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VKP:n TAKTII~~~EHDYN
TEESIT
1. VSFNT:n

KANSAINVÄLINEN

ALUSTUKsEN
ASEMA

Venajän Sosialistisen Federa tii visen Neuvos totasa vallan
kansainväliselle
asemalle on nykyään luonteenomaista
eräänlainen tasapaino tila , joka tavattoman epävakaanakin
on luonut omalaatuiset maailmanpoliittiset
suhdanteet.
Tämä.omalaatuisuus ilmenee seuraavasti: toisaalta kansainvälinen porvaristo uhkuu hillitöntä vihaa ja kiukkua
Neuvosto-Venäjää kohtaan ja on valmis millä hetkellä tahansa käymään kimppuun kuristaakseen sen. Toisaalta kaikki
sotilaalliset asioihin puuttumisyritykset,
jotka maksoivat
tuolleporvaristolle
satoja miljoonia frangeja, ovat menneet
täydellisesti myttyyn siitä huolimatta, vaikka neuvostovalta oli silloin heikompi kuin nyt ja venäläisillä tilanherroilla sekä kapitalisteilla oli kokonaisia armeijoita VSFNT:n
alueella. Oppositio Neuvosto-Venäjää vastaan käytävään
sotaan nähden on voimistunut kaikissa kapitalistisissa
maissa erittäin suuresti valaeri voimaa proletariaatin vallankumoukselliseen
liikkeeseen ja temmaten mukaansa
erittäin laajoja pikkuporvarillisia väestökerroksia. Eturistiriidat eri imperialistimaiden välillä ovat kärjistyneet ja
kärjistyvät päivä päivältä yhä syvemmiksi. Vallankumouksellinen liike Idän monisatamiljoonaisten sorrettujen kansojen keskuudessa kasvaa erinomaisen voimakkaasti. Kaikkien näiden olosuhteiden vaikutuksesta
kansainvälinen
imperialismi osoittautui kykenemättömäksi
kuristamaan
Neuvosto-Venäjän, vaikka onkin paljon voimakkaampi, ja
sen on ollut pakko tilapäisesti tunnustaa tai puolittain
tunnustaa Neuvosto-Venäjä sekä ryhtyä kauppasuhteisiin
tämän kanssa.

On syntynyt, vaikka äärimmäisen epävakaa ja äärimmäisen horjuva, mutta kuitenkin sellainen tasapainotila, että so- .
sialistinen tasavalta voi olla olemassa - tietenkin vain jonkin aikaa - kapitalistisen
maailman ympäröimänä.
2. LUOKKIEN

VOIMASUHDE

KANSAINVÄLISESSÄ

MITASSA

Tällaisen asiaintilan
vallitessa
luokkien voimasuhde
kansainvälisessä mitassa on muodostunut seuraavanlaiseksi:
Kansainvälinen
porvaristo, jolla ei ole mahdollisuutta
käydä avointa sotaa Neuvosto-Venäjää vastaan,odottaa
vaanien hetkeä, jolloin olosuhteet sallivat sen ryhtyä jatkamaan
tätä sotaa.
Kehittyneimpien
kapitalististen
maiden proletariaatti
on jo kaikkialla nostanut esiin etujoukkonsa, kommunistiset
puolueet, jotka kasvavat ja pyrkivät johdonmukaisesti
valloittamaan
puolelleen proletariaatin
enemmistön jokaisessa maassa ja järkyttävät
vanhojen tradeunionististen
byrokraattien
samoin kuin Amerikan ja Euroopan työväenluokan imperialistisilla
etuoikeuksilla turmeltujen huippukerrosten vaikutusvaltaa.
Kapitalististen
maiden pikkuporvarilliset
demokraatit,
joiden edistyneintä
osaa edustavat toinen Internationaali
ja Internationaali
IF/2, ovat tätä nykyä kapitalismin tärkein
tuki, koska niiden vaikutuksen alaisena on yhä enemmistö
tai huomattava osa teollisuuden ja kauppa-alan työläisistä
sekä toimihenkilöistä,
jotka pelkäävät vallankumouksen
sattuessa menettävänsä imperialismin antamien etuoikeuksien luoman suhteellisen poro porvarillisen hyvinvointinsa.
Mutta voimistuva talouspula huonontaa kaikkialla laajojen
joukkojen asemaa, ja tämä seikka sen ohella, että kapitalismin säilyessä uusien imperialististen sotien kiertäIilättömyys
käy yhä ilmeisemmäksi, tekee mainitun tuen yhä epävarmemmaksi.
Siirtomaiden ja puolisiirtomaiden
työtätekevät
joukot,
jotka muodostavat] maapallon
väestön valtaenemmistön,
ovat heränneet poliittiseen elämään jo 20. vuosisadan alusta,
varsinkin Venäjän, Turkin, Persian ja Kiinan vallankumousten vaikutuksesta. Vuosien 1914-1918 imperialistinen sota
ja Venäjän neuvostovalta muuttavat nämä joukot lopullisesti maailmanpolitiikan
ja imperialismin
vallankumouksellisen hävittämisen
aktiiviseksi tekijäksi, vaikka Euroopan ja Amerikan valistunut poro porvaristo , muun muassa

II ja IJl/2 Internationaalin johtajat, sulkee itsepintaisesti
silmänsä siltä. Näiden maiden etunenässä on Brittiläinen
Intia, ja vallankumous kasvaa siellä sitä nopeammin, mitä
suuremmaksi siellä kasvaa toisaalta teollisuus- ja rautatieläisproletariaatin merkitys ja. toisaalta mitä julmemmaksi
käy englantilaisten harjoittama terrori heidän turvautuessa
yhä useammin joukkomurhiin (Amritsar)141, julkisiin ruoskimisiin jne.
3. LUOKKIEN

VOIMASUHDE

VENÄJÄLLÄ

Neuvosto-Venäjän sisäiselle poliittiselle tilanteelle on
määräävänä
se, että täällä on ensi kerran koko maailman
historiassa jo useiden vuosien ajan ollut olemassa vain kaksi
luokkaa: proletariaatti, jonka on kasvattanut vuosikymmenienkuluessa
sangen nuori, mutta silti nykyaikainen
koneellinen suurteollisuus,
sekä pientalonpojisto,
joka
muodostaa väestön valtaenemmistön.
Suurmaanomistajat ja kapitalistit eivät ole kadonneet
Venäjältä, mutta he ovat joutuneet täydellisen pakkoluovutuksen kohteeksi, poliittisesti heidät on kokonaan lyöty
luokkana, jonka rippeet ovat piiloutuneet neuvostovallan
valtionvirkailijoiden joukkoon. He ovat säilyttäneet luokkaorganisaationsa ulkomailla maanpakolaisina,
joita on
luultavasti 11/2 tai 2 miljoonaa henkeä ja joilla on yli
puolisataa kaikkia porvarillisia ja »sosialistisia» (so, pikkuporvarillisia) puolueita edustavaa päivälehteä, armeijan
rippeet ja laajat yhteydet kansainväliseen porvaristoon.
Tuo maanpako laisjoukko tekee kaikin voimin ja keinoin
työtä hävittääkseen neuvostovallan ja palauttaakseen Venäjälle kapitalismin.
\.
.
4. PROLETARIAATTI

