelmasta ja Trotski tehnyt hypyn. Lukekaapa tämä 5. pykälä loppuun asti.
Turvaamalla täten valtiollisen keskusjohdon, kansantalouden ja laajojen työtätekevien joukkojen välisen katkeamattoman yhteyden ammattiliittojen on saatava viimeksi mainitut mukaan
mitä laajimmassa mitassa hoitamaan välittömästi taloutta. Ammattiliittojen osallistuminen talouden hoitoon ja niiden toiminta laajojen joukkojen mukaansaamiseksi siihen on samalla myös
peruskeino taisteltaessa Neuvostovallan talouskoneiston virkavaltaistumista vastaan ja tekee
mahdolliseksi saattaa tuotannon tulokset todella kansan valvontaan."
Kuten näette, ensin on saatava aikaan se, että tosiasiallisesti keskitetään. Entä minkä te nyt
turvaatte? - Ensiksikin - yhteys valtiolliseen keskusjohtoon . Se on valtava tehtävä. Te ette ole
opettaneet meitä ratkaisemaan sitä. Siis on turvattava ensiksikin valtiollisen keskusjohdon, toiseksi - kansantalouden ja kolmanneksi - joukkojen välinen yhteys. Olemmeko turvanneet tämän
yhteyden? Entä voivatko ammattiliitot johtaa? Ihanhan tämä saa nauramaan ne, jotka ovat yli
kolmenkymmenen ja joilla on tiettyä elämänkokemusta neuvostorakennustyöstä. Lukekaapa:
"Ammattiliittojen osallistuminen talouden hoitoon ja niiden toiminta laajojen joukkojen mukaansaamiseksi siihen on samalla myös peruskeino taisteltaessa Neuvostovallan talouskoneis-
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ton virkavaltaistumista vastaan ja tekee mahdolliseksi saattaa tuotannon tulokset todella kansan valvontaan."
Ensiksi - on turvattava valtion keskuslaitosten välinen yhteys. Me emme salaa tätä kipeätä kohtaa, vaan olemme sanoneet ohjelmassa: turvatkaa yhteys joukkoihin ja toiseksi ammattiliittojen
osallistuminen talouden hoitoon. Tässä ei ole suuria sanoja. Kun teette tämän niin, että saatte
rokulit vähenemään edes 3% :lla, 30% :sta puhumattakaan, niin sanomme: se on suurenmoinen, hyödyllinen ja arvokas teko. "Ammattiliittojen osallistuminen talouden hoitoon ja niiden
toiminta laajojen joukkojen mukaansaamiseksi siihen." Näin on sanottu tämän päivän ohjelmassa. Ohjelmassa ei ole mitään lupailuja, ei mitään suuria sanoja, ei mitään sentapaista, että
te itse valitsette. Siinä ei harjoiteta demagogiaa, vaan sanotaan, että on tietämättömiä, kehittymättömiä joukkoja, on ammattiliittoja, jotka ovat niin voimakkaita, että vievät koko talonpoikaistoa mukanaan, ja jotka itse toimivat sellaisen puolueen johtamina, joka on kouliintunut käydessään kaksikymmentä vuotta taistelua tsaarivaltaa vastaan. Mikään maa ei ole joutunut kestämään niin paljon kuin Venäjä. Siinä koko se niksi, minkä vuoksi me pysymme pystyssä.
Miksi sitä pidetään ihmeenä? Siksi, että talonpoikaisessa maassa vain ammattiliitot voivat liittää
taloudellisesti yhteen miljoonat erilliset taloudet, jos kuusimiljoonainen joukko itse luottaa puolueeseensa ja seuraa puoluettaan samoin kuin se on seurannut tähänkin asti. Siinä se niksi, jonka avulla me pysymme pystyssä. Se on poliittinen kysymys, miten tämä kaikki tapahtuu. Miksi
vähemmistö voi johtaa valtavan suuressa maassa, jonka väestö on valtaosaltaan talonpoikaistoa, ja miksi me olemme rauhallisia? Kolmen vuoden kokemus on osoittanut, ettei mikään maailmassa voi meitä lannistaa, eivät ulkomaiset eivätkä liioin kotimaiset voimat; ellemme tee mitään luonnottomia, hajaannukseen johtavia tyhmyyksiä, niin säilytämme asemamme, muussa
tapauksessa lennämme hornan tuuttiin. Senpä vuoksi, kun tov. Shljapnikov sanoo ja kirjoittaa
ryhmäohjelmassaan:
"Tuottajien yleisvenäläinen edustajakokous valitsee kansantalouden johdon", sanon teille: lukekaa alusta loppuun 5. pykälä, jonka luin teille ohjelmastamme, niin huomaatte, ettei Lenin
eikä kukaan muukaan pelottele.
Shljapnikov sanoi puheensa lopussa: "Tehkäämme loppu valtiollisesta virkavaltaisuudesta ja
virkavaltaisuudesta kansantaloudessa." Väitän tuon olevan demagogiaa. Virkavaltaisuus on
ollut meillä päivänkysymyksenä viime vuoden heinäkuusta lähtien. Viime vuoden heinäkuussa;
VKP:n IX edustajakokouksen jälkeen, Preobrazhenski samaten herätti kysymyksen, eikö meillä
mennä virkavaltaisuudessa äärimmäisyyksiin. Pidä varasi. Elokuussa Keskuskomitea hyväksyi
Zinovjevin kirjeen -taistelkaa virkavaltaisuutta vastaan. Syyskuussa pidettiin puoluekonferenssi,
joka hyväksyi sen. Ei siis Lenin keksinyt uutta tietä, kuten Trotski huomauttaa, vaan puolue sanoi: "On ilmaantunut uusi paise, pidä varasi." Preobrazenski herätti tämän kysymyksen heinäkuussa, Zinovjev kirjoitti elokuussa kirjeensä, syyskuussa pidettiin puoluekonferenssi, joulukuussa - Neuvostojen edustajakokouksessa - kuultiin laaja selostus virkavaltaisuudesta. Oli siis ilmaantunut paise. Vuonna 1919 kirjoitimme ohjelmassa, että meillä on virkavaltaisuutta. Se,
joka kehottaa teitä tekemään yhtäkkiä lopun virkavaltaisuudesta, on demagogi. Jos joku tulee
puhumaan teille ja sanoo, että "tehdäänpä loppu virkavaltaisuudesta", niin se on demagogiaa.
Se on joutavaa puhetta. Saamme taistella virkavaltaisuutta vastaan monia vuosia, ja joka ajattelee toisin, hän harjoittaa vilppiä ja demagogiaa, sillä virkavaltaisuuden voittamiseen tarvitaan
satoja keinoja, tarvitaan yleistä lukutaitoisuutta, yleistä sivistyneisyyttä ja järjestään kaikkien
osallistumista Työläis- ja talonpoikaisinspektion toimintaan. Shljapnikov on ollut työasiain kan-
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sankomissaarina, on ollut kaupan ja teollisuuden kansankomissaarina. Mutta onko hän tehnyt
lopun virkavaltaisuudesta? Kiseljov on ollut Kutomateollisuuden päähallinnossa. Mutta onko
hän tehnyt lopun virkavaltaisuudesta?
Sanon vielä kerran, että sitten kun kaikki edustajakokouksemme jakautuvat jaostoiksi ja ryhtyvät kokoamaan myllyteollisuustyöläisiltä ja donbassilaisilta tietoja yhdistämisestä, - silloin
olemme päässeet miehuusikään. Mutta kun olemme kirjoittaneet koko joukon kelvottomia
ryhmäohjelmia, niin se osoittaa, että emme ole kunnon isäntiä. Toistan, että meitä ei lannista
mikään, ei ulkomainen eikä kotimainen voima, jos vältymme hajaannukselta. Olen sanonut,
että Tsektran ei ole ainoastaan patukka, mutta tuo liiallisuus on johtanut hajaannukseen. Kaikilla tapaa olla liiallista virkavaltaisuutta, ja KK tietää sen ja on vastuussa siitä. Tässä suhteessa
tov. Trotski on tehnyt sen virheen, että hänen teesinsä on kirjoitettu päinvastaisessa hengessä.
Ne on kirjoitettu ravisteluhengessä ja ne ovat johtaneet ammattiliittojen hajaannukseen. Eikä
nyt ole kysymys siitä, että tov. Trotskille pitäisi panna ykkönen, emmehän ole koulupoikia eikä
meille tarvitse panna arvosanoja, mutta on sanottava, että tov. Trotskin teesit ovat sisällöltään
aivan väärät ja sen vuoksi ne on hylättävä.
Julkaistu tammikuun 26 pnä 1921 "Vuorityöläisten II yleisvenäläisen edustajakokouksen bulletiinin" 2. n:ossa
Julkaistaan "Bulletiinin" tekstin mukaan
Teokset 32. osa, s. 36 - 51

__________
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VIELÄ KERRAN AMMATTILIITOISTA, NYKYTILANTEESTA SEKÄ TROTSKIN JA BUHARININ VIRHEISTÄ
Edustajakokouksen edellä, ts. VKP:n 10. edustajakokokouksen edustajien vaalin edellä ja näiden
tulevien vaalien johdosta, puolueväittely ja ryhmäkuntataistelu ovat kärjistyneet. Ensimmäistä
ryhmäkunnan esiintymistä, nimittäin "useiden vastuunalaisten työntekijäin" nimissä ja "kannanottoja esittelevän kirjasen" ("Ammattiliittojen merkitys ja tehtävät", esipuhe päivätty 25.
joulukuuta 1920) muodossa tapahtunutta Trotskin esiintymistä seurasi VKP:n Pietarin järjestön
jyrkkäsanainen (lukija havaitsee tuonnempana, että se oli aiheellisesti jyrkkäsanainen) vastaus
("Vetoomus puolueelle", joka julkaistiin tammikuun 6. pnä 1921 "Petrogradskaja Pravda" lehdessä ja sitten tammikuun 13. pnä 1921 puolueen pää-äänenkannattajassa, Moskovan "Pravdassa"). Sitten Pietarin järjestöä vastaan esiintyi Moskovan komitea (samana päivänä "Pravdassa"). Sen jälkeen ilmestyi Yleisvenäläisessä Ammattiliittojen Keskusneuvostossa olevien VKP:n
jäsenten ryhmätoimikunnan julkaisema pikakirjoitusseloste väittelystä, jota käytiin joulukuun
30. pnä 1920 suuressa ja varsin arvovaltaisessa puoluekokouksessa, nimittäin neuvostojen 8.
edustajakokouksessa olleen VKP:n puolueryhmän kokouksessa. Pikakirjoitusselosteen otsakkeena on "Ammattiliittojen merkityksestä tuotannossa" (esipuhe on päivätty 6. tammikuuta
1921). Siinä ei tietenkään ole läheskään kaikki väittelyaineisto. Ja kiistakysymyksiä käsitteleviä
puoluekokouksia pidetään nyt jo miltei kaikkialla. Puhuessani joulukuun 30. pnä 1920 jouduin,
kuten sanoin, "rikkomaan järjestystä", jouduin nimittäin puhumaan, vaikkei minulla ollut mahdollisuutta osallistua keskusteluun ja kuulla enempää edellisiä kuin seuraaviakaan puhujia. Yritän nyt palauttaa rikkomani järjestyksen ja puhua "järjestyneemmin".
RYHMÄKUNTIEN ESIINTYMINEN ON PUOLUEELLE VAARALLISTA
Merkitseekö tov. Trotskin kirjanen "Ammattiliittojen merkitys ja tehtävät" ryhmäkunnan esiintymistä? Onko tuollaisesta esiintymisestä, sen sisällöstä riippumatta, jotain vaaraa puolueelle?
Tästä kysymyksestä ovat mielellään vaiti varsinkin Moskovan komitean jäsenet (tietenkin tov.
Trotskia lukuunottamatta), jotka näkevät pietarilaisten ryhmäkuntaisuuden, ja tov. Buharin,
joka kuitenkin, puhuessaan joulukuun 30. pnä 1920 "puskuriryhmän" nimissä, katsoi olevansa
pakotettu sanomaan:
..."kun junalla on tiettyä taipumusta suistua raiteilta, niin puskurit eivät ole silloin pahitteeksi"
(joulukuun 30. pnä 1920 käytyä väittelyä koskeva selosta, s. 45).
On siis havaittavissa tiettyä taipumusta raiteilta suistumiseen. Entä voidaanko kuvitella olevan
sellaisia tietoisia puolueen jäseniä, joita ei huolestuttaisi kysymys, nimenomaan miten tuo taipumus on saanut alkunsa?
Trotskin kirjanen alkaa ilmoituksella, että "se on yhteistyön tulos"; että sen laatimiseen on osallistunut "useita vastuunalaisia työntekijöitä, etenkin ammattiliitomiehiä (Yleisvenäläisen Ammattiliittojen Keskusneuvoston puhemiehistön, metallimiesten Keskuskomitean, Tsektranin ym.
jäseniä)"; että se on "kannanottoja esittelevä kirjanen". Neljännen teesin lopussa sanotaan,
että "puolueen edessäolevan edustajakokouksen pitää valita (kursivointi Trotskin) ammattiyhdistysliikkeen alalla jompikumpi kahdesta tendenssistä".
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Ellei tämä ole ryhmäkunnan muodostamista KK:n yhden jäsenen toimesta, ellei tämä ole "tiettyä taipumusta suistua raiteilta", niin yrittäköön tov. Buharin tai joku hänen aateveljistään selittää puolueelle, mikä muu merkitys olisi sanoilla: "ryhmäkuntaisuus" ja puolueen "taipumus
suistua raiteilta"?? Voidaanko kuvitella hirveämpää sokaistumista kuin on näiden miesten sokaistuminen, jotka tahtovat "puskuroida" ja sulkevat silmänsä näkemästä tämäntapaista "taipumusta suistua raiteilta"??
Ajelkaapa tosiaan: sen jälkeen kun on pidetty kaksi KK:n kokousta (marraskuun 9. pnä ja joulukuun 7. pnä), joissa on käsitelty tavattoman yksityiskohtaisesti, kauan ja kiihkeästi tov. Trotskin
teesien alustelmaa ja hänen puoltamaansa puoluepolitiikkaa ammattiliittokysymyksessä, yksi
KK:n jäsenistä jää 19:stä ainoaksi, joka kokoaa ympärilleen ryhmän KK:n ulkopuolelta ja esittää
tämän ryhmän "yhteistyön" "luomuksen" muka "kannanottoina" kehottaen puolueen edustajakokousta "valitsemaan jommankumman kahdesta tendenssistä!! Sanomattakin on selvää, että
kun tov. Trotski puhuu joulukuun 25. pnä 1920 nimenomaan kahdesta ja vain kahdesta tendenssistä, vaikka Buharin oli esiintynyt jo marraskuun 9. pnä "puskurilaisena", niin se paljastaa
havainnollisesti, mitä osaa tosiasiallisesti näyttelee Buharinin ryhmä, joka on pahimmanlaatuisen ja vahingollisimman ryhmäkuntaisuuden edistäjä. Tämä sivumennen. Mutta tahdon kysyä
puolueen jäseniltä, keneltä hyvänsä: eikö tuollainen äkkihyökkäys ja päällekarkaus, kun käsketään "valitsemaan" ammattiyhdistysliikkeen alalla jompikumpi kahdesta tendenssistä, eikö se
saata aivan ymmälle? Ei kai voida muuta kuin ihmetellä sitä, että kolmen vuoden kuluttua proletariaatin diktatuurin pystyttämisen jälkeen puolueessa on löytynyt vaikkapa yksi jäsen, joka
saattaa tuolla tavalla "käydä päälle" kahta tendenssiä koskevassa kysymyksessä ammattiyhdistysliikkeen alalla?
Eikä siinä kyllin. Tarkastellaanpa niitä ryhmäkuntahyökkäilyjä, joita tuo kirjanen on täynnä. Jo
ensimmäisessä teesissä näemme "huitaistavan" uhkaavasti "muutamia ammattiliittotyöntekijöitä", joita vetää "takaisin tradeunionistisiin asemiin, jotka puolue on jo aikoja periaatteessa likvidoinut" (ilmeisesti vain yksi KK:n jäsen 19:stä edustaa puoluetta). Kahdeksannessa
teesissä tuomitaan suurisanaisesti "ammattiliittotyöntekijäin johtavissa piireissä esiintyvä ammatillinen konservatismi" (pankaa merkille, tämä on aito virkavaltaista huomion kiinnittämistä
"johtaviin piireihin"!). Yhdennentoista teesin alussa on ihmeteltävän tahdikas, todistava, asiallinen... miten sen kohteliaammin sanoisi?... "vihjaus", että "suurin osa ammattiliittomiehistä"
"tunnustaa muodollisesti, so. sanoissa", VKP:n 9. edustajakokouksen päätökset.
Näette miten arvovaltaiset tuomarit sanovat meille, että suurin osa (!) ammattiliitomiehistä
tunnustaa puolueen päätökset vain sanoissa!
21. teesissä:
... "monet ammattiliittomiehet vastustavat yhä jyrkemmin ja päättäväisemmin yhdistämissuuntausta... Näiden ammattiliittomiesten joukossa näemme toverit Tomskin ja Lozovskin. Eikä siinä
kyllin. Yrittäen karttaa uusia tehtäviä ja menetelmiä monet ammattiliittomiehet lietsovat omissa piireissään korporatiivisen sulkeutuneisuuden henkeä ja ynseyttä kyseiselle talouden alalle
otettuja uusia työntekijöitä kohtaan ja niin muodoin tosiasiallisesti auttavat ammattikunnallisuuden jäänteiden säilymistä ammatillisesti järjestäytyneiden työläisten keskuudessa."
Lukija lukekoon nämä lausunnot huolellisesti uudelleen ja miettiköön niitä perin pohjin. Niissä
on hämmästyttävän runsaasti "kukkasia". Ensinnäkin arvioikaa tätä esiintymistä ryhmäkuntai-
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suuden kannalta! Kuvitelkaapa, mitä Trotski sanoisi ja tekisi, jos Tomski julkaisisi ryhmäohjelman ja syyttäisi Trotskia ja "monia" sotilastyöntekijöitä virkavaltaisuuden hengen lietsomisesta,
barbaarisuuden jäänteiden puoltamisesta yms. Mitä "osaa" esittivät Buharin, Preobrazenski,
Serebrjakov ym., jotka eivät näe - eivät kerta kaikkiaan huomaa, eivät lainkaan huomaa - tässä
mitään jyrkkyyttä eivätkä ryhmäkuntaisuutta, eivät näe, että tämä on monta kertaa ryhmäkuntaisempaa kuin pietarilaisten esiintyminen?
Toiseksi. Ajatelkaapa vakavasti tällaista asiaan suhtautumista: monet ammattiliittomiehet "lietsovat omissa piireissään... henkeä"... Tuollainen asiaan suhtautuminen on läpeensä virkavaltaista. Kysymys on näettekös muka vain siitä, millaista "henkeä" Tomski ja Lozovski lietsovat "omissa piireissään", eikä lainkaan joukkojen, miljoonien ihmisten kehitystasosta ja elinoloista.
Kolmanneksi. Vahingossa tov. Trotski paljasti tässä koko kiistan olemuksen ja taistelun alkusyynä se, että monet ammattiliittomiehet yrittävät karttaa uusia tehtäviä ja menetelmiä lietsoen
omissa piireissään ynseyttä uusi työntekijöitä kohtaa?
Vai se, että ammatillisesti järjestäytyneet työläisjoukot protestoivat oikeutetusti ja pakostakin
osoittavat olevansa valmiita heittämään yli laidan sellaiset uudet työntekijät, jotka eivät halua
tehdä loppua tarpeettomista ja vahingollisista virkavaltaisuuden äärimmäisyyksistä?
Onko kiistan olemuksena se, että joku ei halua käsittää "uusia tehtäviä ja menetelmiä"? Vai se,
että joku yrittää uusista tehtävistä ja menetelmistä puhumalla puolustella menestyksettömästi
eräitä tarpeettomia ja vahingollisia virkavaltaisuuden äärimmäisyyksiä?
Painakoon lukija mieleensä tämän koko kiistan olemuksen.

MUODOLLINEN DEMOKRAATTISUUS JA VALLANKUMOUKSELLINEN
TARKOITUKSENMUKAISUUS
"Työväendemokratia ei tunne fetishshejä", kirjoittaa tov. Trotski teeseissään, jotka ovat "yhteistyön tulos". "Se tuntee vain vallankumouksellisen tarkoituksenmukaisuuden" (23. teesi):
Näille tov. Trotskin teeseille on käynyt nolosti. Se, mikä niissä on oikeaa, ei ole suinkaan uutta
ja kääntyy sitäpaitsi Trotskia vastaan. Mutta se, mikä niissä on uutta, on läpeensä virheellistä.
Olen kirjoittanut muistiin tov. Trotskin oikeat päätelmät. Ne kääntyvät häntä vastaan muissakin
kysymyksissä eivätkä ainoastaan siinä (Glavpolitputia koskevassa kysymyksessä), jota on kosketeltu 23. teesissä.
Muodollisen demokraattisuuden kannalta katsoen Trotskilla oli oikeus esiintyä ryhmäkuntaisin
ohjelmin, vaikka koko Keskuskomitea olisi ollut vastaan. Se on kiistatonta. Kiistatonta on myös,
että KK on varmistanut tuon muodollisen oikeuden joulukuun 24. pnä 1920 tekemällään väittelyvapautta koskevalla päätöksellä. Puskuri-Buharin tunnustaa tämän muodollisen oikeuden
Trotskin osalta, mutta ei tunnusta sitä Pietarin järjestön osalta - kaiketi sen vuoksi, että Buharin
päätyi puheissaan joulukuun 30. pnä 1920 jopa "pyhään työväendemokratia -tunnukseen" (pikakirjoitusselosteen 45. sivu)...
Entäs vallankumouksellinen tarkoituksenmukaisuus?
Onkohan ainoatakaan vakavaa ihmistä - sellaista nimittäin, jota "tsektranilais"- tai "puskuri"ryhmän ryhmäkuntainen itserakkaus ei ole sokaissut -, joka terveellä ja täydellisellä ymmärryk-
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sellä pitäisi vallankumouksen kannalta tarkoituksenmukaisena niin arvovaltaisen johtajan
kuin Trotskin tuollaista esiintymistä ammatillisen liikkeen kysymyksissä??
Voidaanko kieltää, että vaikka Trotski "uusia tehtäviä ja menetelmiä" osoittaessaan olisikin ollut
siinä määrin oikeassa kuin hän tosiasiallisesti oli väärässä (siitä alempana), niin siinäkin tapauksessa Trotski olisi jo yksin tällaisella suhtautumisellaan asiaan aiheuttanut vahinkoa sekä itselleen että puolueelle, ammatilliselle liikkeelle, miljoonien ammattiliiton jäsenten kasvatukselle ja tasavallalle??
Pehmeäluontoinen Buharin ja hänen ryhmänsä nimittävätkin itseään "puskurilaisiksi" luultavasti sen vuoksi, että he ovat lujasti päättäneet olla ajattelematta, mitä velvollisuuksia tämä nimitys heille asettaa.

