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Ajankohdan tilanteesta 

• Lenin pääsi palaamaan kolmen vuoden 
Siperian karkotuksesta helmikuussa 1900. 

• Asuminen ja oleskelu suurissa kaupungeissa 
oli kielletty. 

• Maaliskuussa 1900 asumaan Pihkovaan. 

• Heinäkuun lopulla 1900 maanpakoon; aluksi 
Sveitsiin. 



Tilanteesta 

• Lenin oli jo Siperiassa laatinut suunnitelman 
sosialidemokraattien illegaalisen sanoma-
lehden perustamisesta. 

– Tsaarihallinnon sensuuri valvoi julkisesti ilmestyviä 
lehtiä. 

• Iskra (Kipinä) –lehden ensimmäinen numero 
ilmestyi joulukuun lopulla 1900. Ensimmäinen 
numero tehtiin Leipzigissa, seuraavat 
Münchenissä. Muutto Lontooseen 
huhtikuussa 1902. 



Tilanteesta 

• Venäjän sosialidemokraattisen puolueen 
ensimmäinen edustajakokous pidettiin 1898 
Valko-Venäjällä Minskissä. 

• Puolue oli kuitenkin hajanainen. 

• Tsaarin hallinnon vaino teki mahdottomaksi 
kiinteän toimivan järjestön rakentamisen. 

• Puolueessa oli erilaisia käsityksiä tavoitteista 
ja toimintatavoista. 



Tilanteesta 

• Venäläisten sosialidemokraattien ulkomainen 
liitto julkaisi vuosina 1897 … 1902 kahta 
lehteä: aikakauslehti Rabotsheje Delo 
(Työväen asia) ja sanomalehti Rabotshaja Mysl 
(Työväen ajatus). 

• Kumpaakin lehteä ilmestyi muutama numero 
vuodessa. 

• Lehdet kannattivat ”ekonomismia” eli 
keskittymistä palkkojen korottamiseen 
tähtääviin kamppailuihin. 



Tilanteesta 

• Kesäkuussa 1901 pidetyssä kokouksessa 
pyrittiin selvittämään erimielisyyksiä ja 
saamaan aikaan kaikkien ulkomailla 
maanpaossa olevien sosialidemokraattien 
ryhmien ja järjestöjen liittyminen yhteen. 

• Ekonomistit kuitenkin pitivät kiinni kannastaan 
ja yritys epäonnistui. 



Ekonomisteja vastaan 

• Lenin arvosteli ekonomistien linjaa 
toukokuussa 1901 Iskra-lehdessä 
ilmestyneessä kirjoituksessa ”Mistä on 
alettava”. 

– Kirjoitusta levitettiin Venäjällä myös erillisinä 
painettuina vihkosina. 

• Perusteellinen kritiikki helmikuussa 1902 
ilmestyneessä kirjassa ”Mitä on tehtävä”. 

– Lenin. Teokset, osa 5, s. 339 … 523 



Kirjasta ”Mitä on tehtävä” 



Ekonomismin perusolemus 

Työläiset käykööt taloudellista taistelua, mutta 
marxilainen sivistyneistö yhtyköön liberaaleihin 
poliittista ”taistelua” varten. 



Liittolaisista 

• Porvarilliset demokraatit ovat luonnollisia ja 
toivottuja liittolaisia, kun kysymyksessä ovat 
demokraattiset tehtävät. 

• Liiton ehtona on, että sosialisteilla on täysi 
mahdollisuus paljastaa työväenluokalle sen 
etujen ja porvariston etujen vihamielinen 
vastakkaisuus. 



Reformit ja vallankumous 

• Vallankumouksellinen sosialidemokratia on 
aina sisällyttänyt toimintaansa taistelun 
reformien puolesta. 

• Se alistaa reformien puolesta käytävän 
taistelun vallankumoukselliselle taistelulle 
vapauden ja sosialismin puolesta niin kuin osa 
alistetaan kokonaisuudelle. 



Reformit ja vallankumous 

Kommunistit kannattavat jokaista vallan-
kumouksellista liikettä ja sen vuoksi me olemme 
velvolliset koko kansan edessä esittämään ja 
korostamaan yleisdemokraattisia tehtäviä 
salaamatta hetkeksikään sosialistisia 
vakaumuksiamme. 