JA TALONPOJISTO

VENÄJÄLLÄ

Venäjän sisäisen tilanteen ollessa tällainen sen proletariaatti hallitsevana luokkana asettaa ajankohdan päätehtäväksi määritellä ja toteuttaa oikein ne toimenpiteet, joita
tarvitaan talonpojiston johtamiseksi, lujan liiton ylläpitämiseksi sen kanssa sekä sitä varten, että voitaisiin ajan
mittaan siirtyä asteittain yhteiskunnallistettuun
koneelliseen suurmaanviljelyyn.
Tämä tehtävä on Venäjällä erikoisen vaikea maamme takapajuisuuden takia sekä sen
vuoksi, että seitsenvuotinen imperialistinen ja kansalais-

sota on köyhdyttänyt sen äärimmilleen. Ja ilman tuollaista
erikoisuuttakin tämä tehtävä on sosialistisen rakennustyön
vaikeimpia tehtäviä, joita nousee kaikkien kapitalististen
maiden eteen, mahdollisesti vain Englantia lukuunottamatta. Mutta Englanninkaan suhteen ei saa unohtaa, että vaikka pienten vuokraviljelijäin luokka siellä on varsin vähälukuinen, niin sen sijaan pikkuporvarilliseen tapaan elävien
ihmisten prosentti työläisten ja toimihenkilöiden keskuudessa on siellä tavattoman suuri, mikä on seurausta satojen
miljoonien ihmisten tosiasiallisesta orjuudesta Englannille
»kuuluvissa: siirtomaissa.
Sen vuoksi yleismaailmallisen proletaarisen vallankumouksen yhtenäisen kehitysprosessin kannalta katsoen
Venäjällä parhaillaan elettävän aikakauden merkitys on
siinä, että kokeillaan ja tarkistetaan käytännöllisesti valtiollista valtaa käyttävän proletariaatin politiikkaa suhteessa pikkuporvarillisiin joukkoihin.
5. PROLETARIAATIN JA TALONPOJISTON
SOTILAALLINEN LIITTO VSFNT:ssä

Pohjan proletariaatin
ja talonpojiston
oikeille keskinäissuhteille Neuvosto-Venajällä loi vuosien 1917-1921
kausi, jolloin koko maailman porvariston sekä kaikkien
pikkuporvarillisten demokraattien (eserrien ja monsevikkien)
puolueiden tukema kapitalistien ja tilanherrojen hyökkäys
loi, lujitti ja muotoili proletariaatin
ja talonpojiston
välisen sotilaallisen liiton neuvostovallan puolesta. Kansalaissota on luokkataistelun
kärkevin muoto, ja mitä
tuimempaa tåmä taistelu on, sitä nopeammin sen liekeissä
palavat poroksi kaikki pikku porvarilliset harhakäsitykset
ja ennakkoluulot, sitä ilmeisemmin itse käytäntö näyttää
talonpojiston taka pajuisimmillekin kerroksille, että vain
proletariaatin diktatuuri voi pelastaa sen ja että eserrät
ja mensevikit ovat tosiasiassa vain tilanherrojen ja kapitalistien käskyläisiä.
Mutta kun proletariaatin
ja talonpojiston välinen
sotilaallinen liitto oli - eikä voinut olla olematta - niiden lujan liiton ensimmäinen muoto, se ei olisi voinut kestää
edes muutamaa viikkoa ilman tiettyä taloudellista liittoa
mainittujen luokkien välillä. Talonpoika sai työväenvaltio lta kaiken maan ~a turvan tilanherroja sekä kulakkeja

vastaan; työläiset saivat talonpojilta elintarvikkeita
si suurteollisuuden jälleenrakentamiseen saakka.

lainak-

6. SIIRTYMINEN PROLETARIAATIN JA TALONPOJISTON
OIKEIHIN TALOUDELLISIIN
KESKINÄISSUHTEISIIN

Pientalonpoikien ja proletariaatin liitto voi sosialistiselta näkökannalta katsoen muodostua täysin oikeaksi ja
kestäväksi vasta silloin, kun täydelleen jälleenrakennetut
kulkulaitos ja suurteollisuus tarjoavat proletariaatille mahdollisuuden antaa talonpojille vaihtotavarana
elintarvikkeita vastaan kaikkia niitä tuotteita, joita nämä tarvitsevat
itseään varten ja taloutensa parantamiseksi. Äärimmilleen
hävitetyssä maassa sitä ei voitu mitenkään saada heti aikaan. Elintarvikkeiden luovutusvelvollisuus oli keino, jota
puutteellisesti järjestetty valtio saattoi helpoimmin soveltaa kestääkseen ja pitääkseen puoliaan tavattoman vaikeassa sodassa tilanherroja vastaan. Vuoden 1920 kato ja rehun
puute kärjistivät erikoisesti jo muutenkin suurta talonpoikien hätää ja tekivät viipymättömän siirtymisen elintarvikeveroon ehdottoman välttämättömäksi.
Kohtuullinen elintarvikevero tuo oitis suurta parannusta
talonpojiston asemaan kannustaeri sitä samalla laajentamaan kylvöaloja ja .parantamaan maanviljelyä.
Elintarvikevero on siirtymistä talonpojan kaikkien viljaylijäämien pakko-otosta oikeaan sosialistiseen tuotteiden
vaihtoon teollisuuden ja maatalouden välillä.
7. KAPITALISMIN JA TOIMILUPIEN SALLITTA VUUDEN
MERKITYS JA EHDOT, JOILLA NEUVOSTOVALTA
NIITÄ SALLII