HAJAANNUKSET AMMATILLISESSA LIIKKEESSÄ OVAT POLIITTISESTI
VAARALLISIA
Kaikki tietävät, että suuret erimielisyydet kasvavat toisinaan aivan pienistä - aluksi jopa vähäpätöisistäkin - mielipide-eroavuuksista. Kaikki tietävät, että vähäpätöinen haava, vieläpä naarmukin, joita itse kukin on saanut elämänsä varrella kymmeniä, saattaa johtaa hyvinkin vaaralliseen,
jopa ehdottomasti kuolettavaankin tautiin, jos haava on alkanut märkiä, jos saa verenmyrkytyksen. Niin käy kaikissa, jopa puhtaasti persoonallisissakin selkkauksissa. Niin käy myös politiikassa.
Jokainen, vieläpä vähäpätöinenkin mielipide-eroavuus voi muuttua poliittisesti vaaralliseksi, jos
käy mahdolliseksi sen paisuminen hajaannukseksi ja nimenomaan sen laatuiseksi hajaannukseksi, joka on omiaan järkyttämään koko valtiorakennusta ja hajottamaan sen, johtamaan - tov.
Buharinin vertauskuvin puhuen -junan suistumiseen raiteilta.
On selvää, että maassa, joka elää proletariaatin diktatuurin kautta, proletariaatin keskuudessa
tai proletaarisen puolueen ja proletaarijoukkojen kesken tapahtuva hajaannus ei ole ainoastaan
vaarallinen, vaan se on jo mitä vaarallisin, semmitenkin kun proletariaatti käsittää tämän maan
väestöstä pienen vähemmistön. Ammatillisessa liikkeessä (joka on ammatillisesti miltei kauttaaltaan järjestyneen proletariaatin liikettä, niin kuin yritin kaikin voimin korostaa puheessani
joulukuun 30. pnä 1920) tapahtuvat hajaannukset merkitsevät hajaannusta nimenomaan proletaarijoukkojen keskuudessa.
Juuri siitä syystä päättelin heti, kun 2. - 6. marraskuuta 1920 pidetyssä ammattiliittojen 5. yleisvenäläisessä konferenssissa alkoi "metakka" (ja se alkoi nimenomaan siinä) ja kun tov. Tomski
tuli heti tämän konferenssin jälkeen... eipähän, erehdyn, tämän konferenssin aikana tavattoman kiihtyneenä Poliittiseen toimikuntaan ja ryhtyi tov. Rudzutakin, äärimmäisen tasaluontoisen miehen, täydellisesti kannattaessa kertomaan, miten tov. Trotski oli puhunut konferenssissa ammattiliittojen "ravistelemisesta" ja miten hän, Tomski, oli polemisoinut sitä vastaan, - kun
tämä oli tapahtunut, niin päättelin heti ja lopullisesti, että kiistan ydin on nimenomaan politiikassa (ts. ammattiliittojen suhteen harjoitettavassa puolueen politiikassa) ja että tov. Trotski,
joka esiintyy "ravistelu"-politiikkoineen Tomskia vastaan, on tässä kiistassa peräti väärässä. Näin
on siksi, että "ravistelu"-politiikka, vieläpä siinäkin tapauksessa, että "uudet tehtävät ja menetelmät" (Trotskin 12. teesi)tekisivät sen osittain oikeutetuksi, on tällä haavaa ja tässä tilanteessa kerrassaan sallimatonta politiikkaa, joka uhkaa johtaa hajaannukseen.
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Tov. Trotskista näyttää nyt siltä, että "ylhäältäkäsin ravistelemisen" politiikan paneminen hänen
kontolleen "on ilmeistä pilkantekoa" (L. Trotski: "Vastaus pietarilaisille tovereille", "Pravda" n:o
9, tammikuun 15. pnä 1921). Sana "ravistelu" on kuitenkin todella "siivekäs sana", ja sellainen
se ei ole ainoastaan siinä mielessä, että se on niin sanoakseni "kiertänyt" jo sekä puolueen että
ammattiliitot sen jälkeen kun Trotski käytti sitä ammattiliittojen 5. yleisvenäl.konferenssissa. Ei.
Valitettavasti se pitää yhä vieläkin paikkansa paljon syvällisemmässä mielessä. Nimittäin: yksistään se ilmaisee mitä lyhimmässä muodossa kannanottoja esittelevän "Ammattiliittojen merkitys ja tehtävät" kirjasen koko hengen, koko tendenssin. Tämä tov. Trotskin kannanottoja esittelevä kirjanen on alusta loppuun saakka, läpeensä juuri tuon "ylhäältäkäsin ravistelemisen"
politiikan hengen kyllästämä. Riittää kun muistaa, miten tov. Tomskia tai "monia ammattiliittomiehiä" on syytetty sellaisesta, että he "lietsovat omissa piireissään ynseyttä uusia työntekijöitä kohtaan"!
Mutta kun ammattiliittojen 5. yleisvenäläisessä konferenssissa (2. - 6. marraskuuta 1920) vasta
alkoi muodostua hajaannusten uhkaa synnyttävä ilmapiiri, niin vuoden 1920 joulukuun alussa
Tsektranin hajaannus oli jo tosiasia.
Kiistojemme poliittisen olemuksen arvioimisen kannalta tämä on tärkein, pääasiallisin, oleellisin
tapaus, ja suotta toverit Trotski ja Buharin luulevat, että vaitiolosta on tässä jotain apua. Vaitiolo ei tässä tapauksessa lievennä, vaan kiihdyttää, sillä tämä kysymys ei ole ainoastaan elämän
esiinnostama, vaan myös tov. Trotski tähdentää sitä kannanottojaan esittelevässä kirjasessaan.
Juuri tässä kirjasessa näet asetetaan esittämissäni kohdissa, varsinkin 12. teesissä, monta kertaa
kysymys: onko asian ytimenä se, että "monet ammattiliittomiehet lietsovat omissa piireissään
ynseyttä uusia työntekijöitä kohtaan", vai se, että joukkojen "ynseys! on oikeutettu sen vuoksi,
että on ilmennyt eräitä tarpeettomia ja vahingollisia virkavaltaisuuden äärimmäisyyksiä, esimerkiksi Tsektranissa?
Tov. Zinovjev asettikin täysin perustellusti tämän kysymyksen suoraan jo ensimmäisessä puheessaan joulukuun 30. pnä 1920 sanoen, että hajaannuksen ovat aiheuttaneet "tov. Trotskin
liian kiihkeät kannattajat". Ehkäpä juuri siitä syystä tov. Buharin moitti tov. Zinovjevin puhetta
"suunsoitoksi"? Että tuo moite ei ollut oikeudenmukainen, siitä voi nyt vakuuttua jokainen puolueen jäsen lukemalla vuoden 1920 joulukuun 30. pn väittelyä koskevan pikakirjoitusselosteen,
mistä näkee, että nimenomaan tov. Zinovjev siteeraa tarkkoja tosiasioita ja nojaa tarkkoihin
tosiasioihin, kun taas juuri Trotskin ja Buharinin puheet ovat enimmäkseen mihinkään tosiasioihin perustumatonta periaatteetonta "sanahelinää".
Kun tov. Zinovjev sanoi: "Tsektran seisoo savijaloilla, se on jo hajonnut kolmeen osaan", tov.
Sosnovski keskeytti hänet välihuudolla:
"Ja te autoitte siinä" (Pikakirjoitusseloste, s. 15).
Tämä on jo vakava syytös. Jos se tulisi todistetuksi, niin niille, jotka ovat auttaneet hajaannusta
vaikkapa yhdessä ammattiyhdistyksessä, ei tietenkään olisi sijaa ei VKP:n KK:ssa, ei tämän puolueen riveissä eikä liioin tasavaltamme ammattiliitoissa. Onneksi tämän vakavan syytöksen on
esittänyt kaikkea muuta kuin vakavasti toveri, joka on valitettavasti jo monta kertaa antanut
näytteitä epävakavasta polemiikki-"innostaan". Tov. Sosnovski on osannut toisinaan sotkea
mainioihinkin, esim tuotantopropagandaa käsitteleviin artikkeleihinsa niin runsaan "lusikallisen
tervaa", että se on voittanut moninkertaisesti koko tuotantopropagandan hyvät puolet. Tapaa
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olla sellaisia onnellisia luonteita (kuten esim. Buharin), jotka eivät edes taistelun ollessa kiivaimmillaan voi millään tehdä hyökkäilyjään myrkyllisiksi; mutta onpa myös sellaisia vähemmän onnellisia luonteita, jotka liiankin usein tekevät hyökkäilynsä myrkyllisiksi. Tov. Sosnovskin olisi
hyödyllistä pitää itseään silmällä tässä suhteessa ja vieläpä pyytää ystäviäänkin, että nämä pitäisivät häntä silmällä.
Saatetaan sanoa, että syytös on kaikesta huolimatta esitetty. Olkoon että se on esitetty ajattelemattomasti, epäonnistuneesti, ilmeisen "ryhmäkuntaisesti". Kuitenkin on parempi sanoa totuus epäonnistuneesti kuin olla puhumatta siitä, jos asia on vakava.
Asia on epäilemättä vakava, sillä, toistan, juuri tässä piilee koko kiistan ydin suuremmassa määrin kuin luullaankaan. Ja onneksi meillä on kyllin vakuuttavia ja riittävän objektiivisia tietoja voidaksemme vastata tov. Sosnovskin herättämään kysymyksen asian olemuksen kannalta.
Ensinnäkin voimme lukea pikakirjoitusselosteen samalta sivulta tov. Zinovjevin lausunnon, jossa
hän vastasi tov. Sosnovskille: "Se ei pidä paikkaansa"! ja samalla myös esitti tarkkoja viittauksia
ratkaiseviin tosiasioihin. Tov. Zinovjev mainitsi, että tov. Trotski yritti esittää (lisään omasta
puolestani: ilmeisesti ryhmäkuntaisuuden puuskassa) häntä vastaan syytöksen, joka ei ollut
läheskään sellainen kuin tov. Sosnovskin esittämä, nimittäin tov. Trotski syytti tov. Zinovjevia
siitä, että hän, Zinovjev, myötävaikutti hajaannukseen tai sai aikaan hajaannuksen VKP:n yleisvenäläisessä syyskuun konferenssissa pitämällään puheella. (Huomautan sulkeissa, että syytös
on aiheeton jo senkin vuoksi, että Zinovjevin syyskuussa pitämän puheen on asiallisesti hyväksynyt sekä Keskuskomitea että puolue eikä kukaan ole kertaakaan esittänyt sen johdosta virallisesti vastalausetta).
Ja tov. Zinovjev vastasi, että tov. Rudzutak todisti Keskuskomitean istunnossa pöytäkirjojen nojalla, että "tätä kysymystä (kysymystä eräistä Tsektranissa ilmenneistä tarpeettomista ja vahingollisista virkavaltaisuuden äärimmäisyyksistä) käsiteltiin sekä Siperiassa, Volganvarrella, Pohjoismaissa että etelässä jo aikoja ennen mitään minun (so. Zinovjevin) puheitani ja aikoja ennen yleisvenäläistä konferenssia."
Tämä lausunto on täysin selvä, täsmällinen ja tosiasioihin perustuva. Tov. Zinovjev esitti sen
ensimmäisessä puheessaan tuhansien VKP:n vastuunalaisten jäsenten edessä, eikä tov. Trotski,
joka puhui kahdesti sen jälkeen, kun Zinovjev oli pitänyt tämän puheensa, eikä liioin tov. Buharin, joka samaten puhui Zinovjevin jälkeen, - kumpikaan heistä ei kumonnut Zinovjevin mainitsemia tosiasioita.
Toiseksi. Tov. Sosnovskin esittämän syytöksen kumoaa vieläkin perusteellisemmin ja virallisesti
samassa pikakirjoitusselosteessa oleva VKP:n KK:n kokouksen joulukuun 7. pnä 1920 hyväksymä päätöslauselma vesiliikenteessä työskentelevien kommunistien ja Tsektranin neuvottelukokouksen kommunistiryhmän välisestä selkkauksesta. Tsektrania koskeva päätöslauselman
osa kuuluu näin:
"Koska Tsektranin ja vesiliikennetyöläisten kesken on syntynyt selkkaus, KK on päättänyt: 1)
Yhdistetyssä Tsektranissa muodostetaan vesiliikennetyöläisten osasto. 2) Helmikuussa kutsutaan koolle rautatieläisten ja vesiliikennetyöläisten edustajakokous, jossa toimitetaan uuden
Tsektranin normaa- lit vaalit. 3) Siihen saakka jätetään toimimaan Tsektranin vanha jäsenistö. 4)
Glavpolitvod ja Glavpolitputj lakkautetaan heti ja niiden kaikki työntekijävoimat ja varat luovutetaan ammattiliittojärjestölle normaalin demokraattisuuden periaatteiden mukaisesti."
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Lukija huomaa tästä, että ei ole puhettakaan vesiliikennetyöläisten tuomitsemisesta, vaan päinvastoin kaikessa oleellisessa on tunnustettu heidän olevan oikeassa. Tätä päätöslauselmaa ei
kuitenkaan kannattanut yksikään (Kamenevia lukuun ottamatta) niistä KK:n jäsenistä, jotka
olivat tammikuun 14. pnä 1921 allekirjoittaneet yhteisen ryhmäohjelman ("Ammattiliittojen
merkityksestä ja tehtävistä". Ehdotus VKP:n 10. edustajakokouksen päätökseksi, jonka on jättänyt KK:lle ryhmä KK:n jäseniä ja ammattiliittovaliokunnan jäseniä. Lozovski ei ole allekirjoittanut sitä KK:n jäsenenä, vaan ammattiliittovaliokunnan jäsenenä; muita ovat: Tomski, Kalinin,
Rudzutak, Zinovjev, Stalin, Lenin, Kamenev, Petrovski, Artjom Sergejev).
Tuo päätöslauselma vietiin läpi vastoin mainittujen KK:n jäsenten, ts. meidän ryhmämme, tahtoa. Sillä me olisimme äänestäneet vanhan Tsektranin väliaikaista säilyttämistä vastaan. Ja koska meidän ryhmämme olisi kiertämättömästi voittanut, Trotskin oli pakko kannattaa Buharinin
päätöslauselmaehdotusta, sillä muussa tapauksessa olisi mennyt läpi meidän päätöksemme.
Tov. Rykov, joka marraskuussa kannatti Trotskia, osallistui joulukuussa ammattiliittovaliokunnan toimintaan vesiliikennetyöläisten ja Tsektranin välistä selkkausta selvitettäessä ja
vakuuttui siitä, että vesiliikennetyöläiset olivat oikeassa.
Yhteenveto: joulukuussa (joulukuun 7. pnä) KK:ssa olivat enemmistönä toverit Trotski, Buharin,
Preobrazhenski, Serebrjakov jne., ts. sellaiset KK:n jäsenet, joita kukaan ei voi epäillä Tsektrania
vastaan kohdistuvasta puolueellisuudesta. Ja tosiasiallisesti tämä enemmistö ei tuominnut päätöksellään vesiliikennetyöläisiä, vaan Tsektranin kieltäytyen vain tämän hetikohtaisesta syrjäyttämisestä. Näin muodoin on todistettu, Sosnovskin syytös on perätön.
Ettei mikään jäisi epäselväksi, on kajottava vielä erääseen kohtaan. Missä ilmenivät ne "muutamat tarpeettomat ja vahingolliset virkavaltaisuuden äärimmäisyydet", joista olen monesti
maininnut? Eikö tämä syytös ole ollut ja eikö se ole aiheeton tai liioiteltu?
Taaskin: tov. Zinovjev antoi siihen vastauksen heti ensimmäisessä puheessaan joulukuun 30.
pnä 1920, ja sellaisen vastauksen, ettei tarkempaa voida enää toivoa. Tov. Zinovjev esitti otteen tov. Zofin kirjallisesta vesiliikennettä koskevasta päiväkäskystä (päivätty 3. toukokuuta
1920), jossa sanotaan "komiteavillitys ei tule kysymykseenkään". Tov. Zinovjev sanoi tätä aivan
oikein perusvirheeksi. Juuri tämä on esimerkki tarpeettomasta ja vahingollisesta äärimmäisyyteen menevästä virkavaltaisuudesta ja "toimeen nimittämisestä". Tällöin tov. Zinovjev kuitenkin
huomautti, että toimeen nimitetyistä monet ovat "paljon vähemmän koeteltuja ja kokemattomampia tovereita" kuin tov. Zof. Olen kuullut KK:ssa sanottavan Zofia varsin tarpeelliseksi
työntekijäksi, ja Puolustusneuvostossa tekemäni omakohtaiset havainnot vahvistavat täydellisesti tuon arvion. Kukaan ei aio horjuttaa sellaisten tovereiden arvovaltaa eikä tehdä heistä
"syntipukkeja" (niinkuin tov. Trotski epäili alustuksessaan, s. 25, ilman pienintäkään aihetta).
"Nimitettyjen" arvovaltaa ei horjuta se, joka oikoo heidän virheitään, vaan se, joka on valmis
puoltamaan heitä silloinkin, kun he tekevät virheitä.
Näemme siis, että ammattiyhdistysliikettä uhannut hajaannuksen vaara ei ollut keksitty, vaan
todellinen. Näemme havainnollisesti myös sen, nimenomaan mikä oli liioittelematta puhuen
noiden erimielisyyksien sisältönä: taistelu siitä, ettei muutamia tarpeettomia ja vahingollisia
virkavaltaisuuden äärimmäisyyksiä ja toimeennimittämisissä ilmeneviä äärimmäisyyksiä puolusteltaisi eikä todisteltaisi oikeiksi, vaan että niistä tehtäisiin loppu. ei mikään muu.
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PERIAATTEELLISISTA ERIMIELISYYKSISTÄ
Mutta jos on oleellisia ja syvällisiä periaatteellisia erimielisyyksiä, saatetaan meille sanoa, niin
eivätkö ne tee oikeutetuksi yksinpä jyrkimpiäkin esiintymisiä ja ryhmäkuntienkinesiintymisiä?
Jos on sanottava jotain sellaista. mikä on uutta ja mitä ei ole tajuttu, niin eikö se toisinaan tee
oikeutetuksi yksinpä hajaannustakin?

Tietenkin tekee oikeutetuksi, jos erimielisyydet ovat todella tavattoman syvällisiä ja ellei puolueen tai työväenluokan politiikan virheellistä suuntaa voida oikaista muulla tavalla.
Mutta siinähän se vika onkin, ettei sellaisia erimielisyyksiä ole. Tov. Trotski yritti osoittaa niitä,
mutta ei voinut: Ja, jos ennen hänen kirjasensa ilmestymistä (joulukuun 25. pnä) voitiin - ja täytyi - puhua varauksin tai sovittelevasti ("kysymykseen ei saa suhtautua tuolla tavalla siinäkään
tapauksessa, ettei ole tajuttu uusia tehtäviä, että on erimielisyyksiä"), niin tämän kirjasen ilmestymisen jälkeen piti sanoa: siinä, mikä tov. Trotskilla on uutta, hän on asiallisesti väärässä.
Tämän havaitsee selvimmin, kun vertaa tov. Trotskin teesejä Rudzutakin teeseihin, jotka ammattiliittojen 5. yleisvenäläinen konferenssi (2. - 6. marraskuuta) hyväksyi. Esitin ne puheessani
joulukuun 30. pnä. Nämä teesit ovat sekä oikeammat että tyhjentävämmät kuin Trotskin teesit.
Siinä, missä Trotskin teesit eroavat Rudzutakin teeseistä, Trotski on väärässä.
Tarkastelkaamme aluksi paljon puhuttua "tuotannollista demokratiaa", jonka tov. Buharin kiirehti sisällyttämään KK:n joulukuun 7. pnä hyväksymään päätöslauselmaan. Olisi tietenkin naurettavaa takertua tuohon kömpelöön ja hienostelevan teennäiseen ("konstikkaaseen") sanontaan, jos sitä olisi käytetty puheessa tai artikkelissa. Mutta nimenomaan Trotski ja Buharin ovat
saattaneet itsensä siihen naurettavaan asemaan, että he pitävät teeseissä lujasti kiinni juuri
tästä sanonnasta, jonka vuoksi heidän "ryhmäohjelmansa" eroavat ammattiliittojen hyväksymistä Rudzutakin teeseistä!
Tämä sanonta on teoreettisesti virheellinen. Mikä tahansa demokratia, kuten yleensä mikä tahansa poliittinen päällysrakenne (joka on kiertämätön niin kauan kuin luokkia ei ole hävitetty
lopullisesti, niin kauan kuin ei ole luotu luokatonta yhteiskuntaa) palvelee viimekädessä tuotantoa ja sen määräävät viime kädessä kyseisen yhteiskunnan tuotantosuhteet. Sen vuoksi "tuotannollisen demokratian" erottaminen kaikesta muusta demokratiasta ei sano mitään. Se on
sekasotkua ja palturia. Tämä ensiksi.
Toiseksi. Katsokaa, miten Buharin itse selittää tämän sanonnan kirjoittamassaan KK:n joulukuun
7. pn kokouksen päätöslauselmassa. Buharin kirjoitti siinä: "Sen vuoksi työväendemokratian
metodien pitää olla tuotannollisen demokratian metodeja. Se merkitsee - kiinnittäkää huomio
tähän: "se merkitsee"! Joukkoihin vedotessaan Buharin käyttää heti alussa ylen viisasta sanontaa, että sitä pitää erikoisesti selittää; minun nähdäkseni se on demokraattisuuden kannalta
katsoen epädemokraattista; joukoille tulee kirjoittaa käyttämättä sellaisia uusia sanontoja,
jotka kaipaavat erikoisselitystä; "tuotannolliselta" kannalta katsoen se on vahingollista, koska se
pakottaa haaskaamaan aikaa tarpeettoman sanonnan selittämiseen - "se merkitsee, että kaikissa vaaleissa, ehdokkaita asetettaessa, heitä kannatettaessa jne. on pidettävä lähtökohtana paitsi heidän poliittista johdonmukaisuuttaan myös sitä, onko heillä talousmiehen taipumuksia,