Miten olisi pitänyt toimia sosiali-
demokraattisessa liikkeessä ilmennyttä 
opportunismia vastaan 

• Teoreettisen työn elvyttäminen 

• Aktiivinen taistelu legaalista ”arvostelua” 
vastaan 

• Aktiivinen toimiminen käytännön toiminnan 
hajanaisuutta ja horjuntaa vastaan 



Teorian merkityksestä 

Ilman vallankumouksellista teoriaa ei voi olla 
vallankumouksellista liikettäkään. 

Eturivin taistelijan osan voi suorittaa vain 
puolue, jolla on johtonaan edistynein teoria. 



Vahvuudet ja heikkoudet 

Nykyisen liikkeen 

• voimana on suurten joukkojen (pääasiassa 
teollisuusproletariaatin) herääminen 

• heikkoutena on vallankumouksellisten 
johtajien tietoisuuden ja aloitekyvyn 
riittämättömyys. 



Porvarillisen ideologian vaikutusta vastaan 

Kaikenlainen työväenliikkeen vaistonvaraisuuden 
edessä kumarteleminen, kaikkinainen tietoisen 
aineksen merkityksen, sosialidemokratian 
merkityksen väheksyminen merkitsee, että 
voimistetaan porvarillisen ideologian vaikutusta 
työläisiin. 



Porvarillisen ideologian vaikutusta vastaan 

• Luokkavastakohtien repimässä yhteiskunnassa 
ei voi koskaan olla mitään luokatonta tai 
luokkien yläpuolella olevaa ideologiaa. 

• Siksi kaikkinainen sosialistisen ideologian 
väheksyminen merkitsee porvarillisen 
ideologian  voimistamista. 



Porvarillisen ideologian vaikutusta vastaan 

• Sosialidemokratian tehtävä on taistella 
vaistonvaraisuutta vastaan, vetää työväenliike 
pois tästä porvariston siipien suojaan 
pyrkivästä trade-unionismin vaistonvaraisesta 
virtauksesta ja ohjata se vallankumouksellisen 
sosialidemokratian siipien suojaan. 

• Meidän on käytävä aktiivisesti käsiksi 
työväenluokan poliittiseen kasvatustyöhön, 
sen poliittisen tietoisuuden kehittämiseen. 



Porvarillisen ideologian vaikutusta vastaan 

Voidakseen tulla sosialidemokraatiksi työläisellä 
täytyy olla selvä käsitys tilanomistajan ja papin, 
virkaherran ja talonpojan, ylioppilaan ja 
ryysyläisen taloudellisesta luonteesta ja 
yhteiskunnallis-poliittisesta olemuksesta. Hänen 
täytyy tietää näiden vahvat ja heikot puolet, 
osattava oikein käsittää ne yleiset fraasit ja 
kaikenlaiset viisastelut, joilla jokainen luokka ja 
yhteiskuntakerros peittää itsekkäät 
pyrkimyksensä ja varsinaisen olemuksensa. 



Porvarillisen ideologian vaikutusta vastaan 

Hänen täytyy osata oikein käsittää mitkä 
laitokset ja lait kuvastavat yksiä tai toisia 
etupyyteitä ja miten nimeenomaan ne niitä 
kuvastavat. 

 



Porvarillisen ideologian vaikutusta vastaan 

Sosialidemokraatin ihanteena on oltava 
kansantribuuni, joka osaa vastata sorron ja 
mielivallan kaikkiin ilmauksiin tapahtukoot me 
missä tahansa ja koskekoot ne mitä luokkaa tai 
väestönkerrosta tahansa. Hänen on osattava 
yhdistää nämä kaikki ilmiöt poliisimielivallan ja 
kapitalistisen riiston kokonaiskuvaksi.  

 

 

 

 



Tietoisuuden lisääminen 

• Kaikinpuoliset poliittiset paljastuksen ovat 
välttämätön ja perusehto joukkojen 
vallankumouksellisen aktiivisuuden  
kasvattamiseksi. 