Elintarvikevero
merkitsee luonnollisesti talonpojalle
vapautta käyttää mielensä mukaan ylijäämiä, joita hänelle jää veronmaksun jälkeen. Mikäli valtio ei voi tarjota
talonpojalle sosialistisen tehtaan tuotteita vaihtaakseen
niillä kaikki nämä ylijäämät, sikäli ylijäämien myyntivapaus merkitsee väistämättömästi
kapitalismin kehityksen
vapautta.
Mainituissa rajoissa se ei kuitenkaan ole lainkaan pelottavaa sosialismille niin kauan kuin kulkulaitos ja suurteol-

lisuus pysyvät proletariaatin käsissä. Päinvastoin, kapitalismin kehitys proletaarisen valtion valvonnan ja säännöstelyn alaisena (ts. sanan tässä mielessä »valtiokapitalismin»
kehitys) on edullista ja välttämätöntä
tavattoman köyhtyneessä ja takapajuisessa
pientalonpoikaisessa
maassa
(luonnollisesti vain tietyissä rajoissa), koska se voi jouduttaa
talonpoikaisen
maanviljelyn viipymätöntä
nousua. Vieläkin enemmän tämä koskee toimilupia: suorittamatta mitään denationalisointia työväenvaltio vuokraa ulkomaalaisille kapitalisteille
määrättyjä
kaivoksia, metsäalueita.
öljykenttiä ym. saadakseen heiltä lisää teollisuuskalustoa
ja koneita, joiden turvin voimme jouduttaa neuvostomaan
suurteollisuuden
jälleenrakentamista.
Se maksu, jonka toimiluvanhaltijat
perivät osuutena
arvokkaista
tuotteista,
on kieltämättä
työväenvaltion
maailmanporvaristolle maksamaa pakko veroa; hämäämättä
missään määrin tätä seikkaa meidän pitää käsittää selvästi,
että meille on edullista maksaa tätä pakko veroa jouduttaaksemme siten suurteollisuutemme
jälleenrakentamista
ja
parantaaksemme tuntuvasti työläisten sekä talonpoikien
asemaa.
8. ELINTARVIKEPOLITIIKKAMME

SAAVUTUKSET

Neuvosto- Venäjän elintarvikepolitiikka
vuosina 19171921 on ollut kieltämättä hyvin karkeaa ja puutteellista ja
synnyttänyt paljon väärinkäytöksiä. Sitä toteutettaessa on
tehty joukko virheitä. Mutta kokonaisuudessaan se kuitenkin oli niissä oloissa ainoaa mahdollista politiikkaa. Ja se
on täyttänyt historiallisen tehtävänsä: pelastanut proletariaatin diktatuurin hävitetyssä ja takapajuisessa maassa.
Kieltämätön tosiasia on, että se on parantunut vähitellen.
Täydellisen valtamme ensimmäisenä vuotena (1. VIII
1918 - 1. VIII 1919) valtio kokosi 110 miljoonaa puutaa
viljaa; toisena vuotena - 220; kolmantena - yli 285. Nyt
kun meillä on jo käytännöllistä kokemusta, me asetamme
tehtäväksemme koota ja laskemme saavamme kootuksi
400 miljoonaa puutaa (elintarvikeveron suuruus = 240 miljoonaa puutaa). Vasta silloin kun työväenvaltiolla on tosiasiallisesti hallussaan riittävät elintarvikevarastot, se kykenee taloudellisesti seisomaan vankasti jaloillaan, turvaamaan, vaikkapa hitaan, mutta keskeytymättömän
suurteollisuuden jälleenrakentamisen ja luomaan oikean Iinanssijärjestelmän.

9. SOSIALISMIN AINEELLINEN PERUSTA
JA VENÄJÄN SÄHKiJISTÄMISSUUNNITELMA

Sosialismin ainoana aineellisena perustana voi olla
koneellinen suurteollisuus, joka pystyy uudestijärjestämään
myös maatalouden. Mutta ei saa rajoittua tähän yleiseen
teesiin. Sitä on konkretisoitava. Uusimman tekniikan tasoa
vastaava ja maatalouden uudestijärjestämään pystyvä suurteollisuus merkitsee koko maan sähköistämistä. Meidän oli
laadittava tieteellisesti sellainen VSFNT:n sähköistäruissuunnitelma, ja sen työn me olemme tehneet. Kolmatta
sataa Venäjän etevintä tiedemiestä, insinööriä ja agronomia on ollut mukana tässä työssä, se on saatu päätökseen,
julkaistu paksuna niteenä, ja neuvostojen 8. yleisvenäläinen
edustajakokous vahvisti sen yleispiirteissään joulukuussa
1920. Nyt on jo suoritettu valmistelut yöt sähköteknikkojen
yleisvenäläisen edustajakokouksen koollekutsumiseksi elokuussa 1921 harkitsemaan seikkaperäisesti tuota esitystä ja
silloin se saa lopullisen valtiollisen vahvistukseu'P, Ensivuoroiset sähköistämistyöt aiotaan suorittaa kymmenessä
vuodessa; ne vaativat noin 370 miljoonaa työpäivää.
Kun meillä v. 1918 rakennettiin 8 uutta sähkö asemaa
(4757 kW - kilowattia), niin vuonna 1919 tämä luku
nousi 36:een (1 648 kW) ja vuonna 1920 100:aan (8 699 kW).
Niin vaatimaton kuin tämä alku onkin meidän suunnattoman laajassa maassamme, se on kuitenkin alku, työ on
saatu käyntiin ja sujuu yhä paremmin. Imperialistisen sodan jälkeen, sen jälkeen kun miljoona sotavankia on Saksassa tutustunut nykyaikaiseen kehittyneeseen konetekniikkaan, kolmivuotisen kansalaissodan raskaan, mutta karkaisevan kokemuksen jälkeen venäläinen talonpoika ei ole
enää sama, mikä hän oli ennen vanhaan. Hän näkee kuukausi kuukaudelta yhä selvemmin ja yhä havainnollisemmin, että vain proletariaatti kykenee johdattamaan pienviljelijöiden joukot vapauteen pääoman orjuudesta ja viemään ne sosialismiin.
10. »PUHDAS DEMOKRATIA», II JA 111/2 INTERNATIONAALI,
ESERRÄT JA MENSEVIKIT PÄÄOMAN
LIITTOLAISINA

Proletariaatin
diktatuuri ei merkitse luokkataistelun
päättymistä,
vaan sen jatkumista uudessa muodossa ja
uusin keinoin. Niin kauan kuin on olemassa luokkia, niin