129
kuinka kauan he ovat olleet hallinnollisessa työssä, onko heillä organisatorisia kykyjä ja ovatko
he käytännössä todella huolehtineet työtätekevien joukkojen aineellisista ja henkisistä intresseistä".
Selitys on ilmeisesti keksimällä keksitty ja väärä. Demokratia ei merkitse vain "vaaleja, ehdokkaiden asettamista, heidän kannattamistaan jne.". Tämä toisaalta.Ja toisaalta ei kaikissa vaaleissa tarvitse pitää lähtökohtana poliittista johdonmukaisuutta ja talousmiehen taipumuksia.
Vastoin Trotskin käsitystä pitää miljoonaisessa järjestössä olla myös tietty prosenttimäärä asianajajia, virkailijoita (ilman hyviä virkailijoita emme tule toimeen vielä moniin vuosiin). Mutta
me emme silti puhu "asianajajien" tai "virkailijoiden" demokratiasta.
Kolmanneksi. On väärin kiinnittää huomiota vain niihin, joita valitaan, vain organisaattoreihin,
hallintomiehiin yms. Nämä etevät henkilöt muodostavat kuitenkin vähemmistön. On kiinnitettävä huomio rivimiehiin, joukkoihin. Rudzutak on ilmaissut tämän yksinkertaisemmin, ymmärrettävämmin ja myös teoreettisesti oikeammin (6. teesi):
..."on tarpeen, että jokainen tuotannon osanottaja käsittää suoritettavanaan olevat tuotannolliset tehtävät välttämättömiksi ja tarkoituksenmukaisiksi; että jokainen tuotannon työntekijä
osallistuu tietoisesti paitsi ylhäältä saamiensa tehtävien suorittamiseen myös kaikkien tuotannossa esiintyvien, sekä teknisten että organisatoristen, epäkohtien poistamiseen."
Neljänneksi. Sanontaa "tuotannollinen demokratia" saatetaan tulkita väärin. Se voidaan käsittää siten ettei tunnusteta diktatuuria eikä yksilöllistä johtovaltaa. Se voidaan tulkita siten, että
lykätään tavallisen demokratian voimaansaattamista tai yritetään kuitata asia pelkillä puheilla.
Kumpikin näistä tulkinnoista on vahingollinen, ja tällaisten tulkintojen välttämiseksi on pakko
turvautua pitkiin erikoisselityksiin.
Rudzutak on esittänyt samat ajatukset yksinkertaisesti ja oikeammin, ja siten on vältetty kaikki
nuo epämukavuudet. Eikä Trotskikaan tammikuun 11. pnä "Pravdassa" julkaistussa artikkelissaan "Tuotannollinen demokratia" kiellä noita virheitä eikä epämukavuuksia (hän kiertää koko
kysymyksen, ei vertaa omia teesejään Rudzutakin teeseihin), vaan päinvastoin myöntää välillisesti sanontansa epämukavaksi ja vääräksi nimenomaan esittämällä sen rinnakkaismuodoksi
"sotilaallisen demokratian". Onneksi emme muistaakseni ole koskaan käyneet ryhmäkiistoja
tämän sanonnan vuoksi.
Vieläkin epäonnistuneempi on Trotskin sellainen sanonta kuin "tuotannollinen ilmapiiri". Zinovjev teki aivan aiheellista pilkkaa siitä. Trotski suuttui hirveästi ja väitti vastaan: "Sotilaallinen
ilmapiiri meillä on ollut... Nyt pitää työväenjoukoissa, sen syvissä riveissä eikä vain pinnalla luoda tuotannollinen ilmapiiri, ts. on saatava aikaan samanlainen jännitys, asiallinen kiinnostus,
kiinnitettävä tuotantoon samanlaista huomiota kuin kiinnitettiin rintamiin..." Siitähän se kysymys onkin, että "työväenjoukoille, sen syville riveille" pitää puhua niin kuin puhutaan Rudzutakin teeseissä eikä käyttämällä sellaisia sanoja kuin "tuotannollinen ilmapiiri", jotka saattavat
ymmälle tai hymyilyttävät. Käyttäessään sanontaa "tuotannollinen ilmapiiri" tov. Trotski ilmaisee oikeastaan saman ajatuksen, minkä ilmaisee käsite tuotantopropaganda. Mutta nimenomaan työväenjoukoissa, työväen syvissä riveissä tuotantopropagandaa on harjoitettava niin,
että vältetään tuontapaiset sanonnat. Tämä sanonta sopii esimerkiksi siitä, miten ei pidä harjoittaa tuotantopropagandaa joukkojen keskuudessa.
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POLITIIKKA JA TALOUSELÄMÄ DIALEKTIIKKA JA EKLEKTISISMI
On kummallista, että joudutaan taas asettamaan näin elementaarinen, alkeellinen kysymys.
Valitettavasti Trotski ja Buharin pakottavat niin tekemään. Kumpikin moittii minua siitä,että
"vaihdan" kysymyksen eli otan sen "poliittisesti", he sen sijaan "taloudellisesti". Buharin liitti
tämän teeseihinsäkin ja yritti "kohota" kummankin kiistelijän "yläpuolelle": hän muka yhdistää
sekä tämän että tuon.
Se on huutava teoreettinen virhe. Politiikka on talouselämän kiteytynyt ilmentymä, toistin puheessani, sillä olin jo aikaisemmin kuullut tuon kerrassaan mahdottoman ja marxilaisen sanomaksi kerrassaan sopimattoman moitteen, että suhtaudun asiaan "poliittisesti". Politiikka ei voi
olla olematta ensisijaista talouselämään verrattuna. Toisin ajatteleminen on marxilaisuuden
aakkosten unohtamista.
Ehkä esittämäni poliittinen arvio on väärä? Sanokaa ja todistakaa se. Mutta jos sanotaan (tai
vain oletetaankin välillisesti), että poliittinen suhtautuminen on samanarvoista kuin "taloudellinen", että voidaan ottaa "toinen sekä toinen", niin se on marxilaisuuden aakkosten unohtamista.
Toisin sanoen. Poliittinen suhtautuminen merkitsee seuraavaa: jos ammattiliitoihin suhtaudutaan väärin, se saattaa tuhota neuvostovallan, proletariaatin diktatuurin. (Puolueen ja ammattiliittojen välien rikkoutuminen syystä, että puolue on väärässä, veisi varmasti neuvostovallan
kukistumiseen sellaisessa talonpoikaismaassa kuin Venäjällä). Tämä väite voidaan (ja pitää) tarkastaa asiallisesti, ts. eritellä, tutkia, päättää, onko kyseinen suhtautuminen oikeaa vai väärää.
Kun sen sijaan sanotaan: "pidän arvossa" teidän poliittista suhtautumistanne, "mutta" se on
vain poliittista, mehän tarvitsemme "myös taloudellista", niin se on samaa kuin sanottaisiin:
"pidä arvossa" väitettänne, että ottamalla sen ja sen askelen te taitatte niskanne, mutta punnitkaa myös sitä, että on parempi olla kylläinen ja pukeissa kuin nälkäinen ja alaston.
Propagoimalla poliittisen ja taloudellisen suhtautumisen yhdistämistä Buharin luisui teoriassa
eklektisismiin.
Trotski ja Buharin kuvailevat asian sellaiseksi, että he muka huolehtivat tuotannon kohottamisesta, mutta me vain muodollisesta demokratiasta. Tuollainen kuvailu ei pidä paikkaansa, sillä
kysymys on (ja marxilaisuuden kannalta katsoen voi olla) vain siitä, että suhtautumatta poliittisesti oikealla tavalla asiaan kyseessä oleva luokka ei voi säilyttää valtaansa eikä siis ratkaista
myöskään tuotannollista tehtäväänsä.
Konkreettisimmin. Zinovjev sanoo: "Te teette poliittisen virheen aiheuttaessanne ammattiliitoissa hajaannusta. Tuotannon kasvusta taas puhuin ja kirjoitin jo tammikuussa 1920 ja otin
esimerkiksi saunan rakentamisen." Trotski vastaa: "On sekin muka konsti (s. 29), että kirjoittaa
kirjasen ottamalla esimerkiksi saunan, mutta tehän ette sano 'sanaakaan', 'ainoatakaan sanaa'
(s. 22) siitä, mitä ammattiliittojen on tehtävä.
Se ei pidä paikkaansa. Suokaa anteeksi sanaleikki, mutta sauna-esimerkki on kymmenen "tuotannollisen ilmapiirin" ynnä muutamien "tuotannollisten demokratioiden" arvoinen. Sauna-esimerkki sanoo selvästi, yksinkertaisesti, nimenomaan joukoille, nimenomaan "syville riveille",
mitä ammattiliittojen on tehtävä, kun taas "tuotannolliset ilmapiirit" ja "demokratiat" ovat roskaa, joka sokaisee työväestön ja vaikeuttaa ymmärtämistä.
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Tov. Trotski moitti myös minua, että "Lenin ei sanonut sanaakaan" (s. 66) siitä, "mikä merkitys
on ja pitää olla vipusimilla, joita sanotaan ammattiliittokoneistoksi".
Anteeksi, tov. Trotski: lukemalla Rudzutakin teesit kokonaan ja asettumalla niiden kannalle minä sanoin tästä asiasta enemmän, täydellisemmin, oikeammin, yksinkertaisemmin ja selvemmin kuin sanovat kaikki teidän teesinne ja koko selostuksenne eli apuselostuksenne ynnä
loppulausuntonne, sillä, toistan, luontoispalkinnot ja kurinpidolliset toverioikeudet merkitsevät
sata kertaa enemmän kuin aivan abstraktit (ja siitä syystä tyhjät) sanat "tuotannollisesta demokratiasta", "yhdistämisestä" yms. siltä kannalta, että opitaan hoitamaan taloutta, johtamaan
teollisuutta ja suurennetaan ammattiliittojen esittämää osaa tuotannossa.
Sen varjolla, että on esitetty "tuotannollinen" näkökanta (Trotski) tai pyritty voittamaan poliittisen suhtautumisen yksipuolisuus ja yhdistämään tämä suhtautuminen taloudellisen kanssa
(Buharin), on yritetty
1) unohtaa marxilaisuus, mikä on ilmennyt siinä, että politiikan suhde talouselämään on määritelty teoreettisesti väärin;
2) puolustella tai salata sitä poliittista virhettä, joka ilmenee ravistelupolitiikkana, mikä on
Trotskin koko ryhmäohjelmakirjasen läpinäkyvänä ajatuksena. Ja tämä virhe, ellei sitä tajuta
eikä oikaista, vie proletariaatin diktatuurin kukistumiseen;
3) ottaa askel taaksepäin puhtaasti tuotannollisissa, taloudellisissa kysymyksissä, tuotannon
lisäämistä koskevissa kysymyksissä; nimenomaan askel taaksepäin Rudzutakin asiallisista teeseistä, joissa asetetaan konkreettisia, käytännöllisiä, päivänpolttavia, elintärkeitä tehtäviä (kehittäkää tuotantopropagandaa, oppikaa jakamaan oikein luontoispalkinnot ja soveltamaan oikeammalla tavalla pakotusta kurinpidollisten toverioikeuksien muodossa), abstrakteihin, ajatusperäisiin, "tyhjiin", teoreettisesti vääriin, periaatteettomasti muotoiltuihin yleisiin teeseihin,
joissa unohdetaan kaikkein asiallisin ja käytännöllisin.
Tällainen on tosiasiallisesti toisaalta Zinovjevin ja minun ja toisaalta Trotskin ja Buharinin suhde
politiikkaa ja talouselämää koskevassa kysymyksessä.
Sen vuoksi en voinut hymyilemättä lukea vastaväitettä, jonka tov. Trotski saattoi julkisuuteen
joulukuun 30. pnä: "loppupuheenvuorossaan, jonka tov. Lenin alustajana käytti neuvostojen 8.
edustajakokouksessa nykytilannettamme koskevasta kysymyksestä, hän sanoi, että me tarvitsemme vähemmän politiikkaa ja enemmän taloudellista toimintaa, mutta ammattiliittokysymyksessä hän asetti ensi sijalle asian poliittisen puolen" (s. 65). Nämä sanat tuntuivat tov.
Trotskista "tavattoman osuvilta". Tosiasiallisesti ne kuvastavat mitä toivottominta käsitteiden
sotkemista, suorastaan tavatonta "aatteellista sekasotkua". Olen tietenkin aina esittänyt, esitän
ja tulen vastedeskin esittämään toivomuksen, että askartelisimme enemmän talouselämän kuin
politiikan piirissä. On helppo käsittää, että näiden toivomusten toteuttaminen edellyttää, ettei
ole poliittisia vaaroja eikä poliittisia virheitä. Tov. Trotskin tekemät ja tov. Buharinin syventämät ja pahentamat poliittiset virheet kääntävät puolueen huomion pois taloudellisista tehtävistä, tuotannollisesta" työstä, pakottavat meidät valitettavasti hukkaamaan aikaa näiden virheiden oikomiseen, väittelyihin syndikalistisen (proletariaatin diktatuurin kukistumiseen vievän)
poikkeaman kanssa, kiistämään väärää ammattiyhdistysliikkeeseen suhtautumista vastaan (sellaista suhtautumista vastaan, joka vie neuvostovallan kukistumiseen), väittelemään yleisistä
"teeseistä" sen sijaan, että väittelisimme asiallisesti, käytännöllisesti, "taloudellisesti" siitä, ket-
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kä saratovilaiset myllyteollisuustyöläisetkö, Donbassin hiilenkaivajatko vai Pietarin metallimiehetkö jne. ovat antaneet paremmin ja onnistuneemmin luontoispalkintoja, järjestäneet oikeusistuimia, ryhtyneet yhdistämään niiden Rudzutakin teesien pohjalla, jotka 2. - 6. marraskuuta
pidetty ammattiliittojen 5. yleisvenäläinen konferenssi hyväksyi.
Ottakaapa tarkasteltavaksi kysymys "laajan väittelyn hyödyllisyydestä. Tässäkin havaitsemme,
miten poliittiset virheet kääntävät huomion pois taloudellisista tehtävistä. Minä olin niin sanottua "laajaa" väittelyä vastaan ja pidin ja pidän yhä tov. Trotskin virheenä, poliittisena virheenä
sitä, että hän pani hajalle ammattiliittovaliokunnan, jossa asiallisen väittelyn olisi pitänyt tapahtua. Pidän Buharinin johtaman puskuriryhmän poliittisena virheenä sitä, että he eivät ole käsittäneet puskurin tehtäviä (tässäkin vaihtoivat dialektiikan eklektisismiin); nimenomaan "puskurin" kannalta heidän olisi pitänyt vastustaa tavattoman tarmokkaasti laajaa väittelyä ja kannattaa väittelyn käymistä ammattiliittovaliokunnassa. Katsokaa, mitä siitä seurasi.
Joulukuun 30. pnä Buharin meni niin pitkälle, että sanoi: "me olemme julistaneet uudeksi pyhäksi tunnukseksi työväendemokratian, joka edellyttää, ettei mitään kysymyksiä käsitellä suppeissa kollegioissa, pikkukokouksissa eikä missään omissa korporaatioissa, vaan kaikki kysymykset asetetaan laajojen kokousten käsiteltäviksi. Ja siksi väitän, että asettaessamme kysymyksen
ammattiliittojen merkityksestä näin suuren kokouksen käsiteltäväksi kuin tämänpäiväinen kokous me otamme askelen eteen emmekä taaksepäin" (s. 45). Ja tämä mies syytti Zinovjevia
suunsoitosta ja demokratian yliarvioinnista! Tämä on pelkkää suunsoittoa ja "loruamista", ei
ymmärretä lainkaan sitä että muodollisen demokraattisuuden on oltava alistettu vallankumoukselliselle tarkoituksenmukaisuudelle!
Trotski ei sano yhtään paremmin. Hän esittää syytöksen: "Lenin tahtoo hinnalla millä hyvänsä
rauentaa, estää kysymyksen olemusta koskevan väittelyn" (s. 65). Hän sanoo: "Sanoin KK:ssa
selvästi, miksi en ryhtynyt valiokunnan jäseneksi: niin kauan kuin minulle ei anneta lupaa käsitellä tasavertaisena kaikkien muiden tovereiden kanssa näitä kysymyksiä koko laajuudessaan
puoluelehdistössä, niin kauan pidän niiden munkkimaisesta, suppeassa piirissä tapahtuvaa käsittelyä ja niin muodoin myös valiokunnan toimintaa hyödyttömänä" (s. 69).
Mikä on tulos? Ei ole kulunut kuukauttakaan siitä, kun Trotski joulukuun 25. pnä aloitti "laajan
väittelyn", ja tuskinpa sadan vastuunalaisen puoluetyöntekijän joukossa on edes yksi, joka ei
tuntisi saaneensa kylliksi tuosta väittelystä, ei tajuaisi sitä hyödyttömäksi (ellei pahemmaksikin):
Trotski on näet kuluttanut puolueen aikaa sanoja, huonoja teesejä koskevan väittelyyn moittimalla "munkkimaiseksi" käsittelyksi juuri asiallista, taloudellista käsittelyä valiokunnassa, joka
olisi ottanut tehtäväkseen tutkia ja tarkastaa käytännön antamia kokemuksia, jotta näistä kokemuksista oppia ottaen voitaisiin mennä eteenpäin todellisessa "tuotannollisessa" työssä eikä
peräännyttäisi taaksepäin, pois elävästä työstä kaikenlaisten "tuotannollisten ilmapiirien" kuolleeseen skolastiikkaan.
Ottakaapa tarkasteltavaksi paljon puhuttu "yhdistäminen". Joulukuun 30. pnä kehotin olemaan
puhumatta siitä, sillä me emme ole tutkineet omaa käytännöllistä kokemustamme, ja ellei sitä
tehdä, niin yhdistämisestä kiistely muuttuu ehdottomasti suunsoitoksi, tarpeettomaksi puolueen voimien vieroittamiseksi pois taloudellisesta työstä. Nimitin byrokraattiseksi haihatteluksi
Trotskin teesejä tästä asiaa koskevan kohdan osalta, jossa kehotetaan ottamaan kansantalousneuvostojen kokoonpanoon 1/3 - 1/2 ja 1/2 - 2/3 ammattiliittojen edustajia.
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Siitä minulle suuttui hirveästi Buharin, joka, niin kuin näen selosteen 49. sivulta, todisteli minulle perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti, "että kun ihmiset kokoontuvat yhteen ja puhuvat jostain, niin heidän ei pidä tekeytyä kuuromykiksi" (mainitulla sivulla on sanottu kirjaimellisesti
näin!). Myös Trotski suuttui ja huudahti:
"Pyydän teitä kaikkia kirjoittamaan muistioonne, että tov. Lenin nimitti tätä sinä ja sinä päivänä
byrokratismiksi, mutta minä rohkenen ennustaa, että muutaman kuukauden kuluttua tämä
otetaan varteen ja ohjeeksi, että Yleisvenäläisessä Ammattiliittojen Keskusneuvostossa ja Korkeimmassa Kansantalousneuvostossa, metallimiesten Keskuskomiteassa ja metal- liteollisuusosastossa jne. olisi yhteisiä työntekijöitä yhdestä kolmasosasta aina puoleen"... (s. 68).
Tämän luettuani pyysin tov. Miljutinia (Korkeimman Kansantalousneuvoston varapuheenjohtaja) lähettämään minulle yhdistämistä valaisevat julkaistut selostukset. Ajattelin itsekseni: alanpa
vaikka vähin erin tutkia käytännöllistä kokemustamme, sillä on sietämättömän ikävää osallistua
"yleiseen puoluejutusteluun" (sanonta on Buharinin, s. 47, siitä taitaa tulla yhtä "siivekäs sanonta" kuin paljon puhutusta "ravistelusta") - ilman asiaa, aineistoa ja tosiasioita, keksimällä
erimielisyyksiä, määritelmiä, tuotannollisia demokratioita".
Tov. Miljutin lähetti minulle muutamia kirjoja, mm. "Korkeimman Kansantalousneuvoston selostuksen neuvostojen 8. yleisvenäläiselle edustajakokoukselle" (Moskova 1920, esipuhe päivätty 19. joulukuuta 1920). Sen 14. sivulla on julkaistu taulukko, joka osoittaa, kuinka laajasti
työläiset osallistuvat hallinnollisten elinten työhön. Esitän tämän taulukon (se käsittää vain osan
kuvernementtien kansantalousneuvostoista ja tuotantolaitoksista):
Siitä
Hallintokoneisto:

Yhteensä Työläisiä

%

Spesialisteja %

Toimihenkil. ym.