• Sosialidemokraattisten sanomalehtimiesten 
tehtävänä on syventää, laajentaa ja voimistaa 
poliittista paljastustoimintaa ja poliittista 
agitaatiota. 



Tietoisuuden lisääminen 

Venäläisen elämän inhottavuudet kiihottavat 
työläisjoukkoja suuresti, mutta me emme osaa 
koota ja liittää yhteen kaikkia niitä kansan 
kiihtymyksen pisaroita ja puroja, joita 
venäläisestä elämästä tihkuu esiin monin verroin 
suuremmassa määrässä kuin me luulemmekaan 
ja jaksamme käsittää, mutta jotka täytyy 
nimenomaan yhdistää  yhdeksi valtavaksi 
virraksi. 



Tietoisuuden lisääminen 

Kehotukset terroriin, samoin kuin kehotukset, 
että taloudelliselle taistelulle pitää antaa 
poliittinen luonne, ovat vain erilaisia keinoja 
pakoilla Venäjän vallankumouksellisten tuiki 
välttämätöntä velvollisuutta: kaikinpuolisen 
poliittisen agitaation järjestämistä. 



Toimivan järjestön välttämättömyys 

Joukkojen nousu on jatkunut ja laajentunut, 
mutta vallankumoukselliset ovat jääneet jälkeen 
tästä noususta sekä teorioissaan että 
toiminnassaan. 

He eivät ole onnistuneet luomaan pysyväistä ja 
jatkuvaisuutensa säilyttävää järjestöä, joka 
kykenisi johtamaan koko liikettä. 



Toimivan järjestön välttämättömyys 

Meidän ensimmäinen ja kaikkein pakottavin 
käytännöllinen tehtävämme on luoda sellainen 
vallankumouksellinen järjestö, joka kykenee 
turvaamaan poliittisen taistelua tarmollisuuden, 
kestävyyden ja jatkuvaisuuden. 



Uusi yhteiskuntajärjestelmä 

Sosialidemokratia ei johda työväenluokan 
taistelua ainoastaan työvoiman edullisten 
myyntiehtojen puolesta, vaan myöskin sen 
yhteiskuntajärjestelmän hävittämiseksi, mikä 
pakottaa omistamattomien myymään itsensä 
pohatoille. 



Etujoukko 

Meidän täytyy ottaa tehtäväksemme järjestää 
meidän puolueemme johdolla sellainen 
kaikinpuolinen poliittinen taistelu, että kaikki ja 
kaikenlaiset oppositiokerrokset voisivat antaa ja 
todella ryhtyisivät antamaan tälle taistelulle ja 
tälle puolueelle apua voimiensa mukaan. 



Etujoukko 

Voidaksemme tulla poliittiseksi voimaksi 
sivullisten silmissä, meidän täytyy tehdä paljon 
ja sitkeästi työtä tietoisuutemme, aloite-
kykymme ja tarmomme kohottamiseksi. Sitä 
varten ei riitä, että jälkijoukon teorian ja 
käytännöllisen toiminnan päälle ripustamme 
nimilapun ”etujoukko”. 

 



Miten vaikutetaan 

Meidän on mentävä kaikkien väestönluokkien 
keskuuteen teoreetikkoina, propagandisteina, 
agitaattoreina ja organisaattoreina. 



Miten vaikutetaan 

• Puhujalavana yleiskansallisia paljastuksia 
varten voi olla vain yleisvenäläinen 
sanomalehti. 

• Meidän aikanamme voi vallankumouksellisten 
voimien etujoukoksi tulla ainoastaan puolue, 
joka järjestää todella yleiskansallisia 
paljastuksia. 

 



Miksi kannatus suuntautuu muualle 

Miksi keväälliset tapahtumat saivat aikaan 
sellaisen ei-sosialidemokraattisten 
vallankumouksellisten suuntien elpymisen sen 
sijaan, että ne olisivat voimistaneet 
sosialidemokratian arvovaltaa ja vaikutusta? 

 

Vertaa tilanne nyt Suomessa. Ihmiset ovat 
tyytymättömiä ja tyytymättömyys ilmenee 
persujen kannatuksena. 