kauan kuin yhdessä maassa kukistettu porvaristo jatkaa
kymmenkertaisella vimmalla hyökkäilyjään sosialismia vastaankansainvälisessä
mitassa, niin kauan tarvitaan tätä
diktatuuria. Pienviljelijäin luokka ei voi olla siirtymäkaudella vapaa horjuvaisuudesta.
Siirtymävaiheen vaikeudet
ja porvariston vaikutus synnyttävät ajoittain kiertämättömästi horjuntaa tämän joukon mielialoissa. Proletariaatin, joka elämänperustansa,
koneellisen suurteollisuuden
rappioitumisen seurauksena on heikentynyt ja menettänyt
jossain määrin luokka-asemansa, tämän proletariaatin osaksi lankeaa nyt erittäin vaikea ja mitä suurin historiallinen
tehtävä: sen on kestettävä tästä horjunnasta huolimatta ja
vietävä loppuun asiansa - työn vapauttaminen pääoman
ikeestä.
Poliittisesti pikkuporvariston horjunta ilmenee pikkuporvarillisten demokraattisten puolueiden, so. II ja 111/2 Internationaalin
puolueiden politiikkana. Näitä puolueita
ova t Venäjällä eserrien (»sosialistivallankumouksellisten»)
ja mensevikkien puolueet. Kun niillä nyt on päämajansa
ja sanoma lehtensä ulkomailla, nuo puolueet tosiasiallisesti
toimivat liitossa koko porvarillisen vastavallankumouksen
kanssa ja palvelevat uskollisesti sitä.
Venäjän suurporvariston viisaat johtajat ja heidän etunenässään Miljukov, »kadettien» (»perustuslaillisten demokraattien») puolueen johtaja, ovat antaneet täysin selvän,
tarkan ja suoran arvion tästä pikkuporvarillisten demokraattien, so, eserrien ja mensev ikkien esittämästä osasta. Kronstadtin kapinan yhteydessä, jossa mensevikit, eserrät ja
valkokaartilaiset esiintyivät yhdistynein voimin, Miljukov
kannatti tunnusta »Neuvostot ilman bolåevikkejai
(»Pravda» n:o 64, 1921, lainaus Pariisin »Poslednije Novostistas-").
Tätä ajatusta kehitellen hän kirjoitti: eserrät ja mensevikit
»ovat tervetulleita», sillä heidän tehtävänään on suorittaa
vallan ensimmäinen siirto pois bolsevikeilta. Suurporvariston johtaja Miljukov tekee oikeita huomioita kaikkien vallankumousten opetuksista, jotka osoittavat, etteivät pikkuporvarilliset demokraatit kykene pitämään valtaa käsissään, vaan ne esiintyvät aina vain porvariston diktatuurin
verhona, vain askelmana porvariston kaikkivaltaa kohti.
Proletaarinen vallankumous Venäjällä vahvistaa yhä
uudelleen todeksi nämä vuosien 1789-1794 ja 1848-1849
antamat kokemukset, vahvistaa oikeiksi Fr. Engelsin
sanat, jotka hän kirjoitti kirjeessään Bebelille ii.XII 1884;

... »Puhdas demokratia ... saa vallankumouksen hetkellä
lyhyeksi ajaksi tilapäisen merkityksen ... koko porvarillisen
ja jopa feodaalisenkin talouden viimeisenä pelastuksen
ankkurina ... Aivan samoin vuonna 1848 koko feodaalisbyrokraattinen massa kannatti maaliskuusta syyskuuhun
liberaaleja pitääkseen vallankumoukselliset joukot kuuliaisuudessa... Joka tapauksessa meidän ainoana vastustajanamme kriisin aikana ja seuraavana päivänä sen jälkeen
on koko taantumuksellinen
massa yhdistyneenä puhtaan
demokratian ympärille, ja sitä ei mielestäni saa jättää
missään tapauksessa huomioon ottamatta» (julkaistu venäjän kielellä sanomalehdessä »Kommunistitseski
Trud»144,
1921, n:o 360, 9. VI 1921, tov. V. Adoratskinkirjoituksessa:
»Marx ja Engels demokratiasta». Saksaksi kirjassa: Friedrich Engels: »Politttinen testamentti», Berliini 1920; »Nuorison kansainvälinen kirjasto», n:o 12, s. 19).
N. Lenin
Moskova, Kreml, 13. VI 1921.
Julkaistu Moskovassa 1921
erillisenä kirjasena Kominternin.
lehdistöosaston toimesta
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PUHE KOMMUNISTISEN INTERNATIONAALIN
TAKTIIKAN PUOLUSTUKSEKSI
1. HEINÄKUUTA
Toverit! Suureksi harmikseni minun täytyy rajoittua
itsepuolustukseen. (N a u r u a.) Sanon - suureksi harmikseni, sillä perehdyttyäni tov. Terracinin puheeseen ja kolmen valtuuskunnan korjausehdotuksiin minun tekisi kovin
mieli siirtyä hyökkäykseen, sillä niitä mielipiteitä vastaan,
joita Terracini ja nuo 3 valtuuskuntaa puolustivat, tarvitaan itse asiassa hyökkäystoimia!". Ellei kongressi ryhdy
päättävään
hyökkäykseen tuollaisia virheitä, tuollaisia
»vasemmistolaisia» typeryyksiä vastaan, silloin koko liike
on tuhoon tuomittu. Sellainen on syvä vakaumukseni.
Mutta me olemme järjestäytyneitä
ja kurinalaisia marxilaisia. Emme voi tyytyä pitämään puheita yksityisiä
tovereita vastaan. Me venäläiset olemme jo kuvotukseen
saakka kyllästyneet noihin vasemmistolaisiin fraaseihin.
Me olemme järjestöihmisiä. Suunnitelmiemme laadinnassa
meidän on kuljettava järjestyneesti ja yritettävä löytää
oikea linja. Kenellekään ei tietysti ole salaisuus, että teesimme ovat kompromissin tulos. Mutta miksikä ei voisi olla
niinkin? Kompromissit ovat tietyissä oloissa välttämättömiä kommunistien keskuudessa, jotka ovat kutsuneet
koolle jo kolmannen kongressin ja laatineet määrätynlaiset
perussäännökset. Teesejämme, jotka venäläinen valtuuskunta esitti, on tutkittu ja valmisteltu mitä yksityiskohtaisimmin ja ne ovat pitkällisen pohdinnan ja eri valtuuskuntien kanssa käytyjen neuvottelujen tulos. Niissä pyritään määrittelemään Kommunistisen Internationaalin
peruslinja ja niitä tarvitaan varsinkin nyt, sen jälkeen kun
emme ole vain muodollisesti tuominneet aitoja keskustalaisia, vaan myös erottaneet heidät puolueesta. Sellaiset ovat
tosiasiat. Minä aion puolustaa näitä teesejä. Ja kun nyt il-