%

Korkeimman kansantalousneuvoston ja
kuvernem. kansantalousneuvostojen puhemiehistö

187

107

57,2

22

11,8

58

31

Päähallintojen, osastojen, keskushallintojen
ja pääkomiteoiden
kollegiot

140

72

51,4

31

22,2

37

26,4

Kollegioiden ja yhden
henkilön johtamat
tehdashallinnot

1 143

726

63,5

398

34,8

19

1,7

Kaikkiaan

1 470

905

61,6

451

30,7

114

7,7

Siis työläisiä osallistuu jo nyt keskimäärin 61,6 %, mikä on lähempänä 2/3 kuin puolta! On tullut
jo todistetuksi, että se mitä tov. Trotski kirjoitti tästä teeseissään, on byrokraattista haihattelua.
Puhuminen, kiisteleminen, sellaisten ryhmäohjelmien kirjoittaminen, joissa on "1/3 - 1/2" tai

134
"1/2 - 2/3", on jonninjoutavaa "yleistä puoluejutustelua", voimien, varojen ja ajan haaskaamista ja huomion kääntämistä muuhun kuin tuotannolliseen työhön, silkkaa politikointia, josta
puuttuu vakava sisältö. Mutta sen sijaan valiokunnassa, jossa olisi kokeneita miehiä ja jossa ei
suostuttaisi laatimaan teesejä tosiasioita tutkimatta, voitaisiin asiaa hyödyttävällä tavalla ryhtyä tarkastamaan kokemuksia esim. haastattelemalla pariakymmentä henkilöä (tuhannesta
"yhteisestä työntekijästä"), vertaamalla heidän vaikutelmiaan ja johtopäätöksiään objektiivisiin
tilastotietoihin, pyrkimällä määrittelemään asialliset, käytännölliset ohjeet vastaisuuden varalta: kun kokemuksen tulokset ovat sellaiset ja sellaiset, pitääkö heti jatkaa eteenpäinmenoa
samaan suuntaan vai pitääkö hiukan muuttaa ja nimenomaan miten muuttaa suuntaa, keinoja,
suhtautumista vai pitääkö asian etuja silmällä pitäen pysähtyä, tarkistaa yhä uudelleen kokemusta, muuttaa ehkä jotakin jne., jne.
Oikea "talousmies", toverit (sallikaahan toki minunkin harjoittaa hiukan "tuotantopropagandaa"!), tietää, että kehittyneimmissäkin maissa kapitalistit ja trustien järjestäjät ovat vuosikausia, toisinaan jopa kymmenen vuotta ja kauemminkin tutkistelleet ja tarkistaneet omaa (ja vierasta) käytännöllistä kokemustaan, tehneet korjauksia ja muutoksia aloittamaansa, ottaneet
taka-askelia, korjanneet monia kertoja saadakseen aikaan kyseiseen alaan täysin sopivan hallintojärjestelmän, ylimpien ja alempien hallintomiesten valikointi- jne. järjestelmän. Niin on
ollut kapitalismin vallitessa, joka kaikkialla sivistysmaailmassa on nojannut taloudellisessa toiminnassaan vuosisataisiin kokemuksiin ja tottumuksiin. Mutta me rakennamme uudella maaperällä, mikä vaatii erittäin pitkällistä, sitkeää ja kärsivällistä kasvatustyötä niiden tottumusten
muuttamiseksi, jotka kapitalismi on jättänyt meille perinnöksi ja jotka voidaan muuttaa vain
hyvin verkalleen. On peräti virheellistä suhtautua tähän kysymykseen niin kuin Trotski suhtautuu. "Onko", hän huudahti puheessaan joulukuun 30. pnä, "onko työläisillämme, puolueen ja
ammattiliittojen työntekijöillä tuotannollista kasvatusta? onko vai ei? Vastaan: ei ole" (s. 29).
On naurettavaa suhtautua tällaiseen kysymykseen sillä tavalla. On niin kuin olisitte kysyneet:
onko kyseisessä divisioonassa riittävästi huopikkaita? onko vai ei?
Ilmeisesti meidän pitää kymmenenkin vuoden kuluttua sanoa, ettei kaikilla puolueen ja ammattiliittojen työntekijöillä ole riittävää tuotannollista kasvatusta. Samoin kuin 10 vuoden kuluttua
ei kaikilla puolueen, ammattiliittojen ja sotalaitoksen työntekijöillä tule olemaan riittävää sotilaallistakaan kasvatusta. Mutta tuotannollisen kasvatuksen olemme panneet alulle sillä, että
noin tuhat työläistä, ammattiliittojen jäsentä ja edustajaa, osallistuu johtotyöhön ja johtaa tuotantolaitoksia, pääkomiteoita ja itsemme - entisten maanalaisten työntekijäin ja ammattilehtimiesten - kasvatuksen tärkeimpänä periaatteena on se, että ryhdymme itse tutkimaan ja opetamme toisiakin tutkimaan mitä huolellisemmin ja yksityiskohtaisimmin käytännöllisiä kokemuksiamme pitäen sääntönä: "mittaa seitsemän kertaa, leikkaa kerran." Tulee tarkastaa sitkeästi, kiirehtimättä, hienovaraisesti, asiallisesti, vakavasti, mitä nuo tuhat työntekijää ovat tehneet, oikaista vieläkin hienovaraisemmin ja asiallisemmin heidän työtään ja jatkaa eteenpäinmenoa vasta sitten, kun on tullut täysin todistetuksi, että kyseinen menettelytapa, kyseinen
johtojärjestelmä, kyseinen määräsuhde, kyseinen henkilövalinta jne. on tuottanut hyötyä. Juuri
se on "tuotannollisen kasvatuksen" tärkein, oleellisin, ehdoton sääntö, ja tov. Trotskin kaikki
teesit ja hänen ryhmäohjelmakirjasensa ovat juuri sellaisia, että ne ovat virheillään kääntäneet
puolueen huomion ja voimat asiallisesta "tuotannollisesta" työstä asiattomiin, sisällyksettömiin
sanakiistoihin.
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DIALEKTIIKKA JA EKLEKTISMI. "KOULU" JA "KONEISTO
Tov. Buharinilla on monien muiden mitä parhaimpien ominaisuuksiensa ohella teoreetikon kykyä ja intoa kaivaa esiin kaikissa kysymyksissä niiden teoreettiset juuret. Se on erittäin arvokas
ominaisuus, sillä mistään virheestä, mm. poliittisesta, ei saa täyttä selvyyttä, ellei virheen tekijältä löydä virheen teoreettisia alkujuuria, pitämällä lähtökohtana tiettyjä, hänen tietoisesti
hyväksymiään johtoajatuksia.
Pyrkien tapansa mukaan syventämään kysymystä teoreettisesti tov. Buharin ryhtyi joulukuun
30. pn väittelystä alkaen, ellei jo ennemminkin, siirtämään kiistaa nimenomaan tälle mainitulle
alalle.
"Pidän ehdottoman välttämättömänä", tov. Buharin sanoi joulukuun 30. pnä" - sitä on, teoreettiselta olemukseltaan se, jota täällä sanotaan 'puskuriryhmäksi' tai sen ideologiaksi -, ja minusta
tuntuu aivan kiistattomalta, ettei saa jättää ottamatta huomioon tätä poliittista eikä liioin tätä
taloudellista seikkaa"... (s. 47).
Teoreettiselta olemukseltaan se virhe, minkä tov. Buharin tässä tekee, on se, että hän asettaa
politiikan ja talouden dialektisen keskinäissuhteen (mitä marxilaisuus meille opettaa) tilalle eklektisismin. "Sekä se että tämä", "puolelta ja toiselta", juuri tällainen on Buharinin teoreettinen
asenne. Se onkin eklektisismiä. Dialektiikka vaatii ottamaan kaikinpuolisesti lukuun keskinäissuhteet niiden konkreettisessa kehityksessä eikä salli sitä, että otetaan irrallinen osa yhdestä ja
toinen toisesta. Olen valaissut sitä jo politiikkaa ja talouselämää koskevalla esimerkillä.
"Puskurin" tapauksessa se on yhtä epäilemätöntä. Puskuri on hyödyllinen ja tarpeellinen, jos
puoluejunalla on taipumusta suistua raiteilta. Se on kiistatonta. Buharin on asettanut "puskuri"-tehtävän eklektisesti ottaen pikku osan Zinovjevilta ja toisen Trotskilta. "Puskurilaisena" Buharinin olisi pitänyt määritellä itsenäisesti, missä ja milloin tämä vai tuo, nämä tai nuo ovat tehneet virheen ja minkä virheen, ovatko he tehneet teoreettisen virheen vai onko virheenä poliittinen tahdittomuus tai ryhmäkuntaisuus tahi liiottelu jne., ja käydä koko voimallaan jokaisen
tällaisen virheen kimppuun. Buharin ei ole käsittänyt tätä "puskurin" tehtäväänsä. Tässä yksi
havainnollinen todiste siitä:
Tsektranin (Rautatie- ja Vesiliikennetyöläisten Liiton Keskuskomitea) Pietarin-toimikunnan
kommunistiryhmä, järjestö, joka on Trotskin kannalla ja on ilmoittanut suoraan, että sen mielestä "tovereiden Trotskin ja Buharinin katsantokannat peruskysymyksessä, ammattiliittojen
osuudessa tuotannossa, ovat saman katsantokannan eri muunnoksia", julkaisi Pietarissa kirjasena tov. Buharinin apuselostuksen, jonka hän teki Pietarissa tammikuun 23. pnä 1921 (N. Buharin, "Ammattiliitojen tehtävistä", Pietari 1921): Tässä apuselostuksessa sanotaan:
"Alussa tov. Trotski kaavaili siihen tapaan, että on vaihdettava ammattiliittojen johtajisto, valikoitava vastaavat toverit ym., ja vielä aikaisemmin hän oli jopa 'ravistelunkin' kannalla, mistä
hän on nyt luopunut, ja sen vuoksi on kerrassaan typerää esittää 'ravistelua' todistusperusteeksi
tov. Trotskia vastaan" (s. 5).
En pysähdy tarkastelemaan tämän lausuman lukuisia tosiasiallisia epätarkkuuksia. (Trotski käytti "ravistelu"-sanaa ammattiliittojen 5. yleisvenäläisessä konferenssissa, 2. -6. marraskuuta.
"Johtohenkilöstön valinnasta" Trotski puhui teesiensä 5. §:ssä, teesinsä hän esitti KK:lle marraskuun 8. pnä, ja joku Trotskin kannattajista on muuten julkaissut ne painettuna lehtisenä. Trots-
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kin koko kirjanen "Ammattiliittojen merkitys ja tehtävät" joulukuun 25. pltä on samojen ajatusten ja saman hengen läpitunkema, joista olen maininnut jo aikaisemmin. On täysin tietämätöntä, milloin ja missä "luopuminen" on ilmennyt.) Aiheeni on nyt toinen. Jos "puskuri" on eklektinen, niin se on vaiti yksistä virheistä ja mainitsee toisista; on vaiti vuoden 1920 joulukuun
30. pn virheistä, jotka tehtiin Moskovassa tuhansien, koko Venäjää edustaneiden VKP:n työntekijäin edessä, ja puhuu virheistä, jotka tehtiin vuoden 1921 tammikuun 3. pnä Pietarissa. Jos
"puskuri" on dialektinen, se käy koko voimallaan jokaisen virheen kimppuun, jonka se havaitsee
kummallakin asianomaisella tai kaikilla asianomaisilla. Juuri tätä Buharin ei teekään. Hän ei edes
yritä eritellä Trotskin kirjasta ravistelupolitiikan kannalta. Hän on yksinkertaisesti vaiti siitä.
Eipä ihme, että kun puskuri täyttää tehtävänsä tuolla tavalla, niin se naurattaa kaikkia.
Edelleen. Samassa, Buharinin Pietarissa pitämässä puheessa, s. 7, sanotaan: "Tov. Trotskin virhe
on siinä, että hän ei puolla kylliksi kommunisminkoulu-momenttia."
Joulukuun 30. pn väittelyssä Buharin päätteli näin:
"Tov. Zinovjev sanoi, että ammattiliitot ovat kommunismin koulu, Trotski taas sanoi, että ne
ovat tuotannon hallinnollis-tekninen johtokoneisto. En näe mitään loogisia perusteita, jotka
todistaisivat, ettei edellinen eikä jälkimmäinenkään ole oikea: kumpikin näistä väittämistä sekä
kummankin väittämän yhdistelmä on oikea" (s. 48).
Sama ajatus on Buharinin ja hänen "ryhmänsä" eli "fraktionsa" 6. teesissä:..."toisaalta ne (ammattiliitot) ovat kommunismin koulu,... toisaalta ne ovat - ja vieläpä yhä suuremmassa määrässä - talouskoneiston ja yleensä valtiovallan koneiston rakenneosa"... ("Pravda", tammikuun 16.
pnä).
Juuri tähän sisältyykin tov. Buharinin teoreettinen erusvirhe, marxilaisuuden dialektiikan vaihtaminen eklektisismiin (joka on erittäin laajalle levinnyttä erilaisia "muotiin tulleita" ja taantumuksellisia filosofisia oppijärjestelmiä edustavien kirjoittajien keskuudessa).
Tov. Buharin puhuu "loogisista" perusteista. Koko hänen ajatusrakennelmansa osoittaa, että
hän on - ehkä tietämättään - tässä muodollisen eli skolastisen logiikan eikä dialektisen eli marxilaisen logiikan kannalla. Selittääkseni tätä aloitan tov. Buharinin itsensä esittämästä aivan
yksinkertaisesta esimerkistä. Joulukuun 30. pn väittelyssä hän sanoi:
"Toverit, täällä käydyt väittelyt tekevät moniin teistä suunnilleen tällaisen vaikutuksen: kaksi
henkilöä tapaa toisensa ja kumpikin kysyy toiselta, mikä on puhujakorokkeella oleva lasi. Toinen
sanoo: 'se on lasinen lieriö, ja julistettakoon pannaan se, joka väittää asian olevan toisin'. Toinen sanoo: 'lasi on juomaväline', ja julistettakoon pannaan se, joka väittää asian olevan toisin'"
(s. 46).
Tämän esimerkin avulla Buharin halusi, niin kuin lukija huomaa, selittää minulle helppotajuisesti
yksipuolisuuden vahingollisuutta. Otan kiitollisena vastaan tämän selityksen ja todistaakseni
kiitollisuuteni teolla vastaan selittämällä helppotajuisesti, mitä on eklektisismi erotukseksi dialektiikasta.
Lasi on kieltämättä sekä lasinen lieriö että juomaväline. Mutta paitsi näitä kahta piirrettä eli
ominaisuutta eli puolta lasilla on vielä loputon määrä muitakin piirteitä, ominaisuuksia, puolia
sekä keskinäissuhteita ja "kosketuskohtia" muuhun maailmaan. Lasi on painava esine, jota voidaan käyttää heittoaseena. Lasi voi olla painimena, pyydystetyn perhosen pitopaikkana, lasi voi
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olla arvoesine, jos siinä on taiteellisia kaiverruksia tai maalaus, riippumatta lainkaan siitä, kelpaako se juoma-astiaksi, onko se valmistettu lasista, onko se lieriön muotoinen vai ei aivan ja
niin edelleen ja niin poispäin.
Edelleen. Jos tarvitsen nyt heti lasia juomavälineeksi, niin minun ei ole lainkaan tärkeää tietää,
onko se täysin lieriön muotoinen ja onko se todella valmistettu lasista, mutta sen sijaan on tärkeää, ettei pohja ole rikki ja etten tätä lasia käyttäessäni saisi haavaa huuleeni jne. Mikäli en
tarvitse lasia juomiseen, vaan sellaiseen tarkoitukseen, johon kelpaa mikä lasinen lieriö hyvänsä, minulle kelpaa säröpohjainenkin tai vieläpä pohjatonkin lasi jne.
Muodollinen logiikka, johon kouluissa rajoitutaan (ja täytyy rajoittua - oikaisuin - koulun alaluokilla), esittää muodolliset määritelmänsä pitäen ohjeenaan sitä, mikä on tavanomaisinta tai
mikä eniten pistää silmään, ja rajoittuu siihen. Jos tällöin otetaan kaksi tai useampia erilaisia
määritelmiä ja yhdistetään ne toisiinsa aivan sattumanvaraisesti (sekä lasinen lieriö että juomaväline), niin saadaan eklektinen määritelmä, joka viittaa esineen erinäisiin puoliin eikä muuta.
Dialektinen logiikka vaatii meitä menemään pitemmälle. Jotta esine todella tunnettaisiin, on
otettava huomioon ja tutkittava kaikki sen puolet, kaikki suoranaiset ja välilliset yhteydet. Emme pääse siihen koskaan täydellisesti, mutta kaikinpuolisuuden vaatimus varjelee meitä virheiltä ja näivettymiseltä. Tämä ensinnäkin. Toiseksi dialektinen logiikka vaatii, että esine on otettava sen kehityksessä "itseliikkuvana" (niin kuin Hegel toisinaan sanoo), muuttuvana. Juomalasin
suhteen tämä ei ole ilman muuta selvää, mutta lasikaan ei pysy muuttumattomana, eritoten
muuttuu lasin käyttötarkoitus, sen käyttö, sen yhteys ympäröivään maailmaan. Kolmanneksi
esineen täydelliseen "määrittelyyn" tulee sisältyä koko inhimillisen käytännön, joka on totuuden kriteeri ja osoittaa käytännössä, mikä yhteys esineellä on ihmisen tarpeisiin. Neljänneksi
dialektinen logiikka opettaa, että "abstraktista totuutta ei ole olemassa, totuus on aina konkreettinen", kuten Plehanov-vainaja tapasi sanoa Hegeliä seuraten. (Nähdäkseni on paikallaan
huomauttaa sulkeissa nuorille puolueen jäsenille, että ei voida tulla tietoiseksi, oikeaksi kommunistiksi, ellei tutkita - nimenomaan tutkita - kaikkea sitä, mitä Plehanov on kirjoittanut filosofiasta, sillä se on parasta kansanvälisessä marxilaisessa kirjallisuudessa.1
En tietenkään selittänyt tässä tyhjentävästi dialektinen logiikka-käsitettä. Mutta toistaiseksi
riittää tämäkin. Voimme nyt siirtyä juomalasikysymyksestä ammattiliittoihin ja Trotskin ryhmäohjelmaan.
"Yhtäältä koulu ja toisaalta koneisto", Buharin sanoo ja kirjoittaa teeseissään. Trotskin virheenä
on se, että hän "ei puolla kylliksi koulumomenttia".., Zinovjevin puutteena on se, ettei hän puolla koneisto-"momenttia".
Miksi tämä Buharinin päätelmä on kuollutta ja sisällyksetöntä eklektisismiä? Siksi että Buharin
ei edes yritä eritellä itsenäisesti, omalta näkökannaltaan tämän kiistan kaikkia vaiheita (marxi1

. Muuten ei voi olla toivomatta ensinnäkin, että nyt ilmestyvissä Plehanovin teoksissa erotettaisiin kaikki filosofiset artikkelit erikoiseksi nidoksiksi, joihin tulee liittää hyvin seikkaperäinen
hakemisto ym. Tämä siksi, että niiden tulee kuulua kommunismin ehdottomien oppikirjojen sarjaan. Toiseksi työläisvaltion pitää mielestäni vaatia filosofian professoreilta, että he tietäisivät,
miten Plehanov tulkitsee marxilaista filosofiaa, ja osaisivat opettaa tätä tietoutta oppilailleen.
Mutta kaikki tämä on jo poikkeamista "propagandasta" "hallinnolliseen määräilyyn".
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laisuus, toisin sanoen dialektinen logiikka, vaatii sitä ehdottomasti) enempää kuin sitäkään,
miten tätä kysymystä käsitellään, miten se yleensä asetetaan - tai jos niin tahdotte, mihin suuntaan se yleensä asetetaan - tai jos niin tahdotte, mihin suuntaan se pyritään asettamaan - nykyään, tietyissä konkreettisissa oloissa. Buharin ei edes yritä tehdä sitä! Hän käy käsiksi asiaan
tutkimatta lainkaan sitä konkreettisesti, esittää pelkkiä abstraktioita ja ottaa palasen Zinovjevilta ja toisen Trotskilta. Se on eklektisismiä.
Selittääkseni tätä vieläkin havainnollisemmin esitän esimerkin. En tiedä yhtään mitään Etelä-Kiinan kapinallisista ja vallankumouksellisista (lukuun ottamatta paria kolmea Sun Jat-senin
artikkelia ja muutamia kirjoja ja lehtiartikkeleita, jotka olen lukenut monta vuotta sitten). Kun
siellä on kerran kapinoita, niin ilmeisesti siellä myös kiistelevät keskenään kiinalainen n:o 1, joka
sanoo, että kapina on mitä kärkevimmän ja koko kansakuntaa käsittävän luokkataistelun tuote,
ja kiinalainen n:o 2, joka sanoo, että kapina on taitoa. Voin kirjoittaa Buharinin teesien kaltaiset
teesit tietämättä mitään muuta: "Yhtäältä... ja toisaalta." Toinen ei ole kiinnittänyt kylliksi huomiota taito-"momenttiin", toinen "kärjistysmomenttiin" jne. Tällainen on kuollutta ja sisällyksetöntä eklektisismiä, koska ei ole tutkittu konkreettisesti kyseistä kiistaa, puheena olevaa
kysymystä, tiettyä kannanottoa tässä kysymyksessä jne.
Ammattiliitot ovat yhtäältä koulu; toisaalta ne ovat oneisto; kolmanneksi ne ovat työtätekevien
järjestö; neljänneksi - miltei yksinomaan teollisuustyöläisten järjestö; viidenneksi - tuotantoaloittain rakentuva järjestö jne. jne1.
Buharin ei esitä alkuunkaan mitään perusteluja, hän ei tee mitään itsenäistä analyysia todistaakseen, miksi täytyy ottaa kysymyksen tai esineen ensimmäiset kaksi "puolta" eikä kolmatta,
neljättä, viidettä jne. Sen vuoksi Buharinin ryhmän teesitkin ovat kauttaaltaan eklektistä pötyä.
Buharin asettaa "koulun" ja "koneiston" keskinäissuhdetta koskevan kysymyksen perinjuurin
väärin, eklektisesti.
Jotta tämä kysymys asetettaisiin oikein, siirryttäköön sisällyksettömistä abstraktioista konkreettiseen, ts. kyseiseen kiistaan. Ottakaa tämä kiista millaisena haluatte, joko sellaisena kuin se
puhkesi ammattiliittojen 5. yleisvenäläisessä konferenssissa, tai sellaisena kuin Trotski itse sitä
poh- justi ja suuntasi joulukuun 25. pnä kannanottojaan esittelevällä kirjasellaan, niin näette,
että Trotskin koko kannanotto, hänen koko suuntansa on väärä. Hän ei ole käsittänyt, että
ammattiliittoihin pitää ja voidaan suhtautua kuin kouluun sekä silloin, kun käsittely aiheena on
"neuvostotrade-unionismi", että silloin, kun puhutaan yleensä tuotantopropagandasta, samoin
kuin silloinkin, kun kysymys "yhdistämisestä", ammattiliittojen osallistumisesta tuotannon johtamiseen asetetaan niin kuin Trotski asettaa. Ja tässä viimeisessä kysymyksessä, kun se asetetaan niin kuin Trotski on sen asettanut kannanottojaan esittelevässä kirjasessaan, tehdään se
virhe, ettei ymmärretä, että ammattiliitot ovat tuotannon hallinnollis-teknisen johtamisen
koulu. Kyseisessä kiistassa, kun kysymys asetetaan niin kuin Trotski sen asettaa, ammattiliitot
eivät ole "yhtäältä koulu ja toisaalta jotain muuta", vaan kaikilta puolin koulu, yhdistämiskoulu, solidaarisuuskoulu, omien etujen puolustamisen koulu, taloudenhoitokoulu, johtamiskoulu.
1