 



Miksi kannatus suuntautuu muualle 

Siksi, kun me emme olleet tehtävien tasalla, 
työläisjoukkojen aktiivisuus osoittautui olevan 
korkeammalla kuin meidän aktiivisuutemme. 
Meillä ei ollut käytettävissämme riittävän 
valmentautuneita vallankumouksellisia johtajia 
ja organisaattoreita, jotka olisivat tunteneet 
tarkalleen mielialat kaikissa oppositiopiireissä ja 
osanneet astua liikkeen johtoon, muuttaa 
vaistonvaraisen mielenosoituksen poliittiseksi 
mielenosoitukseksi, laajentaa sen poliittista 
luonnetta jne. 



Toiminta ammattiyhdistysliikkeessä 

Taloudellista taistelua varten tarkoitettujen 
työväenjärjestöjen täytyy olla ammatillisia 
järjestöjä. Jokaisen työläissosialidemokraatin 
tulee mahdollisuuksien mukaan auttaa niitä ja 
aktiivisesti toimia näissä järjestöissä. 



Toiminta ammattiyhdistysliikkeessä 

Ammatilliset järjestöt voivat tuoda valtavaa 
hyötyä taloudellisen taistelun kehittämis- ja 
lujittamistyössä. Mutta ne voivat myöskin tulla 
sangen tärkeiksi poliittisen agitaation ja 
vallankumouksellisen järjestön avustajiksi. 



Politiikan taito 

Politiikan koko taito onkin siinä, että löydetään 
ja tartutaan oikein lujasti kiinni sellaiseen 
renkaaseen, jota on kaikkein vaikeinta lyödä pois 
käsistä, joka on tärkein tällä ajankohdalla, joka 
parhaiten takaa sen, että renkaan omistaja 
pystyy pitämään koko ketjun käsissään. 

 



Sanomalehden merkitys 

Tarvitaan mitä laajinta poliittista agitaatiota 
joukkojen keskuudessa, agitaatiota, joka valaisisi 
Venäjän absolutismin (itsevaltiuden) kaikkia 
puolia. 

Suurimman osan paikallisista järjestöistä  pitäisi 
pitää pääasiassa huolta yleisvenäläisestä 
äänenkannattajasta ja työskennellä pääasiassa 
sen hyväksi. 

 



Sanomalehden merkitys 

Ei ole muuta keinoa  voimakkaiden poliittisten 
järjestöjen kasvattamiseksi kuin tehdä se 
yleisvenäläisen sanomalehden avulla. 



Sanomalehden merkitys 

• Vilkas poliittinen työ voidaan alkaa ainoastaan 
vilkkaasta poliittisesta agitaatiosta. mikä on 
mahdotonta ilman yleisvenäläistä usein 
ilmestyvää ja oikein levitettyä sanomalehteä. 

• Yleisvenäläisen lehden järjestäminen tulee 
olla sinä peruslankana, jota seuraten voimme 
järkähtämättä kehittää, syventää ja laajentaa 
tätä vallankumouksellista järjestöä, joka olisi 
aina valmis tukemaan kaikkinaista vastarintaa 
ja kaikkia suuttumuksen leimahduksia. 



Sanomalehden merkitys 

Sanomalehti ei ole vain kollektiivinen 
propagandisti ja kollektiivinen agitaattori vaan 
myöskin kollektiivinen organisaattori. 



Sanomalehden merkitys 

Jos meidän onnistuisi päästä siihen, että kaikki 
tai huomattava enemmistö paikallisista 
komiteoista ja ryhmistä ryhtyisi aktiivisesti 
toimimaan yhteisen asian hyväksi, niin me 
voisimme aivan lähitulevaisuudessa saada 
pystyyn viikkolehden, jota levitettäisiin 
säännöllisesti kymmenin tuhansin kappalein 
ympäri koko Venäjän. 



Sanomalehden merkitys 

Tämä lehti tulisi yhdeksi osaseksi siihen 
jättiläispalkeeseen, joka lietsoisi jokaisen 
luokkataistelukipinän ja kansan suuttumuksen 
kipinän yleiseksi paloksi. 