mestyy 'I'erracini ja sanoo, että meidän on jatkettava taistelua keskustalaisia vastaan, ja sitten kertoo, miten tuota
taistelua aiotaan käydä, niin minä sanon, että jos nuo korjausehdotukset tarkoittavat
tiettyä suuntaa, niin tuota
suuntaa vastaan pitää taistella säälimättä, koska muussa
tapauksessa ei ole kommunismia eikä Kommunistista Internationaalia. Minua ihmetyttää, ettei Saksan Kommunistinen Työväenpuolue-" allekirjoittanut
näitä korjausehdotuksia. (N a u r u a.) Kuulkaapa vain, mitä Terracinipuolustaa ja mistä nämä korjausehdotukset puhuvat. Ne alkavat seuraavasti: >}1.sivun 1. palstalta, 19. riviltä pitää poistaa sana: 'enemmistö' ... » Enemmistö! Se on tavattoman
vaarallista!
(N a u r u a.) Sitten edelleen: sanan »perusajatukset» asemesta pitää kirjoittaa »päämäärät».
Perusajatukset ja päämäärät ovat kaksi eri asiaa: ovathan anarkistitkin samaa mieltä kanssamme päämääristä, sillä hekin
kannattavat riiston ja luokkaeroavuuksien hävittämistä.
Elämässäni olen joutunut tekemisiin ja keskustellut
vain harvojen anarkistien kanssa, mutta olen silti nähnyt
heitä tarpeeksi. Silloin tällöin olen päässyt yhteisymmärrykseen heidän kanssaan päämääristä, mutta en milloinkaan periaatteista. Periaatteet eivät ole päämäärä, ne eivät
ole ohjelma, eivät taktiikkaa eivätkä teoriaa. Taktiikka
ja teoria eivät ole periaatteita. Mikä meitä erottaa periaatteiden mielessä anarkisteista? Kommunismin periaatteita
ovat proletariaatin
diktatuurin pystyttäminen ja valtion
pakotuskeinojen käyttäminen
siirtymäkaudella.
Sellaiset
ovat kommunismin periaatteet, mutta ne eivät ole sen päämäärä. Ja toverit, jotka ovat esittäneet sellaisen ehdotuksen, ovat tehneet virheen.
Toiseksi siellä on sanottu: »Pitää pyyhkiä pois sana
,enemmistö' .» Lukekaa kaikki:
»Kommunistisen Internationaalin 3. kongressi ryhtyy tarkistamaan taktiikan kysymyksiä olosuhteissa, jolloin objektiivinen tilanne
useissa maissa on vallankumouksellisessa mielessä kärjistynyt ja on
perustettu useita kommunistisia joukkopuolueita, jotka muuten eivät
ole missään ottaneet käsiinsä työväenluokan enemmistön tosiasiallista
johtoa sen todella vallankumouksellisessa taistelussa.»

Ja nyt halutaan poistaa sana »enemmistö» .. Jos emme
voi sopia näin yksinkertaisista asioista, niin en käsitä, miten
voimme työskennellä yhdessä ja johtaa proletariaattia
voittoon. Silloin on turhaa ihmetellä, että emme voi päästä
yksimielisyyteen periaatekysymyksessäkään. Osoittakaa mi-

nulle se puolue, joka olisi jo voittanut puolelleen työväenluokan enemmistön. Terracini ei aikonutkaan esittää mitään
esimerkkiä. Eikä sellaista esimerkkiä ole] olemassakaan.
Näin ollen siis »periaatteiden» tilalle pitäisi panna sana
»päämääräta
ja sana »enemmistö»
pyyhkiä pois. Kiitän
nöyrimmästi! Me emme siihen suostu. Ei edes Saksan puolueella, joka on parhaimpia, ole takanaan työväenluokan
enemmistöä. Se on tosiasia. Me, joilla on edessä mitä raskain
taistelu, emme pelkää sanoa julki tuota totuutta, mutta
täällä on kolme valtuuskuntaa, jotka haluavat/alkaa valheella, sillä jos kongressi poistaa sanan »enemmistö»,
niin se
sillä osoittaa haluavansa valhetta. Se on päivän selvä.
Sitten seuraa tällainen korjaus: »Sivu 4, 1. palstalla,
10. rivillä sanat 'Avoin kirje' jne. 'pitää poistaa '.»>" Kuulin jo tänään puheen, josta tavoitin saman ajatuksen. Siinä
se oli kyllä täysin luonnollista. Se oli Saksan Kommunistisen Työväenpuolueen jäsenen tov. Hempelin puhe. Hän
sanoi: »'Avoin kirje' oli opportunismin ilmaus.» Suureksi
harmikseni ja häpeäkseni olen jo kuullut samanlaisia mielipiteitä yksityiskeskusteluissa.
Mutta kun »Avoin kirje»
julistetaan kongressissa näin pitkän keskustelun jälkeen
opportunistiseksi, se on synti ja häpeä! Ja nyt esiintyy tov.
Terracini kolmen valtuuskunnan nimissä ja haluaa poistaa
sanat »Avoin kirje». Miksi sitten taistellaan Saksan Kommunistista Työväenpuoluetta
vastaan? })Avoin kirje» on
mallikelpoinen poliittinen askel. Niin sanotaan teeseissämme. Ja sitä kantaa meidän on ehdottomasti puolustettava.
Se on mallikelpoinen askel, ensimmäinen käytännöllinen
toimenpide työväenluokan enemmistön voittamiseksi puolellemme. Joka ei käsitä, että Euroopassa - missä melkein
kaikki proletaarit ovat järjestyneitä - meidän on voitettava puolellemme työväenluokan enemmistö, hän on kommunistisen liikkeen kannalta mennyttä miestä, hän ei opi
milloinkaan mitään, ellei ole oppinut tätä näinä kolmena
suuren vallankumouksen vuotena.
'
Terracini sanoo, että me voitimme Venäjällä, vaikka
puolue oli hyvin pieni. Hän on tyytymätön siihen, mitä
sanotaan teeseissä Tåekkoslovaldan suhteen. Korjausehdotuksia on 27, ja jos ryhtyisin arvostelemaan niitä, pitäisi
minun eräiden puheenvuoron käyttäjien lailla puhua vähintään kolme tuntia ... Täällä sanottiin, että Tåekkoslovakian
Kommunistisessa Puolueessa on 300-400 tuhatta jäsentä,
että on saatava mukaan enemmistö, luotava murtumaton