. Muuten Trotski on tehnyt tässäkin virheen, hän luulee, että tuotannollinen liitto on sellainen liitto, jonka tulee hallita tuotantoa. Se ei pidä paikkaansa. Tuotannollinen liitto merkitsee
työläisten järjestämistä tuotannonaloittain, mikä tekniikan ja kulttuurin nykyisen tason vallitessa
(niin Venäjällä kuin koko maailmassakin) on kiertämätöntä.
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Sen sijaan, että tov. Buharin olisi käsittänyt ja oikaissut tämän tov. Trotskin perusvirheen, hän
teki naurettavan korjauksen: "Yhtäältä ja toisaalta."
Käsitelkäämme kysymystä vieläkin konkreettisemmin. Katsokaamme, millaisia nykyiset ammattiliitot ovat tuotantoa johtavana "koneistona". Näimme, että vajavaisten tietojen mukaan lähes
900 työläistä, ammattiliittojen jäsentä ja edustajaa, johtaa tuotantoa. Suurentakaa, jos tahdotte, tämä luku vaikka kymmenkertaiseksi, vaikka satakertaiseksi, - ja antaaksemme teille periksi
ja selittääksemme perusvirheenne olettakaamme jopa niinkin, että lähiaikoina tapahtuu noin
uskomattoman nopeaa "eteenpäinmenoa -, niin sittenkin saamme tulokseksi, että välittömästi
johtavat työläiset muodostavat mitättömän pienen osan ammattiliittojen 6-miljoonaisesta
jäsenjoukosta. Ja tästä nähdään vieläkin selvemmin, että tehdään erittäin paha virhe, kun koko
huomio kiinnitetään "johtavaan kerrokseen", kuten Trotski tekee, ja kun puhutaan ammattiliittojen tuotannossa esittämästä osasta ja tuotannon johtamisesta ottamatta huomioon, että
98½ % opiskelee (6 000 000 - 90 000==5 910 000= 98½ % kokonaismäärästä) ja joutuu opiskelemaan kauan. Ei koulu ja johtaminen, vaan johtamiskoulu.
Väitellessään joulukuun 30. pnä Zinovjevin kanssaja syyttäessään tätä aivan perusteettomasti ja
väärin siitä, ettei Zinovjev hyväksy nimittämistä, ts. KK:n oikeutta ja velvollisuutta nimittää toimeen, tov. Trotski tuli vahingossa esittäneeksi erittäin kuvaavan rinnastuksen. Hän sanoi:
..."Zinovjev suhtautuu jokaiseen asialliseen käytännön kysymykseen liian propagandamaisesti
unohtaen, ettei se ole vain agitaatioaineistoa, vaan myös kysymys, joka on ratkaistava hallinnollisessa järjestyksessä" (s. 27).
Selitän heti seikkaperäisesti, millaista olisi saattanut olla hallinnollinen suhtautuminen tähän
kysymykseen. Mutta tov. Trotskin perusvirhe onkin juuri siinä, että kannanottojaan esittelevässä kirjasessa asettamiinsa kysymyksiin hän on käynyt käsiksi (oikeammin rynnännyt niiden
kimppuun) niin kuin hallintomies, vaikka hän olisi voinut ja hänen olisi pitänyt katsoa noita kysymyksiä yksinomaan propagandistin kannalta.
Tosiaankin, mitä hyvää Trotskilla on? Ei hänen teeseissään, vaan puheissaan - varsinkin silloin,
kun hän unohtaa ammattiliittomiesten muka "konservatiivisen" siiven kanssa käymänsä epäonnistuneen väittelyn, - epäilemättä hyvää ja hyödyllistä on tuotantopropaganda. Osallistumalla
ammattiliittovaliokunnassa asialliseen "taloudelliseen" toimintaan sekä pitämällä puheita ja
kirjoittamalla artikkeleita ja Yleisvenäläisen Tuotantopropagandatoimiston jäsenenä ja työntekijänä tov. Trotski olisi epäilemättä auttanut (ja epäilemättä vielä auttaa) asiaa melkoisesti.
"Kannanottoteesien" esittäminen oli virhe. Niiden punaisena lankana on hallintomiehen suhde
ammattiliittojärjestön "kriisiin", ammattiliitoissa esiintyviin "kahteen tendenssiin". VKP:n ohjelman tulkitsemiseen, "neuvostotradeunionismiin", "tuotannolliseen kasvatukseen", "yhdistämiseen". Luettelin tässä kaikki Trotskin "kannanoton" pääteemat, ja juuri tällaisten teemojen
oikea käsittely, Trotski käytettävissä olevan aineiston pohjalta, voi nykyään olla yksinomaan
propagandaluontoista.
Valtio on se ala, jossa käytetään pakotusta. Olisi mieletöntä luopua pakotuksesta, eritoten proletariaatin diktatuurin kaudella. "Hallinnollinen määräily" ja hallintomiehelle ominainen asiaan
suhtautuminen ovat tässä välttämättömiä. Puolue on välittömästi ohjaava proletariaatin etujoukko, se on johtaja. Puolueesta erottaminen eikä pakotus - tämä on erityisluontoinen vaikutuskeino, etujoukon puhdistus- ja karkaisukeino. Ammattiliitot ovat valtiovallan varanto, kom-
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munismin koulu, taloudenhoitokoulu. Erityisluontoista ja tärkeintä tällä alalla ei ole johtotyö,
vaan "valtiollisen keskusjohdon" (ja tietenkin myös paikallisen johdon) "kansantalouden ja laajojen työtätekevien joukkojen välinen" "yhteys" (niin kuin sanotaan puolueohjelmassamme,
taloudellisia tehtäviä käsittelevän osan 5:nnessä, ammattiliittoja koskevassa pykälässä).
Trotskin kannanottoja esittelevän kirjasen punaisena lankana on se, että tämän kysymyksen
asettelu on virheellistä eikä siinä käsitetä tuota keskinäissuhdetta.
Olettakaa, että Trotski olisi käsitellyt tuota paljon puhuttua "yhdistämis"-kysymystä kannanottojaan esittelevän kirjasensa muihin aiheisiin yhdistettynä ja katsonut koko kysymystä toiselta
kannalta. Olettakaa, että hänen kirjasensa ainoana tarkoituksena olisi ollut tutkia seikkaperäisesti esim. 90 tapausta 900 sellaisesta "yhdistämis"-tapausta jolloin Korkeimman Kansantalousneuvoston virassa teollisuuden johtamisen alalla ja ammattiliittojen valinnallisessa toimessa on
sama henkilö, ammattiliiton jäsen ja ammatillisen liikkeen vakinainen työntekijä. Olettakaa, että
näitä 90 tapausta olisi analysoitu tutustumalla samalla pistokokeisiin perustuvien tilastotieteellisten tutkimusten tuloksiin sekä Työläis- ja talonpoikaisinspektion ja vastaavien kansankomissariaattien tarkastajien ja neuvojien selostuksiin ja tilikatsauksiin, ts. olisi analysoitu hallinnollisten laitosten tietojen perusteella, analysoitu yhteenvetojen ja työn tulosten, tuotannollisten saavutusten yms. kannalta. Sellainen suhtautuminen olisi ollut oikeaa hallinnollista suhtautumista asiaan, ja se olisi tehnyt täysin oikeutetuksi "ravistelu"- linjan, ts. huomion kiinnittämisen siihen, kenet on erotettava toimestaan, kenet on siirrettävä toiseen toimeen, kenet
nimitettävä, mitä vaatimuksia "johtavalle kerrokselle" on heti asetettava. Kun Buharin sanoi
tammikuun 3. pnä Pietarissa pitämässään ja tsektranilaisten julkaisemassa puheessaan, että
Trotski oli ennen "ravistelun" kannalla, mutta nyt on luopunut siitä, niin Buharin luisui tässäkin
käytännön kannalta naurettavaan ja teorian kannalta marxilaiselle kerrassaan sallimattomaan
eklektisismiin. Buharin ottaa kysymyksen abstraktista osaamatta (tai haluamatta) asettaa sitä
konkreettisesti. Niin kauan kuin me, puolueen KK ja koko puolue, tulemme määräämään hallinnollisesti, ts. johtamaan valtiota, me emme milloinkaan luovu emmekä voi luopua "ravistelusta", ts. panemasta pois toimesta, siirtämästä toiseen toimeen, nimittämistä, erottamasta jne.
Mutta Trotskin kannanottoja esittelevässä kirjasessa ei ole otettu käsiteltäväksi lainkaan tätä
aineistoa, siinä ei ole asetettu lainkaan "asiallista käytännön kysymystä". Zinovjev ja Trotski ovat
väitelleet minä ja Buharin olemme väitelleet, koko puolue on väitellyt "ammattiyhdistysliikkeen
alalla esiintyvistä tendensseistä" (Trotskin 4. teesin loppu) eikä "asiallisesta käytännön kysymyksestä".
Se on pohjimmaltaan poliittinen kysymys. Trotskin virhettä on itse asian olemuksen kannalta tässä kyseisessä, konkreettisessa "asiassa" - mahdoton korjata eklektisillä pikkuoikaisuilla ja
lisäyksillä niin kuin haluaa tehdä Buharin, jolla tietenkin on mitä humaanisimmat tunteet ja tarkoitukset.
Tässä voi tulla kysymykseen vain yksi ratkaisu.
On ratkaistava oikein poliittinen kysymys, joka
koskee "ammattiyhdistysliikkeen alalla esiintyviä tendenssejä", luokkien keskinäissuhdetta,
politiikan ja talouselämän keskinäissuhdetta, valtion, puolueen ja ammattiliittojen - "koulun" ja
koneiston - erityistä merkitystä jne. Tämä ensinnäkin.
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Toiseksi on oikeaan poliittiseen ratkaisuun pohjautuen harjoitettava, jatkuvasti harjoitettava
pitkäaikaista, johdonmukaista, sitkeää, kärsivällistä, monitahoista, kertautuvaa tuotantopropagandaa, sitä on harjoitettava valtion mitassa, valtionlaitoksen nimissä ja johdolla.
Kolmanneksi "asiallisia käytännön kysymyksiä" ei saa sotkea tendensseistä käytyjen kiistojen
kanssa, jotka liittyvät laillisesti "yleiseen puoluejutusteluun" ja laajoihin väittelyihin, vaan ne on
asetettava asiallisesti, asiallisissa valiokunnissa, kuulustelemalla todistajia, tutkimalla toimintaja muita selostuksia ja tilastotietoja, ja "ravistella" kaiken tämän perusteella - vain kaiken tämän
perusteella, vain näillä ehdoilla - vain vastaavan neuvosto tai puolue-elimen tahi kummankin
tällaisen elimen päätöksen nojalla.
Trotski ja Buharin sen sijaan keittivät sopan, jonka aineksina ovat poliittisesti virheelliset kannanotot, voimansiirtoyhteyden, käyttöhihnojen katkaiseminen, pyrkimys tai taipumus epäasialliseen ja tarpeettomaan "hallinnolliseen määräilyyn". Virheen "teoreettinen" alkulähde tiedetään - kun kerran Buharin herätti "lasillaan" kysymyksen teoreettisesta alkulähteestä. Buharinin
teoreettisena - tässä tapauksessa tieto-opillisena - virheenä on dialektiikan vaihtaminen eklektisismiin. Asettamalla kysymyksen eklektisesti Buharin sotkeutui aivan kokonaan ja päätyi
syndikalismiin. Trotskin virheitä ovat yksipuolisuus, intoilu, liioittelu, itsepäisyys. Trotskin kannan perusajatus on se, että lasi on juomaväline, vaikka kyseinen lasi on osoittautunut pohjattomaksi.
LOPPUSANAT
Minun on kosketeltava enää vain lyhyesti eräitä kohtia, joista vaikeneminen voisi antaa aihetta
väärinkäsityksiin.
Tov. Trotski esitti "kannanottojensa" 6. teesissä VKP:n ohjelman taloudellisia kysymyksiä koskevan osan 5. pykälän, jossa puhutaan ammattiliitoista. Kahta sivua myöhemmin, 8. teesissä
tov. Trotski sanoo:
..."Ammattiliitot, jotka ovat menettäneet olemassaolonsa entisen perustan, taloudellisen luokkataistelun"... (tämä ei pidä paikkaansa, se on hätiköivää liioittelua: liitot ovat menettäneet
sellaisen perustansa kuin taloudellisen luokkataistelun, mutta ne eivät ole läheskään menettäneet eivätkä valitettavasti voikaan vielä moniin vuosiin menettää sellaista perustaa kuin
ei-luokkataisteluluontoinen "taloudellinen taistelu" ymmärrettynä taisteluksi neuvostokoneiston sellaista vikaa kuin virkavaltaisuutta vastaan, työtätekevien joukkojen aineellisten ja henkisten etujen suojelemiseksi sillä tavalla ja sellaisin keinoin, joita tällä koneistolla ei ole käytettävänään, jne)..."eivät ole monien syiden vuoksi ehtineet koota riveihinsä tarvittavia voimia ja
kehittää tarvittavia menetelmiä kyetäkseen ratkaisemaan uuden tehtävän, jonka proletaarinen
vallankumous on niille asettanut ja joka on määritelty ohjelmassamme näin: tuotannon järjestely" (kursivointi Trotskin, s. 9, 8. teesi).
Tämä on taaskin hätiköivää liioittelua, jossa piilee suuren virheen itu. Ohjelmassa ei ole sellaista
sanontaa eikä siinä aseteta ammattiliitoille sellaista tehtävää kuin on "tuotannon järjestely".
Tarkastelkaamme askel askelelta puolueohjelmamme jokaista johtoajatusta, jokaista teesiä
siinä samassa järjestyksessä kuin ne ovat ohjelman tekstissä.
(1) "Yhteiskunnallistetun teollisuuden organisaatiokoneiston" (ei jokaisen koneiston) "tulee
tukeutua ensi kädessä" (eikä yksinomaan) "ammattiliittoihin". (2) "Näiden pitää vapautua yhä
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enemmän ammattikunnallisesta rajoittuneisuudesta" (miten vapautua? puolueen johdolla ja
siten että proletariaatti kasvattaa ja vaikuttaa kaikella muulla tavalla ei-proletaarisiin työtätekeviin joukkoihin) "ja muuttua suuriksi tuotannollisiksi yhtymiksi, jotka käsittävät kyseisen tuotantoalan työväen valtaosan ja ajan oloon kaikki tämän alan työläiset"...
Tämä on alkupuoli puolueohjelmamme siitä osasta, joka on omistettu ammattiliitoille. Kuten
näette, tämä osa asettaa heti erittäin "ankaria" ja hyvin pitkäaikaista työtä vaativia "ehtoja"
vastaisuuden varalta. Ja edelleen seuraa tämä:
..."Ammattiliittojen, jotka Neuvostotasavallan lakien ja vakiintuneen käytännön nojalla osallistuvat"... (kuten näette, sanonta on erittäin varovainen: vain osallistuvat)"... jo kaikkien teollisuutta johtavien paikallis- ja keskuselinten työhön, tulee päätyä lopulta siihen, että ne keskittävät tosiasiallisesti omiin käsiinsä yhdeksi taloudelliseksi kokonaisuudeksi katsotun kansantalouden koko johdon"... (huomatkaa tämä: tulee päätyä siihen, että ne keskittävät tosiasiallisesti ei
eri teollisuusalojen tai teollisuuden, vaan koko kansantalouden ja sitä paitsi yhdeksi taloudelliseksi kokonaisuudeksi katsotun kansantalouden johdon: taloudellisena ehtona tämä ehto voidaan katsoa todella täytetyksi korkeintaan vasta sitten, kun teollisuudessa ja maataloudessa
pientuottajien osalle tulee vähemmän kuin puolet väestöstä ja kansantaloudesta)
..."Turvaamalla "täten", sillä näin täytetään vähitellen kaikki aikaisemmin mainitut ehdot))..."valtiollisen keskusjohdon, kansantalouden ja laajojen työtätekevien joukkojen välisen katkeamattoman yhteyden ammattiliittojen on saatava viimeksi mainitut"... (ts. joukot, ts. väestön
valtaosa)... "mukaan mitä laajimmassa mitassa hoitamaan välittömästi taloutta. Ammattiliittojen osallistuminen talouden hoitoon ja niiden toiminta laajojen joukkojen mukaansaamiseksi
siihen on samalla myös peruskeino taisteltaessa neuvostovallan talouskoneiston virkavaltaistumista vastaan ja tekee mahdolliseksi saattaa tuotannon tulokset todella kansan valvontaan."
Siis viimeisessä lauseessa on taaskin sanottu varsin varovasti: "osallistuminen talouden hoitoon"; jälleen viitataan siihen, että laajojen joukkojen mukaansaaminen on peruskeino (muttei
ainoa keino) taisteltaessa virkavaltaisuutta vastaan; ja lopuksi peräti varovainen sanonta:"tekee
mahdolliseksi" saattaa tulokset "kansan", ts, työläisten ja talonpoikien, eikä suinkaan vain
proletariaatin "valvontaan".
On aivan väärin tehdä kaikesta tästä sellainen johtopäätös, että puolueohjelmamme "määritelmän" mukaan ammattiliittojen tehtävänä on "tuotannon järjestely". Jos pidetään itsepintaisesti kiinni tuosta väärästä ajatuksesta ja viedään se kannanottoja esitteleviin teeseihin, niin
tuloksena ei ole mikään muu kuin kommunisminvastainen, syndikalistinen poikkeama.
Tov. Trotski muuten kirjoittaa teeseissään, että "viimeksi kuluneella kaudella emme ole lähentyneet ohjelmassa asetettua päämäärää, vaan olemme etääntyneet siitä" (s. t, 6. teesi). Tuo on
perustelematonta ja luullakseni väärin. Sitä ei voida todistaa niin kuin Trotski todisteli väittelyjen aikana viittaamalla siihen, että ammattiliitot "itse" ovat tunnustaneet tämän tosiasian. Puolueelle ammattiliitot eivät ole viimeinen instanssi. Ja yleensä se voidaan todistaa vain tutkimalla
mitä huolellisemmin ja objektiivisesti hyvin monia tosiasioita. Tämä ensinnäkin. Toiseksi, vaikka
tämä todistettaisiin, niin silti jäisi vielä avoimeksi kysymys: minkä vuoksi on etäännytty? Senkö
vuoksi, että "monet ammattiliittomiehet" yrittävät karttaa uusia tehtäviä ja menetelmiä", kuten
Trotski luulee, vai sen vuoksi, että "me" "emme ole ehtineet koota riveihimme tarvittavia voimia ja kehittää tarvittavia menetelmiä voidaksemme" ehkäistä eräissä tapauksissa ilmenevät
tarpeettomat ja vahingolliset virkavaltaisuuden äärimmäisyydet ja oikaista tällaiset virheet.
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Tässä yhteydessä on paikallaan mainita moitteesta, jonka tov. Buharin esitti meille joulukuun
30. pnä (ja Trotski toisti eilen; tammikuun 24. pnä, vuorityöläisten 2. edustajakokouksen kommunistiryhmässä käymämme väittelyn aikana), nimittäin siitä moitteesta, että me olemme
"luopuneet puolueen 9. edustajakokouksen viitoittamasta linjasta" (joulukuun 30. pn väittelyä
koskeva seloste, s. 46). Lenin muka puolsi 9. edustajakokouksessa työn sotilaallistamista ja teki
pilkkaa demokratiaan vetoamisista, mutta nyt hän" on luopunut" kaikesta tuosta. Joulukuun
30. pnä loppulausunnossaan tov. Trotski höysti tätä moitetta aivan erikoisesti, niin sanoakseni
pippuroi sitä: "Lenin ottaa huomioon sen tosiasian, että ammattiliitoissa tapahtuu... vastustavalla kannalla olevien tovereiden ryhmittymistä" (s. 65); Lenin katsoo asioita diplomaattisesta
näkökulmasta" (s. 69); "luovimista puolueryhmittymien sisällä" (s. 70) jne. Kun tov. Trotski esittää asian tuossa valossa, niin se on tietenkin hyvin mairittelevaa tov. Trotskille, mutta minulle
kaikkea muuta kuin mairittelevaa. Luokaamme kuitenkin silmäys tosiasioihin.
Samassa joulukuun 30. pn väittelytilaisuudessa Trotski ja Krestinski totesivat, että "tov. Preobrazhenski asetti jo heinäkuussa (1920) KK:ssa kysymyksen siitä, että meidän olisi siirryttävä uusille raiteille työväenjärjestöjemme sisäisen elämän suhteen" (s. 25). Elokuussa tov. Zinovjev
laati kirjeluonnoksen, ja KK vahvisti KK:n kirjeen, joka koski virkavaltaisuuden vastustamista ja
demokratian laajentamista. Syyskuussa kysymys otettiin käsiteltäväksi puoluekonferenssissa, ja
KK vahvisti konferenssin päätöksen. Joulukuussa virkavaltaisuuden vastustamista koskevaa kysymystä käsiteltiin neuvostojen 8. edustajakokouksessa. Siis koko Keskuskomitea, koko puolue
ja koko työläisten ja talonpoikain tasavalta ovat todenneet välttämättömäksi asettaa päiväjärjestykseen virkavaltaisuutta ja sen vastustamista koskevan kysymyksen. Seuraako tästä, että
"on luovuttu" VKP:n 9. edustajakokouksen linjasta? Ei. Tässä ei ole mitään luopumista. Työn
sotilaallistamista yms. koskevat päätökset ovat kiistattomia, eikä minulla ole pienintäkään syytä
katua sitä, että asetin näiden päätösten vastustajien esittämät demokratiaan vetoamiset naurunalaisiksi. Tästä seuraa vain se, että laajennamme työväenjärjestöissä demokratiaa tekemättä
siitä kuitenkaan fetishshiä; - että kiinnitämme aivan erikoista huomiota virkavaltaisuuden vastustamiseen; - että oiomme erittäin huolellisesti kaikkia tarpeettomia ja vahingollisia virkavaltaisuuden äärimmäisyyksiä, osoittakoonpa ne kuka hyvänsä.
Vielä yksi, viimeinen huomautus pikkukysymyksestä: ensisijaisuudesta ja tasapuolisuudesta.
Joulukuun 30. pnä käydyssä väittelyssä sanoin, että tov. Trotskin 41. teesin määritelmä tästä on
teoreettisesti väärä, sillä tov. Trotskin mukaan kulutuksessa tulee noudattaa tasapuolisuutta,
mutta tuotannossa ensisijaisuutta. Ensisijaisuus on etuoikeuksien myöntämistä, minä vastasin,
mutta etuoikeuksien myöntäminen ilman kulutusta ei ole mitään. Tov. Trotski moittii minua
tästä sekä "tavattomasta muistamattomuudesta" ja "terrorisoinnista" (s. 67 ja 68) - ihmettelen
vain ettei hän syytä vielä luovimisesta, diplomatiasta yms. Hän, Trotski, on muka tehnyt
"myönnytyksiä" minun tasapuolisuuslinjani hyväksi, mutta minä vain hyökkäilen Trotskia vastaan.
Tosiasiallisesti on puolueen asioista kiinnostuneen lukijan käytettävissä tarkat puolueen asiakirjat: KK:n marraskuun kokouksen päätöslauselma, 4. kohta, ja Trotskin kannanottoja esittelevät
teesit, 41. teesi. Vaikka olisin miten "muistamaton" hyvänsä ja vaikka tov. Trotskilla olisi miten
hyvä muisti tahansa, niin tosiasiaksi jää, että 41. teesissä on teoreettinen virhe, jota ei ole KK:n
marraskuun 9. pnä hyväksymässä päätöslauselmassa. Tämä päätöslauselma kuuluu seuraavasti:
"Todeten välttämättömäksi, että taloussuunnitelman toteuttamisessa säilytetään ensisijaisuusperiaate, ja hyväksyen täydellisesti viimeksi (ts. syyskuussa) pidetyn yleisvenäläisen konferens-
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sin päätöksen Keskuskomitea katsoo välttämättömäksi saattaa eri työläisryhmät ja vastaavat
ammattiyhdistykset vähitellen, mutta järkähtämättä tasapuoliseen asemaan lujittaen samalla
alinomaa yhteistä ammattiliittojärjestöä." On selvää, että tämä on tähdätty Tsektrania vastaan,
eikä päätöslauselman tarkkaa ajatusta voida tulkita mitenkään muuten. Ensisijaisuudesta ei
luovuta. Ensisijaisen tärkeä (taloussuunnitelman täytön kannalta) tuotantolaitos, ammattiliitto,
trusti, hallinnonhaara tullaan edelleenkin asettamaan parempaan asemaan, mutta samalla "tasapuolisuuslinja", jota ei ole puoltanut "tov. Lenin", vaan jonka on hyväksynyt puoluekonferenssi ja KK, ts. koko puolue, vaati selvästi: siirry tasapuolisuuteen, siirry vähitellen, mutta järkähtämättömästi. Se, ettei Tsektran ole täyttänyt tätä KK:n marraskuun päätöslauselmaa, näkyy
KK:n joulukuussa hyväksymästä (Trotskin ja Buharinin läpiviemästä) päätöksestä jossa vielä kerran muistutetaan "normaalin demokraattisuuden periaatteista". 41. teesissä on se teoreettinen
virhe, että siinä sanotaan: kulutuksen alalla - tasapuolisuus, tuotannon alalla - ensisijaisuus. Se
on taloudellisesti järjetöntä, sillä se on kulutuksen ja tuotannon erottamista toisistaan. Minä en
ole sanonut enkä ole voinut sanoa mitään tuollaista. Jos tehdas on tarpeeton, se pitää sulkea.
Pitää sulkea kaikki ne tehtaat, jotka eivät ole ehdottoman tarpeellisia. Ehdottoman tarpeellisista
on annettava etuoikeus ensisijaisen tärkeälle laitokselle, sanokaamme kulkulaitokselle. Se on
kiistatonta. Mutta ettei tässä etuoikeuksien antamisessa mentäisi liiallisuuksiin ja koska Tsektran meni siinä liiallisuuteen, puolueen (eikä Leninin) toimintaohje kuuluu: siirry vähitellen,
mutta järkähtämättömästi tasapuolisuuteen. Kun Trotski on KK:n marraskuun kokouksen jälkeen, joka teki tarkan ja teoreettisesti oikean päätöksen, julkaissut "kahta tendenssiä" koskevan ryhmäkuntahenkisen kirjasen ja 41. teesissään ehdottaa taloudellisesti väärää määritelmäänsä, niin syyttäköön vain itseään.
_________
Tänään, tammikuun 25. pnä, tuli kuluneeksi tasan kuukausi tov. Trotskin ryhmäkuntaisesta
esiintymisestä. Jo nyt näkee hyvin selvästi, että tuolla muodoltaan epätarkoituksenmukaisella ja
sisällöltään virheellisellä esiintymisellä puolueen huomio käännettiin pois asiallisesta, käytännöllisestä, taloudellisesta työstä, koska oli oikaistava poliittiset ja teoreettiset virheet. Mutta
suottakos vanha sananlasku sanoo: "ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin."
KK:n sisäisistä erimielisyyksistä puhuttiin kuulemma hirveitä. Opposition liepeillä oleili (ja epäilemättä oleilee nytkin) menshevikkejä ja eserriä, jotka levittävät huhuja, lisäilevät niihin ennen
kuulumattomia ilkeämielisiä sanontoja ja keksivät perättömiä juttuja mustatakseen kaiken, esittääkseen asiat huonossa valossa, kärjistääkseen selkkauksia, pilatakseen puolueen työn. Sellainen poliittinen menettelytapa on ominaista porvaristolle, muun muassa pikkuporvarillisille demokraateille, menshevikeille ja eserrille, jotka vihaavat vimmatusti bolshevikkeja eivätkä voi
olla heitä vihaamatta liiankin hyvin ymmärrettävistä syistä. Jokainen luokkatietoinen puolueen
jäsen tuntee tuon porvariston poliittisen menettelytavan ja tietää sen arvon.
Keskuskomiteassa syntyneet erimielisyydet pakottivat vetoamaan puolueeseen. Väittely osoitti
havainnollisesti näiden erimielisyyksien olemuksen ja laajuuden. Huhuista ja parjauksesta on
tehty loppu. Puolue oppii ja karaistuu taistellessaan uutta (siinä mielessä uutta, että Lokakuun
kumouksen jälkeen olemme sen unohtaneet) tautia, ryhmäkuntaisuutta vastaan. Se on oikeastaan vanha tauti, joka uusiutunee väistämättömästi muutamien vuosien mittaan, mutta josta
nyt voidaan ja täytyy toipua nopeammin ja vaivattomammin.
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Puolue opettelee olemaan liioittelematta erimielisyyksiä. Tässä yhteydessä on paikallaan toistaa
tov. Tomskille oikea huomautus: "Tov. Tomskin kanssa käymieni kiivaimpienkin väittelyjen aikana olen aina sanonut olevani ehdottomasti selvillä siitä, että johtajinamme voivat ammattiliitoissa olla vain henkilöt, joilla on kokemusta ja arvovaltaa, niin kuin tov. Tomskilla on. Sanoin
sen ammattiliittojen 5. konferenssissa puolueryhmittymän kokouksessa, sanoin sen äskettäin
myös Ziminin teatterissa. Puolueen sisäinen aatteellinen taistelu ei merkitse sitä, että kumpikin
puoli pyrkisi sysäämään sivuun toisen, vaan se merkitsee, että kumpikin vaikuttaa toiseen" (joulukuun 30. pn väittelyä koskevan selosteen 34. sivu). On itsestään selvää, että puolue tulee soveltamaan tätä oikeaa ajatusta myös tov. Trotskiin.
Taipumusta syndikalismiin osoittivat väittelyn aikana varsinkin tov. Shljapnikov ja hänen ryhmänsä, niin sanottu "työläisoppositio". Koska tässä on kysymyksessä ilmeinen poikkeaminen
puolueen linjalta, pois kommunismista, niin tähän poikkeamaan on kiinnitettävä erikoista huomiota ja puhuttava siitä aivan erikseen, on kiinnitettävä erikoista huomiota propagandatyöhön
ja näiden katsomusten virheellisyyden ja tällaisen virheen vaarallisuuden selittämiseen. Tov.
Buharin, joka päätyi puheissaan syndikalistiseen fraasiin "pakolliset ehdokkaat" (jotka ammattiliitot asettavat hallintoelimiin), puolustautuu tänään "Pravdassa" kovin epäonnistuneesti ja aivan väärin. Hän nähkääs puhuu muissa kohdissa puolueen merkityksestä! Tottahan toki! Muutoinhan se olisi puolueesta luopumista. Muutoinhan ei olisi kysymyksessä vain virhe, joka kaipaa oikaisua ja on helposti oikaistavissa. Kun puhutaan "pakollisista ehdokkaista" eikä heti samassa lisätä, että ne eivät ole pakollisia puolueelle, niin poiketaan syndikalismiin, joudutaan
ristiriitaan kommunismin kanssa, joudutaan ristiriitaan VKP:n puolueohjelman kanssa. Jos lisätään: "eivät ole pakollisia puolueelle", niin harhautetaan puolueeseen kuulumattomia työläisiä
luulottelemalla, että heidän oikeuksiaan jotenkin laajennetaan, silloin kun todellisuudessa ei
tapahdu pienimpiäkään muutoksia, vaan kaikki pysyy ennallaan. Mitä kauemmin tov. Buharin
puolustelee tätä teoreettisesti ilmeisen virheellistä ja poliittisesti petoksellista kommunismista
poikkeamistaan, sitä ikävämmät ovat itsepäisyyden jälkiseuraukset. Eihän voida puolustaa sitä,
mikä ei ole puolustettavissa. Puolue ei ylipäänsä ole puolueettomien työläisten oikeuksien laajentamista vastaan, mutta kun vähänkin harkitaan, niin käsitetään, mitä tietä tällöin voidaan ja
mitä ei voida kulkea.
Vuorityöläisten 2. yleisvenäläisen edustajakokouksen kommunistiryhmän väittelytilaisuudessa
Shljapnikovin ryhmäohjelma joutui tappiolle, vaikka sitä puolustikin tuossa ammattiliitossa erittäin suurta arvovaltaa nauttiva tov. Kiseljov: meidän näkökantamme sai 137 ääntä, Shljapnikovin 62 ja Trotskin 8. Syndikalistisesta poikkeamasta on selviydyttävä ja selviydytäänkin.
Pietari, Moskova sekä koko joukko maaseutukaupunkeja ovat jo yhden kuukauden aikana osoittaneet, että puolue on reagoinut väittelyyn ja sen jäsenistön valtaenemmistö on torjunut tov.
Trotskin virheellisen linjan. Jos kohta "huippukerroksen" keskuudessa ja "periferiassa", nimittäin komiteoissa, virastoissa, onkin epäilemättä ollut horjuntaa, niin puolueen rivijäsenistö on
nimenomaan valtaenemmistöltään sanonut vastustavansa tuota virheellistä linjaa.
Tov. Kamenev tiedotti minulle tov. Trotskin ilmoittaneen Moskovan Zamoskvoretshijen kaupunginosassa pidetyssä väittelytilaisuudessa tammikuun 23. pnä, että hän luopuu kannastaan
ja yhtyy uuden ryhmäohjelman pohjalla Buharinin ryhmän kanssa. Valitettavasti en kuullut
tammikuun 23. pnä enkä liioin tammikuun 24. pnä tästä mitään tov. Trotskilta, joka asettui vastustamaan minua vuorityöläisten edustajakokouksen kommunistiryhmän kokouksessa. En tie-
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dä, onko tov. Trotski taas muuttanut aikomuksiaan ja kannanottojaan vai onko asia selitettävissä jollain muulla. Mutta joka tapauksessa tov. Trotskin tammikuun 23. pnä tekemä ilmoitus osoittaa, että puolue, ehtimättä vielä edes mobilisoida kaikkia voimiaan, ehdittyään tuoda
ilmi vasta Pietarin, Moskovan ja vain muutamien maaseutukeskusten mielipiteen, sittenkin oikaisi heti paikalla, lujasti, päättävästi, nopeasti ja järkähtämättömästi tov. Trotskin virheen.
Puolueen viholliset riemuitsevat turhaan. He eivät ole voineet eivätkä voi käyttää puolueessa
toisinaan väistämättömästi syntyviä erimielisyyksiä vahingoittaakseen puoluetta ja Venäjän
proletariaatin diktatuuria.
25. tammikuuta 1921
Julkaistu 25. ja 26. tammikuuta 1921 erillisenä kirjasena Moskovan työläisten, talonpoikien ja puna-armeijalaisten edustajien neuvoston lehdistöosaston kustantamana
Teokset, 32. osa, s. 53 - 93