voima ja vedettävä edelleenkin mukaan yhä uusia työläisjoukkoja. Terracini on jo valmis hyökkäämään. Hän sanoo:
jos puolueessa jo on 400 tuhatta työläistä, mihin me vielä
lisää tarvitsemme? Pyyhittävä pois! (N a u r u a.) Hän pelkää sanaa »joukot» ja haluaa pyyhkiä sen pois. Tov. Terracini ei ole paljoakaan käsittänyt Venäjän vallankumouksesta.
Meidän puolueemme Venäjällä oli pieni, mutta kanssamme oli sen lisäksi myös Työläisten ja talonpoikien
edustajien neuvostojen enemmistö koko maassa. (H u ud a h d u s: »Oikein!») Missä se on teillä? Meidän puolellamme oli melkein puolet armeijasta, joka silloin käsitti vähintään 10 miljoonaa miestä. Onko teidän puolellanne armeijan enemmistö? Osoittakaa minulle sellainen maa! Jos
näitä tov. Terracinin mielipiteitä kannattaa vielä kolme
valtuuskuntaa,
silloin ei Internationaalissa
ole kaikki
kunnossa! Silloin meidän on sanottava: »Seis! Päättäväinen
taistelu! Muuten Kommunistinen Internationaali tuhoutuu.»
(L i i k e h tim i s t ä sai i s s a.)
Kokemukseni perusteella minun on sanottava, vaikka
olenkin puolusta valla kannalla (n a u r u a), että puheeni
tarkoituksena ja periaatteena on valtuuskuntamme esittämien päätöslauselman ja teesien puolustaminen. Olisi tietysti pedanttisuutta sanoa, ettei niissä saa muuttaa kirjaintakaan. Olen joutunut lukemaan monia päätöslauselmia
ja tiedän hyvin, että niiden jokaiseen riviin voitaisiin
tehdä mainioita korjauksia. Mutta se olisi pedanttisuutta.
Jos nyt kuitenkin sanon, että poliittisessa mielessä ei
voida muuttaa kirjaintakaan, niin tämä siksi että korjausehdotuksilla on, kuten huomaan, täysin määrätty poliittinen luonne, siksi että ne johtavat tielle, joka on Kommunistiselle Internationaalille vahingollinen ja vaarallinen.
Sen vuoksi niin minun kuin meidän kaikkien ja venäläisen
valtuuskunnan on vaadittava, ettei teeseissä muutettaisi
kirjaintakaan. Me emme vain tuominneet meikäläisiä oikeistoaineksia, me karkotimme heidät. Mutta jos taistelu
oikeistolaisia vastaan muutetaan urheiluksi, kuten Terracini tekee, niin meidän on sanottava: »Riittää! Muuten
vaara käy liian vakavaksih
Terracini puolusti hyökkäystaistelun teoriaa.P" Paljon
puhutuissa korjausehdotuksissa esitetään tästä asiasta parin
kolmen sivun mittainen määritelmä. Meidän ei tarvitse
lukea sitä. Tiedämme mitä siellä on kirjoitettu. Terracini
sanoi täysin selvästi, mistä on kysymys. Hän puolusti

hyökkäysteoriaa
viitaten »dynaamisiin
tendensseihin»
ja
»siirtymiseen passiivisuudesta
aktiivisuuteen».
Meillä Venäjällä on jo riittävästi
poliittista
kokemusta taistelusta
keskustalaisia vastaan. Jo 15 vuotta sitten me kä vimma taistelua meikäläisiä
opportunisteja
ja keskustalaisia
sekä
myös mensevikkejä vastaan ja voitimme paitsi mensevikkejä myös puolianarkistit.
Ellemme olisi sitä tehneet, emme olisi kyenneet pitämään
valtaa käsissämme kolmea ja puolta viikkoakaan saatikka
sitten kolmea ja puolta vuotta, emmekä voisi kutsua tänne
koolle kommunistisia kongresseja. »Dynaamiset tendenssit»,
»siirtyminen passiivisuudesta aktiivisuuteen» ovat fraaseja,
joita vasemmistoeserrät
käyttivät
meitä vastaan. Nyt he
istuvat vankiloissa, puolustavat siellä »kommunismin päämääriä» ja pohtivat »siirtymistä passiivisuudesta
aktiivisuuteen». (N a u r u a.) Sellainen perustelu, jota ehdotetaan
korjauksissa, on mahdotonta,
sillä niissä ei ole marxilaisuutta, ei poliittista kokemusta eikä perustelua. Olemmeko
me teeseissämme kehittäneet
vallankumouksellisen
hyökkäyksen yleistä teoriaa? Onko Radek tai joku muu meistä
tehnyt sellaisen tyhmyyden? Me puhuimme hyökkäysteoriasta täysin määrättyä maata ja täysin määrättyä kautta
silmälläpitäen.
~,
Me voimme esittäämensevikkejä
vastaan käymästämme
taistelusta tapauksia, jotka osoittavat, että jo ensimmäisen
vallankumouksen edellä oli henkilöitä, jotka epäilivät sitä,
että vallankumouksellisen
puolueen täytyy hyökätä.
Jos
jollakin sosialidemokraatilla
- me kaikki sanoimme silloin
itseämme sosialidemokraateiksi
- heräsi sellaisia epäilyksiä, me ryhdyimme taisteluun häntä vastaan ja sanoimme,
että hän on opportunisti, että hän ei ymmärrä mitään marxilaisuudesta
eikä vallankumouksellisen
puolueen dialektiikasta. Voiko puolue väitellä siitä, onko vallankumouksellinen hyökkäys yleensä sallittua?
Löytääksemme
meiltä
sellaisia esimerkkejä meidän on palattava ajassa viitisentoista vuotta taaksepäin. Jos on jossakin joku keskustalainen tai naamioitunut
keskustalainen,
joka kiistää hyökkäysteorian, niin sellaiset pitää erottaa viipymättä.
Tämä
kysymys ei voi perättää väittelyä. Mutta se tosiasia, että
me vielä nytkin, Kommunistisen
Internationaalin
kolmivuotisen olemassaolon jälkeen väittelemme »dynaamisista
tendensseistä» ,»siirt ymisestä passiivisuudesta
aktii visu uteen», on synti ja häpeä.
I

Meillä ei ole tästä asiasta kiistaa tov. Radekin kanssa,
joka oli yhdessä kanssamme näitä teesejä laatimassa. Ehkä
ei ollut täysin oikein ryhtyä puhumaan Saksassa vallankumouksellisen hyökkäyksen teoriasta sen jälkeen kun tosiasiallinen hyökkäys oli jäänyt valmistelematta. Kuitenkin
maaliskuun joukko liike on suuri askel eteenpäin, vaikka
sen johtajat tekivätkin virheitä.v" Mutta se ei merkitse
mitään. Sadattuhannet työläiset taistelivat urhoollisesti.
Taistelipa Saksan Kommunistinen Työväenpuolue porvaristoa vastaan miten miehuullisesti tahansa, meidän on
sanottava samaa, mitä tov. Radek sanoi eräässä venäjänkielisessä artikkelissaan Hölzistä. Jos joku, vaikkapa anarkistikin, taistelee urhoollisesti porvaristoa vastaan, se on
tietysti suuri asia, mutta kun sadattuhannet taistelevat
sosialistiluopioiden katalaa provokaatiota ja porvaristoa
vastaan, niin se on todellinen edistysaskel.
On hyvin tärkeää suhtautua kriitillisesti omiin virheisiinsä. Me aloitimme siitä. Jos taistelun jälkeen, johon. on
osallistunut satojatuhansia, joku esiintyy tuota taistelua
vastaan ja käyttäytyy kuten Levi, hänet on erotettava. Se
tehtiinkin. Mutta meidän on johdettava siitä opetus: valmistelimmeko me hyökkäyksen? (R a d e k: »Emme valmistelleet edes puolustusta.») Niin, hyökkäyksestä puhuttiin
vain sanomalehtiartikkeleissa.
Tämä teoria sovellettuna
maaliskuun liikkeeseen Saksassa v. 1921 oli väärä - meidän on se myönnettävä - mutta yleensä vallankumouksellisen hyökkäyksen teoria ei suinkaan ole väärä.
Me voitimme Venäjällä ja voitimme niin helpolla siksi,
että valmistelimme
vallankumouksemme
imperialistisen
sodan aikana. Tämä oli ensimmäinen edellytys. Meillä oli
aseissa kymmenen miljoonaa työläistä ja talonpoikaa ja
tunnulesemme oli: viipymätön rauha, hinnalla millä hyvänsä. Me voitimme sen vuoksi, että mitä laajimpien talonpoikaisjoukkojen vallankumouksellinen mieliala oli suurtilanherroja vastaan. Sosialisti vallankumoukselliset , 11 ja
IP/2 Internationaalin
kannattajat,
olivat marraskuussa
1917 suuri talonpoikaispuolue. He vaativat vallankumouksellisia menetelmiä; mutta kuten aidoilta 11 ja IP/2 Internationaalin sankareilta heiltä puuttui miehuullisuutta toimia vallankumouksellisesti. Me sanoimme elo- ja syyskuussa 1917: »Taistelemme teoreettisesti eserriä vastaan kuten
ennenkin, mutta olemme käytännössä valmiit hyväksymään heidän ohjelmansa, sillä vain me kykenemme toteut-