VKP(B):N X EDUSTAJAKOKOUS
PUHE AMMATTILIITOISTA MAALISKUUN 14 PNÄ
Toverit, tänään tov. Trotski väitteli kanssani erittäin kohteliaasti ja moitti eli sanoi minun olevan
ylettömän varovainen. Minun täytyy kiittää häntä tästä kohteliaisuudenosoituksesta ja ilmaista
valitteluni sen johdosta, etten voi sanoa samaa hänestä. Minun on päinvastoin sanottava ystävääni varomattomaksi osoittaakseni, miten suhtaudutaan virheeseen, jonka vuoksi olen hukannut niin paljon aikaa ja jonka vuoksi nyt joudutaan jatkamaan keskustelua ammattiliittokysymyksestä eikä voida siirtyä käsittelemään päivänpolttavampia kysymyksiä. Tov. Trotski sanoi
viimeisen sanansa ammattiliittoväittelykysymyksestä "Pravdassa" tammikuun 29 pnä 1921. Kirjoituksessaan "Erimielisyyksiä on, mutta miksi aiheutetaan sekaannusta?" hän väitti minun olevan syypää tuohon sekaannukseen ja asettavan kysymyksen, kuka sanoi ensimmäisenä: "ahaa".
Syytös kääntyy kokonaan Trotskia vastaan: juuri hän vierittää syynsä toisten niskoille. Koko alakertakirjoituksensa hän oli laatinut siltä pohjalta, että hän oli asettanut kysymyksen, mitä osaa
ammattiliitot esittävät tuotannossa, ja että siitä oli puhuttava. Tuo ei pidä paikkaansa, erimielisyydet eivät aiheutuneet siitä, ei se tehnyt niitä kipeiksi. Ja niin ikävää kuin onkin toistaa väittelyn jälkeen, toistaa lukemattomia kertoja - tosin osallistuin väittelyyn vain kuukauden -, niin täytyy toistaa, ettei lähtökohtana ollut se, vaan, "ravistelu"-tunnus, joka esitettiin marraskuun 2. 6. pidetyssä Ammattiliittojen viidennessä yleisvenäläisessä konferenssissa. Ja jo silloin kaikista
niistä, joilta Rudzutakin päätöslauselmaehdotus ei ollut jäänyt huomaamatta - niiden joukkoon
joilta se jäi huomaamatta, kuului Keskuskomiteankin jäseniä, muun muassa minä -, näytti siltä,
ettei ammattiliittojen tuotannossa esittämää osaa koskevassa kysymyksessä ole erimielisyyksiä,
mutta kolme kuukautta kestänyt väittely toi ne näkyviin; näitä erimielisyyksiä oli, ja ne ovat poliittinen virhe. Tov. Trotski syytti minua Bolshoi-teatterissa pidetyssä väittelytilaisuudessa, vastuunalaisten työntekijäin edessä siitä, että yritin estää väittelyn. Katson sen kiitokseksi: yritin
estää väittelyn sellaisena, jollaiseksi se alkoi kehittyä, koska se oli raskaan kevään kynnyksellä
vahingollinen. Vain sokeat saattoivat olla sitä näkemättä.
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Tov. Trotski virnailee nyt, että minä kysyn, kuka sanoi ensimmäisenä "ahaa", ja ihmettelee, miksi moitin häntä siitä, ettei hän osallistunut valiokuntaan. Siksi, että sillä on suuri merkitys, tov.
Trotski, erittäin suuri merkitys, koska kieltäytyminen osallistumasta ammattiliittovaliokuntaan
oli KK:n kurin rikkomista. Ja kun siitä puhuu Trotski, niin häneltä se ei ole enää kiistelyä, vaan
puolueen ravistelua ja sydämistymistä, on ollut äärimmäisyyksiä - tov. Trotski käytti sanontaa
"saatanallisuutta". Mieleeni tuli eräs tov. Holzmannin sanonta - en siteeraa sitä, sillä sana "saatana" tuo mieleen jotain kauheaa, kun sen sijaan Holzmann tuo mieleen jotain herttaista, - sen
vuoksi tässä ei ole "saatanallisuutta", mutta ei pidä unohtaa, että molemmin puolin tavataan
mennä äärimmäisyyksiin, ja paljon hirveämpää on se, että eräät mitä herttaisimmat toverit ovat
menneet eräissä suhteissa äärimmäisyyksiin. Mutta kun siihen lisätään vielä tov. Trotskin arvovalta ja kun hän esiintyy julkisesti joulukuun 25 pnä ja sanoo, että edustajakokouksen pitää valita jompikumpi kahdesta tendenssistä, niin näitä sanoja ei voida antaa anteeksi! Nämä sanat
ovat poliittinen virhe, jonka vuoksi käymme taistelua. Ja kun täällä naljaillaan sen johdosta, että
neuvotteluja on pidetty kahdessa eri huoneessa, niin se on naiivia. Haluaisin nähdä naljailijan,
joka sanoo, että edustajain neuvottelut puoluekokouksessa on kielletty, etteivät äänet hajaantuisi. Se olisi tavatonta liioittelua. Tov. Trotski ja Tsektran tekivät sen poliittisen virheen, että
asettivat kysymyksen "ravistelusta" ja asettivat sen aivan väärin. Se on poliittinen virhe eikä sitä
ole tähän mennessä oikaistu. Kulkulaitoksesta on olemassa päätöslauselma.
Mehän puhuimme ammatillisesta liikkeestä, työväenluokan etujoukon suhtautumisesta proletariaattiin. Jos erotamme joitakuita korkeista viroista, niin siinä ei ole mitään häpeällistä. Se ei
häpäise ketään. Jos on tehty virhe, edustajakokous tunnustaa sen ja palauttaa ennalleen työväenluokan etujoukon ja työläisjoukkojen keskinäissuhteet ja keskinäisen luottamuksen. Sellainen
merkitykseltään "Kymmenen kanta". Jos kohta tässä kannanottoja esittelevässä kirjasessa on
sanontoja, joita voidaan muuttaa, jos kohta Trotski korostaa ja Rjazanov kehittelee tätä, niin se
on pikku juttu. Kun puheessa sanontaan, ettei tuossa kirjasessa näy Leninin käsialaa, sitä, että
hän olisi tavalla tai toisella osallistunut sen laatimiseen, niin sanon, että olisin jo aikoja tullut
hulluksi, jos minun olisi pitänyt osallistua omakätisesti tai puhelimitse kaikkeen, mitä joudun
allakirjoittamaan. Sanon, että kun kerran Tsektran teki virheen - jokainenhan saattaa innostua -,
niin työväenluokan etujoukon ja työläisjoukkojen keskinäissuhteen, keskinäisen luottamuksen
aikaansaamiseksi virhe olisi pitänyt oikaista. Mutta kun tätä virhettä ryhdytään puolustelemaan,
niin se synnyttää poliittisen vaaran. Ellemme olisi tehneet demokratisoinnin mielessä kaikkea
mikä suinkin on mahdollista ottaen huomioon mielialat, joita täällä ilmentää Kutuzov, olisimme
kärsineet poliittisen vararikon. Meidän pitää ennen kaikkea vakuuttaa ja sitten vasta pakottaa.
Meidän pitää hinnalla millä hyvänsä ensin vakuuttaa ja sitten vasta pakottaa. Emme kyenneet
saamaan laajoja joukkoja vakuuttumaan ja rikoimme etujoukon ja joukkojen oikeat keskinäissuhteet.
Kun sellaiset ihmiset kuin Kutuzov käyttävät osan asiallisesta puheenvuorostaan koneistossamme esiintyvän sietämättömän virkavaltaisuuden osoittamiseen, vastaamme: se on totta,
valtiossamme on virkavaltaisuuden vikaa. Kehotamme myös puolueettomia työläisiä taistelemaan sitä vastaan. Ja minun täytyy sanoa täällä, että sentyyppiset toverit kuin Kutuzov pitää
saada osallistumaan läheisemmin tähän työhön ja panna ylemmille toimipaikoille. Sellainen on
kokemuksestamme seuraava opetus.
Mitä syndikalistiseen poikkeamaan tulee, niin riittää, kun sanoo pari sanaa Sljapnikoville, joka
viittasi siihen, että "tuottajien yleisvenäläinen edustajakokous", josta on sanottu kirjaimellisesti
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ja aivan selvästi heidän ryhmäohjelmassaan ja jonka Kollontai on vahvistanut, on muka puolustettavissa viittaamalla Engelsiin, - se on naurettavaa. Engels puhuu kommunistisesta yhteiskunnasta. Siellä ei ole enää luokkia, siellä on tuottajia. Entä onko meillä nykyään luokkia? On. Käydäänkö meillä nyt luokkataistelua? Mitä vimmatuinta! Ja kun vimmatun luokkataistelun hetkellä tullaan ja sanotaan: "tuottajien yleisvenäläinen edustajakokous", niin mitä muuta se on kuin
syndikalistinen poikkeama, joka on tuomittava päättäväisesti ja lopullisesti? Näimme, että siinä
kannanottomylläkässä, joka meillä oli, yksinpä Buharinkin kompastui ehdokkaiden kolmasosaa
koskevassa kysymyksessä. Toverit, puolueemme historiassa emme saa unohtaa tällaisia horjumisia.
Ja nyt, sikäli kuin "työläisoppositio" on puoltanut demokratiaa, sikäli kuin se on asettanut oikeita vaatimuksia, teemme kaiken mikä suinkin mahdollista sen kanssa lähentymiseksi, ja edustajakokouksen täytyy edustajakokouksena toimittaa tietty valikointi. Väitätte, ettemme taistele
kylliksi virkavaltaisuutta vastaan, - tulkaa auttamaan meitä, tulkaa lähemmäs, auttakaa taistelemaan, mutta kun ehdotatte "tuottajien yleisvenäläistä edustajakokousta", niin se ei ole marxilainen, kommunistinen kanta. Rjazanovin uutteruuden ansiosta "työläisoppositio" tulkitsee ohjelmaa väärin. Ohjelmassa sanotaan: "ammattiliittojen tulee päätyä lopulta siihen, että ne keskittävät tosiasiallisesti käsiinsä yhdeksi taloudelliseksi kokonaisuudeksi katsotun kansantalouden koko johdon. Shljapnikov, joka liioittelee kuten aina, arvelee, että meidän mukaan se tapahtuu 25 vuosisadan kuluttua. Ohjelmassa sanotaan: ammattiliittojen "tulee päätyä", ja kun
edustajakokous sanoo, että ne ovat päätyneet siihen, silloin tämä vaatimus on täytetty.
Toverit, kun edustajakokous ilmoittaa nyt koko Venäjän proletariaatin ja koko maailman proletariaatin edessä katsovansa "työläisopposition" esittämät ehdotukset puolittain syndikalistiseksi
poikkeamaksi, olen varma, että kaikki ne oppositioainekset, jotka ovat tosiproletaarisia, terveitä, seuraavat meitä, auttavat meitä saavuttamaan uudelleen joukkojen luottamuksen, joka on
horjahtanut Tsektranin vähäisen virheen takia; yhteisvoimin voimme lujittaa ja tiivistää rivimme
ja lähteä yksimielisinä vaikeaan taisteluun, joka meillä on edessä. Ja kun lähdemme siihen yksimielisinä, päättäväisinä ja lujina, voitamme tässä taistelussa. (Suosionosoituksia.)
Teokset 32. osa, s. 200 - 203

-

AMMATTIYHDISTYSTEN MERKITYS JA TEHTÄVÄT UUDEN TALOUSPOLITIIKAN AIKANA
(Teesiluonnos)
VKP:n KK:n kokouksessa 28.XII.1921 käsiteltiin kysymys ammattiliittojen merkityksestä ja tehtävistä uuden talouspolitiikan yhteydessä. Kuultiin tov. Rudzutakin, Andrejevin ja Shljapnikovin
alustukset (suunniteltu tov. Lutonovin alustus jäi pitämättä vain siksi, että alustajaa ei saatu
kutsutuksi ajoissa). Mielipiteiden vaihdon jälkeen päätettiin antaa tov. Rudzutakin ja tov. Andrejevin alustavat teesihahmotelmat valiokunnalle, johon kuuluivat nämä kaksi toveria ja lisäksi
tov. Lenin, ja tämän valiokunnan tehtäväksi annettiin laatia teesiluonnos, joka on esitettävä
Poliittiselle toimikunnalle vahvistettavaksi.
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(Tähän lisätään muutamia rivejä sen jälkeen, kun valiokunta ja sitten Poliittinen toimikunta on
vahvistanut luonnoksen.)
Luonnos
1. Uusi talouspolitiikka ja ammattiyhdistykset
Uusi talouspolitiikka aiheuttaa joukon oleellisia muutoksia proletariaatin ja siis myös ammattiyhdistysten asemassa. Nämä muutokset johtuvat siitä, että kommunistipuolue ja neuvostovalta
käyttävät nyt kaikessa politiikassaan, jonka tarkoituksena on siirtyminen kapitalismista sosialismiin, erikoisia siirtymismenetelmiä, toimivat monessa suhteessa toisin kuin aikaisemmin, valtaavat monia uusia asemia niin sanoaksemme "uusin kiertoliikkein", perääntyvät lähteäkseen
paremmin valmistautuneina uudelleen hyökkäykseen kapitalismia vastaan. Niinpä vapaakauppa
ja kapitalismi ovat nyt sallittuja ja kehittyvät valtion säännösteleminä, ja toisaalta valtion tuotantolaitoksia siirretään niin sanotun itsekannattavuuden pohjalle, ts. itse asiassa huomattavalta osaltaan kaupalliselle ja kapitalistiselle perustalle.
2. Valtiokapitalismi proletaarisessa valtiossa ja ammattiyhdistykset
Olemustaan muuttamatta proletaarinen valtio voi sallia kauppavapautta ja kapitalismin kehitystä vain tiettyyn rajaan asti ja ainoastaan ehdolla, että valtio säännöstelee (valvoo, tarkastaa,
määrää muodot, järjestyksen jne.) yksityiskauppaa ja yksityistaloudellista kapitalismia. Tämän
säännöstelyn menestyminen ei riipu ainoastaan valtiovallasta, vaan vielä suuremmassa määrässä proletariaatin ja yleensä työtätekevien joukkojen valveutuneisuudesta, kulttuuritasosta jne.
Mutta vaikka tällainen säännöstely menestyisikin täydellisesti, työn ja pääoman luokkaetujen
vastakohtaisuus säilyy ehdottomasti. Siksi ammattiyhdistysten perustehtäviä on tästä lähtien
proletariaatin luokkaetujen kaikinpuolinen ja kaikkinainen suojeleminen sen taistellessa pääomaa vastaan. Tämä tehtävä on asetettava julkisesti erääksi ensivuoroiseksi tehtäväksi ja ammattiyhdistyskoneisto on vastaavasti uudelleenjärjestettävä, on muutettava sen muotoa tai
täydennettävä sitä, muodostettava tai oikeammin sanoen annettava mahdollisuus muodostaa
lakkorahastoja jne.
3. Valtion tuotantolaitokset, jotka siirretään niin sanotun itsekannattavuuden
pohjalle, ja ammattiyhdistykset
Valtion tuotantolaitosten siirtäminen niin sanotun itsekannattavuuden pohjalle liittyy väistämättömästi ja kiinteästi uuteen talouspolitiikkaan. Lähitulevaisuudessa tämäntyyppiset tuotantolaitokset muodostuvat kiertämättömästi vallitseviksi elleivät yksinomaisiksi. Aikana, jolloin
vapaakauppa on sallittua ja kehittyy, se merkitsee itse asiassa valtion tuotantolaitosten muuttamista huomattavassa määrin kaupalliselle, kapitalistiselle pohjalle. Koska on aivan pakottavan
välttämätöntä kohottaa työn tuottavuutta, saada jokainen valtion tuotantolaitos kannattavaksi
ja voittoa tuottavaksi ja koska ilmenee kiertämätöntä oman hallintohaaran etujen asettamista
etutilalle ja hallintojen liiallista innokkuutta, tämä seikka synnyttää väistämättömästi tietynlaisia
eturistiriitoja työläisjoukkojen ja toisaalta hallintojen tai niiden alaisten valtion tuotantolaitosten johtajien välillä. Sen vuoksi myös valtion tuotantolaitoksiin nähden ammattiyhdistysten
ehdoton velvollisuus on puoltaa proletariaatin ja yleensä työtätekevien joukkojen luokkaetuja
niiden työnantajia vastaan.
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4. LUOKKATAISTELU, JOTA PROLETARIAATTI KÄY VALTIOSSA, MISSÄ TUNNUSTETAAN
MAAN, TEHTAIDEN YM. YKSITYISOMISTUS JA POLIITTINEN VALTA ON KAPITALISTILUOKAN KÄSISSÄ, EROAA OLEELLISESTI SIITÄ LUOKKATAISTELUSTA, JOTA PROLETARIAATTI
KÄY VALTIOSSA, MISSÄ EI TUNNUSTETA MAAN EIKÄ SUURTUOTANTOLAITOSTEN VALTAOSAN YKSITYISOMISTUSTA JA POLIITTINEN VALTA ON PROLETARIAATIN KÄSISSÄ

Luokkataistelu on kiertämätöntä niin kauan, kun on olemassa luokkia. Kapitalismista sosialismiin siirtymisen kaudella luokkien olemassaolo on kiertämätöntä, ja VKP:n ohjelmassa sanotaan täysin selvästi, että otamme vasta ensi askeleita siirtyäksemme kapitalismista sosialismiin.
Sen vuoksi niin kommunistipuolueen ja neuvostovallan kuin ammattiyhdistystenkin on tunnustettava avoimesti, että luokkataistelua käydään ja se on väistämätöntä niin kauan, kunnes teollisuuden ja maanviljelyksen sähköistäminen suoritetaan loppuun ainakin pääpiirteissään ja saadaan siten katkotuksi kaikki pientalouden samoin kuin markkinoiden herruudenkin juuret. Tästä
johtuu, että nykyhetkellä emme voi millään muotoa luopua lakkotaistelusta, periaatteellisesti
emme voi hyväksyä lakia lakkojen vaihtamisesta pakolliseen valtion välitykseen.
Toisaalta on ilmeistä, että kapitalismin aikana lakkotaistelun lopullisena tavoitteena on valtiokoneiston murskaaminen, kyseessä olevan luokkavaltiovallan kukistaminen. Mutta siirtymäkauden proletaarisessa valtiossa, jollainen meidän valtiomme on, lakkotaistelun lopullisena
tavoitteena voi olla vain proletaarisen valtion ja proletaarisen luokkavaltiovallan lujittaminen
siten, että taistellaan tämän valtion byrokraattisia vääristelyjä, sen virheitä ja heikkouksia vastaan, sen valvonnasta pois pyrkivien kapitalistien ahneita luokkapyyteitä yms. vastaan. Sen tähden ei kommunistipuolue, ei neuvostovalta eivätkä ammattiyhdistyksetkään voi missään tapauksessa unohtaa eivätkä ne saa salata työläisiltä ja yleensä työtätekeviltä joukoilta sitä, että
valtiossa, jossa valtiovalta on proletariaatilla, lakkotaistelun käymisen selityksenä ja puolustuksena voivat olla toisaalta ainoastaan proletaarisen valtion byrokraattiset vääristelyt ja sen laitoksissa esiintyvät kaikkinaiset kapitalistisen menneisyyden jäänteet sekä toisaalta työtätekevien joukkojen poliittinen kehittymättömyys ja alhainen kulttuuri. Sillä kun tuomioistuimet ja
kaikki muut valtioelimet muodostetaan luokkaperusteisesti, kun työtätekevät itse ne muodostavat ja erottavat porvariston pois valitsijain joukosta, niin työtätekevien välittömän kääntymisen valtioelinten puoleen täytyy tulla yhä useammin työn ja pääoman, työntekijäin ja työnantajain välisten selkkausten normaaliksi ratkaisemismuodoksi.
5. Paluu vapaaehtoiseen jäsenyyteen ammattiyhdistyksissä
Järjestään kaikkien työläisten pakollinen merkitseminen ammattiyhdistysten jäseniksi on osoittautunut teollisuuden tosiasiallisesti saavutettua sosialisoimisastetta sekä joukkojen kehitystasoa vastaamattomaksi. Sitä paitsi pakollinen jäsenyys on aiheuttanut jossain määrin virkavaltaista vääristelyä myös ammattiliitoissa. On palattava hyvin päättäväisesti melko pitkäksi aikaa
vapaaehtoiseen jäsenyyteen ammattiyhdistyksissä. Ammattiyhdistysten jäseniltä ei saa millään
muodoin vaatia tietynlaisia poliittisia katsomuksia; tässä suhteessa samoin kuin uskontoonkin
nähden on oltava puolueettomia. Proletaarisessa valtiossa ammattiyhdistysten jäseniltä vaadittakoon vain toverikurin ja sen ymmärtämistä, että työväen on yhdistettävä voimansa voidakseen puolustaa työtätekevien etuja, sekä lojaalisuutta työtätekevien valtaa, ts. neuvostovaltaa
kohtaan. Proletaarisen valtion on tuettava työläisten ammatillista yhteenliittymistä niin juridi-
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sesti kuin aineellisestikin. Mutta ammattiyhdistyksillä ei saa olla mitään oikeuksia ilman velvollisuuksia.
6. Ammattiyhdistykset ja tuotantolaitosten johtaminen
Valtiovallan valtaamisen jälkeen proletariaatin perustavoitteena on tuotteiden määrän lisääminen, yhteiskunnan tuotantovoimien valtava kehittäminen. Sodanjälkeinen kurjuus, nälkä ja taloudellinen rappio ovat tehneet tämän VKP:n ohjelmassa selvästi asetetun tavoitteen erittäin
tähdelliseksi. Sen vuoksi suurteollisuuden jälleenrakentamisen mahdollisimman nopea ja varma
menestyminen on ehto, jota ilman ei voida ajatellakaan saavutettavan menestystä työn vapauttamisessa täydellisesti pääoman ikeestä, ei voida ajatellakaan sosialismin voittoa. Venäjän nykytilanteessa tällainen menestys vaatii vuorostaan ehdottomasti vallan keskittämistä kokonaan
tehtaanjohdon käsiin. Tämän tavallisesti yksilöllisen johtovallan periaatteen pohjalle rakentuvan johdon tulee hoitaa itsenäisesti palkkojen säätämistä, palkkarahojen, normiannosten ja
työvaatetuksen jakoa ynnä muita huoltoa koskevia asioita mahdollisimman laajoin järjestelyvapauksin, tarkastaen samalla tiukasti, millaisiin tuloksiin on todella päästy tuotannon kohottamisessa ja sen kehittämisessä kannattavaksi ja voittoa tuottavaksi, sekä valiten mitä harkituimmin
johtomiehiksi etevimpiä ja kyvykkäimpiä henkilöitä jne.
Kaikkinaista ammattiyhdistysten välitöntä sekaantumista laitosten johtamiseen on näissä oloissa pidettävä ehdottomasti vahingollisena ja sallimattomana.
Olisi kuitenkin aivan väärin tulkita tämä eittämätön totuus siten, että ammattiyhdistyksiä kielletään osallistumasta teollisuuden sosialistiseen järjestelyyn ja valtionteollisuuden johtamiseen.
Tämä osallistuminen on välttämätöntä tarkoin määritellyissä, nimenomaan seuraavissa muodoissa.
7. Ammattiyhdistysten osuus ja osallistuminen proletaarisen valtion talous- ja
valtioelinten toimintaan
Proletariaatti on kapitalismista sosialismiin siirtyvän valtion luokkaperusta. Maassa, jossa pientalonpoikaisto on valtaenemmistönä, proletariaatti voi täyttää menestyksellisesti tämän tehtävän vain ehdolla, että se liittoutuu erikoisen taitavasti, varovasti ja asteittaisesti talonpoikaiston
valtaenemmistön kanssa. Ammattiyhdistysten on oltava ensimmäisinä ja välttämättömästi auttamassa valtiovaltaa, jonka kaikkea poliittista ja taloudellista toimintaa johtaa työväenluokan
tietoinen etujoukko, kommunistinen puolue. Koska ammattiyhdistykset ovat yleensä kommunismin koulu, niiden on oltava muun muassa sosialistisen teollisuuden (ja sitten vähitellen myös
maatalouden) johtamisen koulu työläisjoukoille ja sitten yleensä kaikille työtätekeville.
Näitä periaatteellisia näkökohtia silmälläpitäen on määriteltävä seuraavat perusmuodot, joissa
ammattiyhdistykset osallistuvat proletaarisen valtion talous- ja valtioelinten toimintaan:
(1) Ammattiyhdistykset osallistuvat talouselämään yhteydessä olevien kaikkien
talous- ja valtioelinten muodostamiseen asettamalla ehdokkaita ja käyttämällä neuvottelevaa
äänioikeuttaan; ammattiyhdistykset osallistuvat myös näiden elinten toimintaan, mutta eivät
välittömästi, vaan korkeimpien valtionvirastojen jäsenten, talouskollegioiden jäsenten, tehtaanhallintojen jäsenten (siellä, missä sellainen kollegisuus on sallittua), hallintomiesten, heidän
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apulaistensa yms. kautta, jotka ammattiyhdistykset ovat esittäneet ja kommunistipuolue ja
neuvostovalta vahvistaneet.
(2) Ammattiyhdistysten tärkeimpiä tehtäviä on nostaa esiin ja kouluttaa hallintomiehiä työläisten ja yleensä työtätekevien joukkojen keskuudesta. Joskin teollisuudessamme
on nykyisin kymmeniä täysin tyydyttäviä ja satoja enemmän tai vähemmän tyydyttäviä hallintomiehiä, niin lähiaikoina tarvitsemme sadoittain ensiksi mainittuja ja tuhansittain viimeksi
mainittuja. Ammattiyhdistysten on paljon tarkemmin ja tarmokkaammin kuin tähän asti otettava järjestelmällisesti selville kaikki tällaiseen työhön pystyvät työläiset ja talonpojat sekä tarkastettava seikkaperäisesti, kaikinpuolisesti ja asiallisesti, kuinka edistyy heidän koluttamisensa
johtavaan työhön.
3) Yhtä tärkeää on ammattiyhdistysten osallistuminen proletaarisen valtion kaikkiin suunnitteluelimiin. Samalla kun ammattiyhdistykset osallistuvat kaikkeen kulttuuri- ja valistustoimintaan
sekä tuotantopropagandaan, niiden on mainitulla toiminnallaan saatava työväenluokka ja
yleensä työtätekevät joukot osallistumaan yhä laajemmassa mitassa ja syvällisemmin kaikkeen
valtion talouden rakennustyöhön ja perehdytettävä ne koko talouselämän, koko teollisen toiminnan piiriin alkaen raaka-aineiden hankinnasta aina tuotteiden realisointiin saakka sekä annettava entistä konkreettisempi käsitys niin sosialistisen talouden yhtenäisestä valtionsuunnitelmasta kuin myös siitä, että kullekin työmiehelle ja talonpojalle on käytännöllisesti katsoen
etua tämän suunnitelman toteuttamisesta.
(4) Tariffien ja varustelunormien laadinta yms. muodostaa välttämättömän elimellisen osan
ammattiyhdistysten toiminnasta sosialismia rakennettaessa ja niiden osallistuessa teollisuuden
johtamiseen. Niinpä kurinpidollisten oikeusistuinten on parannettava herkeämättä työkuria
sekä kurin ja työn tuottavuuden kohottamisen puolesta käytävän taistelun kulttuurillisia muotoja puuttumatta kuitenkaan kansanoikeuksien tehtäviin yleensä enempää kuin johtotehtäviinkään.
Ammattiyhdistysten ja neuvostovallan vastaavien elinten on tietenkin tarkennettava seikkaperäisesti tässä lueteltuja perustehtäviä, joita ammattiyhdistyksillä on sosialistisen talouden rakentamisen alalla. Oleellisinta on se, että ammattiyhdistykset tekevät lopun välittömästä, valmistelemattomasta, epäpätevästä ja vastuuttomasta johtotoimintaan sekaantumisesta, joka on
aiheuttanut paljon vahinkoa, ja siirtyvät tietoisesti ja päättäväisesti kovaan ja asialliseen, monia
vuosia vaativaan työhön, opettamaan käytännössä työläisiä ja kaikkia työtätekeviä johtamaan
koko maan kansantaloutta.
8. Yhteys joukkoihin on ammattiyhdistysten kaiken toiminnan perusehto
Yhteys joukkoihin, so. työläisten (ja sitten myös kaikkien työtätekevien) valtaenemmistöön, on
ammattiyhdistysten kaiken toiminnan menestymisen tärkein ehto, perusehto. Ammattiliittojärjestöissä ja niiden koneistossa alimmista ylimpiin asti on luotava kokonainen toimihenkilökunta vastuuntuntoisista tovereista, välttämättömästi muistakin kuin kommunisteista, ja tarkastettava sen pätevyys käytännössä monien vuosien työssä. Näiden tovereiden tulee elää välittömästi työväen keskuudessa, tuntea sen elämä läpikotaisin, osata määritellä erehtymättömästi jokaisessa kysymyksessä, joka hetkellä joukkojen mieliala, niiden todelliset tarpeet, pyrkimykset, ajatukset, osata määritellä ilman mitään väärää idealisointia, kuinka tietoisia joukot
ovat ja kuinka voimakkaasti tietyt entisyyden ennakkoluulot ja jäänteet vaikuttavat niihin, osata
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saavuttaa joukkojen rajaton luottamus suhtautumalla niihin toverillisesti, tyydyttämällä huolehtivasti niiden tarpeita. Yhtenä suurimpana ja pelottavimpana vaarana, mikä uhkaa jäsenmäärältään vaatimatonta kommunistipuoluetta sen johtaessa työväenluokan etujoukkona
suurta sosialismiin siirtyvää (toistaiseksi vielä ilman edistyneempien maiden suoranaista apua
siirtyvää) maata, on joukoista irtautumisen vaara, se vaara,että etujoukko etenee liian kauaksi
"suoristamatta rintamaa", säilyttämättä lujaa yhteyttä koko työnarmeijaan, so. työläis- ja talonpoikaisjoukkojen valtaenemmistöön. Samoin kuin parhainkin tehdas mainioine voimakoneineen ja ensiluokkaisine työkoneineen jää seisomaan, jos sen voimakoneen ja työkoneiden väliset voimansiirtolaitteet ovat vialla, niin sosialistisessa rakennustyössämmekin katastrofi on kiertämätön, jos kommunistipuolueen ja joukkojen väliset voimansiirtolaitteet - ammattiyhdistykset - ovat väärin rakennettuja tai toimivat huonosti. Ei riitä, että tätä totuutta selitetään, että se
palautetaan mieleen ja tunnustetaan oikeaksi; se on vakiinnutettava organisatorisesti ammattiliittojen koko rakenteessa ja niiden jokapäiväisessä työssä.
9. Ammattiyhdistysten aseman ristiriitaisuus proletariaatin diktatuurin aikana
Kaikesta edellä mainitusta johtuu, että ammattiyhdistysten erinäisten tehtävien välillä on useita
ristiriitoja. Toisaalta niiden tärkein toimintamenetelmä on vakuuttaminen, kasvattaminen; toisaalta ne valtiovallan käyttöön osallistuvina eivät voi kieltäytyä osallistumasta myös pakotukseen. Toisaalta niiden päätehtävä on työtätekevien joukkojen etujen puolustaminen tämän
sanan välittömässä ja varsinaisessa merkityksessä; toisaalta ne valtiovallan käyttöön ja yleensä
koko kansantalouden rakennustyöhön osallistuvina eivät voi kieltäytyä painostamasta. Toisaalta
niiden on toimittava sotilaallisesti, sillä proletariaatin diktatuuri on mitä ankarinta, sitkeintä ja
vimmatuinta luokkasotaa; toisaalta juuri ammattiyhdistyksissä ovat vähimmin soveliaita spesifiset sotilaalliset toimintamenetelmät. Toisaalta ammattiyhdistysten on osattava sopeutua joukkoihin, näiden kyseiseen kehitystasoon; toisaalta ne eivät saa millään muotoa suhtautua väljäkätisesti joukkojen ennakkoluuloihin ja takapajuisuuteen, vaan niiden on kohotettava jatkuvasti joukkoja yhä korkeammalle tasolle. Ja niin edelleen ja niin edelleen.
Nämä ristiriidat eivät ole satunnaisia eivätkä ne ole poistettavissa vuosikymmeniin, sillä ensinnäkin ne ovat jokaiselle koululle ominaisia ristiriitoja. Ja ammattiliitot ovat kommunismin koulu.
Ei voida toivoa, että aikaisemmin kuin muutaman vuosikymmenen kuluttua työtätekevien
enemmistö saavuttaa korkeimman kehitystason, jolloin aikuisten "koulusta" ei jää mitään jälkeä
eikä muistoja. Toiseksi niin kauan kuin on olemassa kapitalismin ja pientuotannon jäänteitä,
näiden jäänteiden ja sosialismin itujen väliset ristiriidat ovat koko yhteiskuntajärjestelmässä
kiertämättömiä.
Tästä juontuu kaksi käytännöllistä johtopäätöstä. Ensimmäinen: jotta ammattiyhdistysten toiminta olisi menestyksellistä, ei riitä, että niiden tehtävät ymmärretään oikein ja että niiden rakenne on oikea; tarvitaan vielä erityistä tahdikkuutta, taitoa lähestyä joukkoja eri tavalla jokaisessa konkreettisessa tapauksessa, että nämä joukot saataisiin mahdollisimman kitkattomasti
nostetuksi porrasta ylemmäksi kulttuurillisessa, taloudellisessa ja poliittisessa suhteessa.
Toinen johtopäätös: mainitut ristiriidat tulevat välttämättä synnyttämään selkkauksia, erimielisyyttä, kitkaa ym. Täytyy olla korkeampi ja kyllin varovainen instanssi, jotta ne voitaisiin ratkaista viipymättä. Tänä instanssina on kommunistinen puolue ja kaikkien maiden kommunististen
puolueiden kansainvälinen yhtymä, Komintern.
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10. Ammattiyhdistykset ja spesialistit
Tämän kysymyksen peruskohdat on esitetty VKP:n ohjelmassa. Mutta ne jäävät vain paperille,
ellei kiinnitetä toistamiseen huomiota tosiasioihin, jotka osoittavat, missä määrin niitä toteutetaan elämässä. Tällaisia viimeaikaisia tosiasioita ovat ensiksikin työläisten suorittamat insinöörien murhat ei vain Uralin, vaan myös Donbassin yhteiskunnallistetuilla kaivoksilla; toiseksi Moskovan vesijohtolaitoksen yli-insinöörin V. V. Oldenborgerin itsemurha1.
Näihin ilmiöihin ovat tietenkin verrattomasti enemmän syypäitä kommunistinen puolue ja
yleensä neuvostovalta kuin ammattiyhdistykset. Mutta nyt ei ole kysymys sen selvittämisestä,
kuka on poliittisesti eniten syypää, vaan tietyistä poliittisista johtopäätöksistä. Ei voi olla puhettakaan mistään huomattavista menestyksistä sosialistisessa rakennustyössä, elleivät kaikki johtavat laitoksemme, ts. kommunistinen puolue, neuvostovalta ja ammattiyhdistykset, saa aikaan
sitä, että meillä varjeltaisiin kuin silmäterää jokaista spesialistia, joka tekee työtä rehellisesti,
tuntee alansa ja pitää siitä, vaikka hän aatteellisesti olisikin kommunismille täysin vieras. Emme
voi vielä kohtakaan toteuttaa sitä, mikä meidän on kuitenkin toteutettava hinnalla millä hyvänsä, nimittäin että spesialistit erikoisena yhteiskuntakerroksena, joka pysyy erikoisena kerroksena aina niin kauan, kunnes päästään kommunistisen yhteiskunnan korkeimmalle kehitysasteelle, eläisivät sosialismin vallitessa paremmissa oloissa kuin kapitalismin vallitessa - niin aineellisessa kuin oikeudellisessakin suhteessa, niin työläisten ja talonpoikien kanssa tapahtuvan toverillisen yhteistyön kannalta kuin myös aatteellisessa suhteessa, ts. siinä suhteessa, että he
tuntisivat tyydytystä työstään ja olisivat tietoisia työnsä yhteiskunnallisesta hyödyllisyydestä ja
riippumattomia kapitalistiluokan itsekkäistä etupyyteistä. Kukaan ei suostu tunnustamaan vähänkään siedettävästi järjestetyksi sellaista hallintoa, jossa ei tehdä suunnitelmallista ja käytännöllisiä tuloksia tuottavaa työtä spesialistien turvaamiseksi kaikinpuolisesti, parhaimpien spesialistien palkitsemiseksi, heidän etujensa puoltamiseksi ja suojaamiseksi jne. Ammatillisten järjestöjen on tehtävä kaikkea tämäntapaista työtä (tai osallistuttava järjestelmällisesti kaikkien hallintojen vastaavaan työhön) pitäen silmällä työnteon ja koko kansantalouden eikä kyseisen hallinnon etuja. Spesialistien suhteen ammattiyhdistysten tehtävä on mitä raskain ja vaikein: niiden on vaikutettava herkeämättä mahdollisimman laajoihin työväenjoukkoihin, jotta näiden ja
spesialistien keskinäissuhteet muodostuisivat oikeiksi, ja vain tällainen työ voi antaa todella
huomattavia käytännöllisiä tuloksia.
11. Ammattiyhdistykset ja pikkuporvariston vaikutus työväenluokkaan
Ammattiyhdistykset ovat vasta silloin reaalisia, kun ne yhdistävät hyvin laajoja puolueeseen
kuulumattomien työläisten kerroksia. Tästä johtuu väistämättömästi, että etenkin maassa, jossa talonpoikaisto on valtaenemmistönä, juuri ammattiyhdistyksissä ovat verrattain pysyviä
kaikki sellaiset poliittiset vaikutteet, jotka ovat kapitalismin jäänteiden ja pientuotannon päällysrakennetta. Nämä ovat pikkuporvarillisia vaikutteita, so. toisaalta eserräläis-menshevistisiä (II
ja II½ Internationaalin puolueiden venäläinen muunnos) ja toisaalta anarkistisia vaikutteita.
Ainoastaan näiden virtausten piiriin on jäänyt jonkin verran huomattavampi määrä henkilöitä,
jotka eivät puolusta kapitalismia itsekkäiden luokkapyyteiden kannustamina, vaan aatteen
1