tamaan tuon ohjelman.» ja minkä sanoimme, sen teimmekin.
Me voitimme puolellemme talonpojiston,
joka oli marraskuussa 1917, voittomme jälkeen, mielialaltaan
meitä
vastaan ja lähetti perustavaan kokoukseen suurimman osan
sosialistivallankumouksellisia,
me voitimme sen puolellemme, ellei aivan muutamassa päivässä, kuten minä silloin
virheellisesti oletin ja ennustin, niin joka tapauksessa muutaman viikon sisällä. Ero ei ollut suuri. Osoittakaa minulle
Euroopassa sellainen maa, jossa voisitte valloittaa puolellenne talonpojiston
enemmistön
muutamassa
viikossa?
Ehkä Italia on sellainen maa? (N a u r u a.) Kun puhutaan,
että me voitimme Venäjällä siitä huolimatta, vaikka meillä
oli pieni puolue, niin sillä vain osoitetaan, ettei ole ymmärretty Venäjän vallankumousta
ja ettei ensinkään ymmärretä sitä, miten vallankumousta
pitää valmistella.
Ensimmäisenä askelenamme oli todellisen kommunistisen puolueen luominen tietääksemme, kenen kanssa olemme
tekemisissä ja kehen me voimme täydellisesti luottaa. 1.
ja 2. kongressin tunnuksena oli: »Alas keskustalaiset!»
Ellemme suoriudu kautta linjan ja kaikkialla maailmassa
keskustalaisista
ja puolikeskustalaisista , joi ta me Venäjällä sanomme mensevikeiksi, silloin emme voi omaksua
edes kommunismin aakkosia. Ensimmäinen tehtävämme on
luoda tosi vallankumouksellinen
puolue ja tehdä pesäero
mensevikeistä.
Se on kuitenkin
vain valmistava koulu.
Meillä on jo koolla 3. kongressi, mutta tov. Terracini väittää entiseen tapaan, että valmistavan
koulun tehtävänä
on keskustalaisten
ja puolikeskustalaisten
karkottaminen,
jahtaaminen
ja paljastaminen.
Kiitän nöyrimmästi!
Sitä
olemme jo harrastaneet
riittävästi.
Sanoimme jo 2. kongressissa, että keskustalaiset
ovat vihollisiamme.
Mutta
pitäähän toki mennä eteenpäin. Toisen asteen tehtävänä
on, että järjestäydyttyämme
puolueeksi opimme valmistelemaan vallankumousta.
Monissa maissa emme ole vielä
oppineet edes sitä, miten johtoasema on saavutettavissa.
Me voitimme Venäjällä siksi, että puolellamme ei ollut
ainoastaan
kiistaton
työväenluokan
enemmistö (vuoden
1917 vaaleissa työläisten valtaenemmistö
oli meidän puolellamme mensevikkejä vastaan), vaan puolellemme siirtyi
myös puoli armeijaa heti, kun olimme ottaneet vallan, ja
9/10 talonpojistosta
muutaman viikon sisällä; me voitimme siksi, ettemme hyväksyneet omaa agraariohjelmaamme,
vaan eserrien ohjelman ja toteutimme
sen käytännössä.

Voittomme olikin juuri siinä, että toteutimme eserräläisen
ohjelman; sen vuoksi tuo voitto muodostuikin niin helpoksi.
Voitteko te Lännessä odottaa mitään vastaavanlaista? Naurettavaa! Tov. Terracini ja te kaikki korjausehdotusten
allekirjoittajat, vertailkaapa konkreettisia taloudellisia ehtoja. Voiton jälkeen eteemme nousseet vaikeudet olivat erittäin suuret siitä huolimatta, että enemmistö asettui niin
pian puolellemme. Me kuitenkin selviydyimme, sillä emme
unohtaneet päämääriämme enempää kuin periaatteitammekaan emmekä sietäneet puolueessamme henkilöitä, jotka
vaikenivat periaatteista ja puhuivat päämääristä, »dynaamisista tendensseistä» ja »siirtymisestä passiivisuudesta
aktiivisuuteen». Ehkä meitä syytetään siitä, että me katsomme paremmaksi pitää moiset herrat vankilassa. Mutta
muuten diktatuuri on mahdotonta. Meidän on valmisteltava
diktatuuri, ja se merkitsee taistelua tuollaisia fraaseja ja
tuollaisia korjausehdotuksia
vastaan. (N a u r u a.) Teeseissämme puhutaan kaikkialla joukoista. Mutta toverit,
pitäähän ymmärtää, mitä ovat joukot. Saksan Kommunistinen Työväenpuolue, toverit vasemmalta, käyttävät liian
usein tuota sanaa väärin. Kuitenkaan ei tov. Terracini eivätkä liioin näiden korjausehdotusten allekirjoittajat tiedä,
mitä pitää käsittää sanalla »[oukot».
Olen puhunut jo muutenkin liian kauan ja siksi haluaisin
sanoa vain muutaman sanan siitä, mitä ovat »[oukot».
Käsite »[oukoti on muuttuva, se muuttuu taistelun luonteen muuttuessa. Taistelun alussa riitti muutama tuhat
tosi vallankumouksellista työläistä, että voitiin puhua joukoista. Jos puolue onnistuu saamaan mukaan taisteluun
muitakin kuin omat jäsenensä, jos sen onnistuu saada havahtumaan myös puolueettomat, niin se on jo joukkojen
valloituksen alkua. Meidän vallankumoustemme aikana on
ollut tapauksia, jolloin muutama tuhat työläistä on merkinnyt joukkoja. Liikkeemme historiasta,
mensevikkejä
vastaan käydyn taistelun historiasta löytyy paljon sellaisia
esimerkkejä jolloin muutama tuhat työläistä yhdessä kaupungissa on riittänyt antamaan liikkeelle ilmeisen joukkoliikkeen luonteen. Jos muutama tuhat puolueeseen kuulumatonta työläistä, jotka tavallisesti elävät jokapäiväisten arkihuoliensa parissa, elää kitkuttavat
joten kuten
eivätkä ole koskaan kuulleet mitään politiikasta, jos nämä
työläiset alkavat toimia vallankumouksellisesti,
silloin
olemme tekemisissä joukkojen kanssa. Jos liike kasvaa ja

voimistuu, se muuttuu vähitellen todelliseksi vallankumoukseksi. Me olemme nähneet sen vuosina 1905 ja 1917,
kolmen vallankumouksen aikana, ja tekin tulette vielä
vakuuttumaan siitä. Kun vallankumous on jo riittävästi
valmisteltu, käsite »joukot» muuttuu, muutamista tuhansista työläisistä ei enää muodostu joukkoja. Silloin tämä
sana alkaa merkitä jotain muuta. Käsite »[oukot» muuttuu
siinä mielessä, että sillä käsitetään enemmistöä, eikä yksinkertaisesti vain työläisten enemmistöä, vaan kaikkien
riistettyjen enemmistöä; kaikki muunlaiset tulkinnat ovat
vallankumousmiehelle luvattomia, kaikkinainen muu tämän
sanan sisältö muuttuu käsittämättömäksi. On mahdollista,
että pienikin puolue, esimerkiksi Englannin tai Amerikan
puolue voi, tutkittuaan hyvin valtiollisen kehityksen kulkua ja perehdyttyään puolueettomien joukkojen elämään
ja tottumuksiin, nostattaa suotuisalla hetkellä vallankumouksellisen liikkeen (tov. Radek mainitsi hyvänä esimerkkinä kaivostyöläisten lakon'>"). Jos sellainen puolue esiintyy sellaisena ajankohtana omine tunnuksineen ja saa
mukaansa miljoonia työläisiä, niin se on joukkoliikettä.
En torju ehdottomasti ajatusta, että aivan pienikin puolue
voi aloittaa vallankumouksen ja viedä sen voittoisaan loppuun. Mutta puolueen pitää tietää, millaisin menetelmin
se saa joukot puolelleen. Siihen tarvitaan perusteellista
vallankumouksen valmistelua. Täällä toverit kuitenkin
julistavat: on viipymättä lakattava vaatimasta »suuria»
joukkoja. Sellaisia tovereita vastaan on julistettava taistelu. Ilman perusteellista valmistelua te ette saavuta voittoa
yhdessäkään maassa. Aivan pienikin puolue on riittävä
saadakseen joukot mukaansa. Tiettyinä hetkinä suuret järjestöt eivät ole välttämättömiä.
Mutta voiton saavuttamiseksi tarvitaan joukkojen myötätuntoa. Ehdoton enemmistö ei ole aina välttämätön; mutta
voiton saavuttamiseksi,
vallan säilyttämiseksi
ei riitä
pelkkä työväenluokan enemmistö - käytän tässä termiä
»työväenluokka» länsieurooppalaisessa merkityksessä, ts.
merkityksessä teollisuustyöläiset -, vaan tarvitaan myös
riistetyn ja työtätekevän maalaisväestön enemmistöä. Oletteko ajatelleet tätä? Havaitsemmeleo Terracinin puheessa
merkkiäkään tällaisesta ajatuksesta? Hän puhuu vain
»dynaamisesta tendenssistä», »siirtymisestä passiivisuudesta
aktiivisuuteen».
Kosketteleeko hän sanallakaan elintarvikekysymystä? Työläiset kuitenkin vaativat ravintoa, vaik-

ka he voivatkin kestää paljon ja kärsiä nälkää, kuten olemme nähneet tietyssä määrin Venäjällä. Sen vuoksi meidän
pitää saada puolellemme ei ainoastaan työväenluokan enemmistö, vaan myös työtä tekevän ja riistetyn maalaisväestön
enemmistö. Oletteko valmistelleet tätä? Ette juuri missään.
Niinpä siis toistan: minun on puolustettava teesejämme
ehdottomasti ja pidän tätä puolustamista velvollisuutenani.
Me emme ole ainoastaan tuominneet keskustalaisia, vaan
myös karkottaneet heidät puolueesta. Nyt meidän on käännyttävä toista puolta vastaan, jota myös pidämme vaarallisena. Meidän on sanottava tovereille totuus mitä kohteliaimmassa muodossa (ja se on sanottu teeseissämme ystävällisesti ja kohteliaasti), niin ettei kukaan tuntisi itseään
loukatuksi: edessämme on nyt toisenlaisia ja tärkeämpiä
kysymyksiä kuin keskustalaisten jahtaaminen. Siitä kysymyksestä olemme saaneet tarpeeksemme. Se alkaa jo kyllästyttää. Sen asemesta tovereiden olisi pitänyt oppia käymään todellista vallankumoustaistelua.
Saksan työläiset
ovat jo ryhtyneet siihen. Sadattuhannet proletaarit taistelivat siellä sankarillisesti. Kaikki, jotka esiintyvät puheissaan tuota taistelua vastaan, on viipymättä erotettava.
Mutta sen jälkeen ei pidä harrastaa tyhjää suunsoittoa,
vaan on ryhdyttävä heti oppimaan, oppimaan tehtyjen
virheiden pohjalta, miten taistelu voidaan järjestää paremmin. Emme saa peitellä virheitämme vihollisen edessä.
Kuka pelkää sitä, ei ole vallankumouksellinen.
Päinvastoin, jos sanomme työläisille avoimesti: »Niin, me olemme
tehneet virheitä», se merkitsee, että vastaisuudessa virheet
eivät toistu ja että osaamme valita ajankohdan paremmin.
Jos sitten varsinaisen taistelun kulussa puolellemme tulee
työtätekevien enemmistö - ei pelkkä työläisten enemmistö,
vaan kaikkien riistettyjen ja sorrettujen enemmistö-,
silloin me todella voitamme. (K a u a n k e s t ä v i ä
m y r s k y i s i ä suo s i 0 n 0 soi t u k s i a.)
Sanomalehtiselostus
julkaistu
5. heinäkuuta 1921 »Pravda»
lehden 144. niossa ja »Izvestija
VTsI K» lehden 144. niossa
Julkaistu
täydellisesti
8. heinäkuuta 1921 bulletiinin
»Bjulleten tretjego kongressa
Kommu.nistitseekogo 1 nternatsionala»
11. n:ossa
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