. Tässä sitä koskeva kirjoitus, joka julkaistiin "Pravdassa" 3.I.1922 ((siteerattava kirjoituksen
koko teksti "Uutisosastosta", s. 4)).
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vuoksi, uskoen edelleenkin, että heidän julistamallaan "demokratialla", "tasa-arvoisuudella" ja
"vapaudella" yleensä ei ole luokkapoliittista merkitystä.
Nimenomaan edellä mainittu yhteiskunnallis-taloudellinen syy eikä eri ryhmien ja sitäkin vähemmän eri henkilöiden osuus on selityksenä sille, että ammattiyhdistyksissämme havaitaan
tuollaisten pikkuporvarillisten aatteiden jäänteitä (joskus henkiinheräämistäkin). Sen vuoksi niin
kommunistisen puolueen ja kulttuuri- ja valistustyötä suorittavien neuvostolaitosten kuin myös
kaikkien ammattiyhdistyksissä olevien kommunistienkin on kiinnitettävä paljon suurempaa
huomiota aatteelliseen taisteluun pikkuporvarillisia vaikutteita, virtauksia ja poikkeamia vastaan
ammattiyhdistyksissä - etenkin kun uusi talouspolitiikka ei voi olla johtamatta tietynlaiseen kapitalismin voimistumiseen. Sen vastapainoksi on välttämättä voimistettava taistelua työväenluokkaan kohdistuvaa pikkuporvariston vaikutusta vastaan.
Loppu
=======
Käsitellään teesien ohella.
Tämä on annettava tov. Molotoville puhtaaksi kirjoittamatta.
Tähän päättyvät julkaistavaksi tarkoitetut teesit, ts. niiden luonnos, joka esitetään valiokunnalle
ja sitten Poliittiselle toimikunnalle.
Ehdotan, että erikoisella Poliittisen toimikunnan päätöksellä hyväksytään tov. Rudzutakin luonnokseen sisältyvä päätös seuraavassa sanamuodossa: poliittinen toimikunta antaa Organisaatiotoimikunnan tehtäväksi muodostaa KK:n Organisaatiotoimikunnan yhteyteen erikoisen
valiokunnan tarkastamaan ja uusimaan ammattiyhdistysliikkeen johtavia huippukerroksia ( ja
mahdollisuuksien mukaan myös kaikkia kom. työntekijöitä) pitäen silmällä pikkuporvarillisia eserräläis-menshevistisiä ja anarkistisia - vaikutteita ja poikkeamisia vastaan käytävän taistelun
voimistamista. Tämän valiokunnan tulee VKP:n seuraavaan, yhdenteentoista edustajakokoukseen mennessä suorittaa loppuun (ainakin suurimmalta osaltaan työnsä ja esittää siitä
selostus puolueen edustajakokoukselle.
4.I.1922 Lenin
Kirjoitettu 30. joulukuuta 1921 - 4. tammikuuta 1922
Julkaistu eräin muutoksin tammikuun 17 pnä 1922
"Pravda" lehden 12. n:ossa
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan.
Teokset, 42. osa, s. 335 - 345
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KIRJEITÄ TOVEREILLE
V. I. Lenin kävi laajaa kirjeenvaihtoa eri järjestöjen ja henkilöiden kanssa. Hänen lähettämänsä
kirjeet ja sähkeet on julkaistu "Teosten" osissa 31 - 37. Ammattiyhdistysliikettä runsaassa kirjeenvaihdossa kuitenkin on käsitelty niukasti. Seuraavassa ne V. I. Leninin aihetta käsittelevät
kirjeet, joilla on merkitystä aiheen ymmärtämisen kannalta.
138
O. I . VINOGRADOVILLE
Nishtshille Leniniltä
Hyvä toveri! Luin mielenkiinnolla kirjeenne (N:o 6), joka koskee alinta järjestösolua käsityöläisten keskuudessa. Tehtaissa täytyy tällaisena soluna olla tehdaskomitean, entä käsityön alalla?
Olette ammatillisten kerhojen kannalla, entä vastaväittäjänne? En käsittänyt, mikä kanta heillä
on. Valitettavasti en myöskään tiedä, mitä ne vanhat ammatilliset "neuvostot" olivat? milloin
niitä oli? miten niitä muodostettiin? miten ne yhdistivät toisiinsa sosialidemokraattisen ja ammatillisen toiminnan?
En tohdi toistaiseksi esittää kantaani, kun en tunne tämän käytännöllisen asian käytännöllistä
puolta. Ehkä seuraavat kirjeet tutustuttavat minut siihen lähemmin, sitten nähdään. On totta,
että täytyy tuntea kokemus ja oltava varovaisia muutosten teossa. Mutta en käsitä, mitä tekemistä tässä on ekonomismilla. Vai eikö tehdaskomiteoissa niin ikään puhuta etupäässä tehtaalaisten (samoin ammatillisista) eduista? Kukaan ei ole kuitenkaan sitä vastaan, että sosialidemokraattisen järjestön alimpana soluna pitää olla tehdaskomitean. Tärkeä merkitys elinoloilla,
kokoontumis- ja kohtaamismahdollisuuksilla, sillä alimman solun täytyy toimia erittäin vilkkaasti, jatkuvasti ja säännöllisesti. Ja vihdoin, täytyykö rakenteen ehdottomasti olla kaikkialla samanlainen? Ehkä olisi edullisempaa, jos rakenne olisi tyypiltään erilainen, että voitaisiin mukautua
erilaisiin oloihin ja kartuttaa runsaammin kokemusta?
Kiitokset kirjeistä. Jatkakaa, sillä saamme harvoin uutisia arkityöstä (mikä on mielenkiintoisinta).
Kirjoitettu huhtikuun 8 pnä 1905
Lähetetty Genevestä Odessaan
Julkaistu ensi kerran v. 1925
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
Teokset, 34. osa, s. 301 - 302
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S. I. GUSEVILLE
Natiolle Leniniltä
13.X.05
Hyvä ystävä. Odessan komitean päätöslauselma ammatillisesta taistelusta! ("päätökset" N:o 6
tai 5, epäselvästi; kirjeessä N:o 24. Päivätty syyskuussa 1905) tuntuu minusta äärimmäisen virheelliseltä. Mielestäni tuo päätöslauselma on luonnollisesti selitettävissä sillä, että on innostuttu taistelemaan menshevikkejä vastaan, muttei pidä langeta toiseen äärimmäisyyteen. Päätöslauselmassa on kuitenkin langettu nimenomaan toiseen äärimmäisyyteen. Siksi rohkenen eritellä arvostelevasti Odessan komitean päätöslauselmaa ja pyydän tovereita käsittelemään huomautukseni, joita en ole tehnyt suinkaan siksi, että pyrkisin saivartelemaan.
Päätöslauselmassa on kolme (numeroimatonta) osaa, joissa perustellaan asiaa, ja viisi (numeroitua) osaa, joissa esitetään varsinaisesti päätös. Ensimmäinen osa (perustelujen alkukohta) on
täysin hyvä: on otettava hoitaakseen "proletariaatin luokkataistelun kaikkien ilmausten johto"
eikä pidä koskaan unohtaa tehtävää - ammatillisen taistelun johtamista. Mainiostisanottu.
Edelleen, toinen kohta: "ensi sijalle" muka asetetaan sellainen tehtävä kuin aseellisen kapinan
valmistelu ja (3. kohta eli perustelujen loppu) "tämän vuoksi sellainen tehtävä kuin proletariaatin ammatillisen taistelun johtaminen siirtyy väistämättä toiselle tilalle". Tämä on mielestäni
teoreettisesti virheellistä ja taktiikan kannalta väärin.
Teoreettisesti on virheellistä rinnastaa toisiinsa kahta tavallaan tasavertaista, tavallaan samalla
tasolla olevaa tehtävää: "Aseellisen kapinan valmistelua" ja "ammatillisen taistelun johtamista".
Toinen tehtävä on muka ensi sijalla, toinen toisella sijalla. Näin sanottaessa verrataan toisiinsa
ja rinnastetaan aivan erilaisia asioita. Aseellinen kapina on tämän hetken poliittisen taistelun
menetelmä. Ammatillinen taistelu on koko työväenliikkeen vakinaisia, kapitalismin oloissa aina
tarpeellisia ja kaikkina ajankohtina välttämättömiä ilmenemismuotoja. Engels on eräässä kohdassa, jonka olen esittänyt lainauksena kirjassani "Mitä on tehtävä?", osoittanut, että proletariaatin taistelussa on kolme perusmuotoa: taloudellinen, poliittinen ja teoreettinen (tieteellinen,
aatteellinen, filosofinen) taistelu. Kuinka voidaan asettaa rinnakkain yksi näistä taistelun perusmuodoista (ammatillinen taistelu) ja taistelun toisen perusmuodon erillinen, tämän hetken
menetelmä? koko ammatillisen taistelun "tehtävänä" ja poliittisen taistelun nykyinen eikä suinkaan ainoa keino? Se on suorastaan mahdotonta, samantapaista kuin olisi kymmenesosien ja
sadasosien yhteenlaskeminen tekemättä niitä yhdennimisiksi. Mielestäni nämä molemmat perustelukohdat (toinen ja kolmas) on syytä poistaa. "Ammatillisen taistelun johtamisen" ohella
voidaan asettaa tehtäväksi vain yleensä koko poliittisen taistelun käyminen kokonaisuudessaan,
eikä suinkaan poliittisen tai aatteellisen taistelun mitään erillisiä, tämän hetken, nykypäivien
tehtäviä. Näiden kummankin kohdan asemesta olisi osoitettava, ettei saa hetkeksikään unohtaa
poliittista taistelua, työväenluokan valistamista kaikilla sosialidemokratian aatteilla, että on pyrittävä saamaan aikaan kiinteä ja erottamaton yhteys työväenliikkeen kaikkien eri ilmentymien
kesken eheän ja todella sosialidemokraattisen liikkeen luomiseksi. Tämä huomautus voisi olla
toisena perustelukohtana. Kolmannessa kohdassa voitaisiin todeta välttämättömäksi varoittaa
käsittämästä ja järjestämästä ammatillista taistelua suppeasti, mitä porvaristo propagoi uutterasti. En tietenkään esitä mitään päätöslauselmaluonnosta, en kajoa kysymykseen, kannattaako
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siitä erikoisesti puhua; toistaiseksi puhun vain siitä, kuinka ajatuksenne olisi esitettävä teoreettisesti oikein.
Taktilliselta kannalta päätöslauselma tässä muodossa asettaa aseellisen kapinan tehtävät perin
epäonnistuneesti. Aseellinen kapina on muodoltaan korkeinta poliittista taistelua. Jotta se olisi
proletariaatin toimeenpanema ja sosialidemokratian johtama eikä muu kapina olisi menestyksellinen, on välttämätöntä kehittää laajasti työväenliikkeen kaikkia puolia. Kapinatehtävien ja
ammatillisen taistelun johtamisen vastakkainasettaminen on siitä syystä kerrassaan virheellinen
ajatus. Siten mataloitetaan ja pirstotaan kapinatehtäviä. Sen asemesta, että tehtäisiin yhteenveto koko työväenliikkeestä, kruunattaisiin se, kapinatehtävä erotetaan jollain tavalla irralliseksi. Tuntuu siltä kuin kaksi asiaa sotkettaisiin keskenään: päätöslauselma ammatillisesta taistelusta yleensä (Odessan komitean päätöslauselma on kirjoitettu tästä aiheesta) ja päätöslauselma voimien jaottelusta Odessan komitean nykyisessä työssä (tätä vikaa on teidän päätöslauselmassanne, mutta sehän on kokonaan eri juttu).
Siirryn käsittelemään numeroituja kohtia, jotka esitetään varsinaisessa päätösosassa.
Ad. I. "Paljastettava harhaluulot", "jotka koskevat ammattiliittoja"... tämä on vielä mukiinmenevää, vaikka parempi olisi jättää pois. Ensinnäkin, tämä sisältyy osaan, jossa asiaa perustellaan ja
jossa on osoitettava, että liikkeen kaikki puolet ovat erottamattomasti sidotut toisiinsa. Toiseksi, ei sanota, mitkä harhaluulot. Jos tämä sanonta jätetään, niin olisi lisättävä: sellaiset porvarilliset harhaluulot, että työväenluokan taloudelliset ja muut tarpeet voidaan tyydyttää kapitalistisessa yhteiskunnassa.
..."tähdennettävä voimaperäisesti niiden (ammattiliittojen?) suppeutta työväenliikkeen lopullisiin päämääriin verraten". Kaikki ammattiliitot ovat siis "suppeita". Entä proletariaatin poliittiseen organisaatioon sidotut sosialidemokraattiset ammattiliitot? Eihän painopiste ole siinä,
että ammattiliitot ovat "suppeita", vaan siinä, että tämä yksi (ja siinä mielessä suppea, sillä kysymys on yhdestä) puoli sidottaisiin toisiin. Siis joko tämä kohta on hylättävä tai jälleen sanottava, että on kytkettävä yksi puoli muihin ja lujitettava sen yhteyttä kaikkiin toisiin, juurrutettava
ammattiliittoihin sos.-dem. sisältöä, sos.-dem. propagandaa, saatava ne osallistumaan kaikkeen
sos.-dem. toimintaan jne
.Ad. II. Menettelee.
Ad. III: Mainituista syistä on väärin asettaa rinnakkain ammattiliittojen tehtäviä ja sellaista "mitä
ajankohtaisinta ja ensivuoroisinta tehtävää" kuin on aseellinen kapina. Ammatillista taistelua
koskevassa päätöslauselmassa ei ole syytä puhua aseellisesta kapinasta, sillä tämä on keino,
jonka avulla tapahtuu II kohdassa osoitettu "tsaarin itsevaltiuden kukistaminen". Ammattiliitot
voisivat laajentaa sitä perustaa, josta ammennamme voimaa kapinaa varten, joten sanon vielä
kerran, että on väärin asettaa niitä toistensa vastakohdiksi.
Ad. IV. "Käytävä tarmokkaasti aatteellista taistelua niin sanottua vähemmistöä vastaan", joka
"ammattiliittoja koskevissa kysymyksissä" palaa takaisin "ekonomismiin". Eiköhän tämä ole
Odessan komitean päätöslauselmassa liian yleistä? Eikö se vaikuta liioittelulta? Eihän lehdistössä ole arvosteltu ainoatakaan menshevikkien yhteistä päätöstä "ammattiliitoista". On vain mainittu, että liberaalit kehuvat heitä siitä, että he pyrkivät häärimään järjettömän uutterasti tämän kysymyksen parissa: Mutta tästä juontuu vain se johtopäätös, että meidän täytyy uurastaa
"järkevästi", että myös meidän täytyy ehdottomasti uurastaa. Tämä kohta on mielestäni joko
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hylättävä kokonaan ja rajoituttava osoittamaan, että on varoitettava suppeudesta ja käytävä
taistelua porvaristoa sekä liberaaleja vastaan, jotka pyrkivät vääristelemään ammattiliittojen
tehtäviä; -tahi se on muotoiltava erityisesti jotain menshevikkien tiettyä päätöslauselmaa koskevaksi (tällä haavaa en tiedä sellaisia päätöslauselmia; ehkä joitain Akimovin laatimia on ilmaantunut teillä siellä etelässä).
Ad: V. Tämä on asiaa. Sanat "ja mikäli mahdollista johto", korvaisin sanoilla "ja johto". Teemme
kaiken "mikäli mahdollista". Näiden sanojen liittäminen tähän kohtaan johtaa väärään tulkintaan, ikään kuin me pyrkisimme vähiten kohtaamaan jne.
Mielestäni yleensä sanoen täytyy varoa liioittelemasta taistelua menshevikkejä vastaan tässä
kysymyksessä. Nyt varmaan alkaa aivan kohta muodostua ammattiliittoja. Ei pidä vetäytyä syrjään eikä missään nimessä antaa aihetta ajatella, että olisi vetäydyttävä syrjään, vaan on pyrittävä osallistumaan, vaikuttamaan jne. Onhan olemassa erikoinen työläiskerros, ikämiehiä ja
perheellisiä, joista on nyt hirveän vähän hyötyä poliittisessa taistelussa, mutta sangen paljon
hyötyä ammatillisessa taistelussa. Tuota kerrosta on käytettävä hyväksi, on vain ohjattava sen
toimenpiteitä tällä alalla. Venäjän sosialidemokratialle on tärkeää, että se ottaa heti alussa oikean sävyn suhteessa ammattiliittoihin, on otettava heti alunperin perinteelliseksi tavaksi, että
sosialidemokraatit osallistuvat toimintaan ja sosialidemokraatit johtavat sitä. Tietysti voi käydä
niin, ettei käytännössä riitä voimia, mutta se on jo vallan eri asia, ja siihenkin täytyy sanoa: jos
osataan käyttää kaikkia erilaisia voimia, niin aina on voimia myös ammattiliittoja varten. Olihan
voimia kirjoittamaan päätöslauselmaa ammattiliitoista, ts. ohjaamaan aatteellisesti, ja siinä
onkin asian ydin.
Puristan kättänne ja pyydän tiedottamaan, kun saatte tämän kirjeen, ja kirjoittamaan, mitä ajattelette sen johdosta.
Teidän N. Lenin
Lähetetty Genevestä Odessaan
Julkaistu ensi kerran v. 1926
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
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Tov. Tomskille pyynnöin esittää asia YAKN:lle1 ja YAKN:n kommunistiryhmälle
Hyvät toverit! Oheisena lähetän Teille tiedotuksen hämmästyttävästä virastokankeudesta, leväperäisyydestä, byrokratiasta ja saamattomuudesta mitä tärkeimmässä käytännön asiassa.
En ole koskaan epäillytkään sitä, että komissariaateissamme, aivan kaikissa, on vielä hyvin paljon byrokratiaa.
Mutta en odottanut, että ammattiliitoissa esiintyisi byrokratiaa ainakin yhtä paljon.
Se on mitä suurin häpeä. Pyydän hartaasti lukemaan kaikki oheiset asiakirjat YAKN:n kommunistiryhmässä ja hahmottelemaan käytännölliset toimenpiteet byrokratian, virastokankeuden,
toimettomuuden ja saamattomuuden hävittämiseksi.
Tuloksista pyydän ystävällisesti ilmoittamaan minulle.
Melnitshanski itse soitti minulle näistä 10.0002 metallimiehestä. Minä nostin hälyn Kulkulaitosten kansankomissariaatissa, ja nyt Melnitshanski teki minulle tepposet...
Kommunistisin terveisin
V. Uljanov (Lenin)
Julkaistu ensi kerran v. 1925. Teokset. 35. osa, s. 396

1

. Yleisvenäläinen Ammattiliittojen Keskusneuvosto. Suom.

2

. Vuoden 1919 lopulla Lenin antoi ohjeen 10 000 ammattitaitoisen metallityöläisen lähettämisestä rautatielaitoksen kunnostamistyöhön. YAKN:n ja Moskovan kaupungin ammattiliittoneuvoston johto viivytti työläisten lähettämisehtojen laatimista. Sen johdosta Lenin lähetti tämän kirjeen.

