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TI overit! Te tiedätte, että puhuminen unohtumattoman 
JL Iljitsin elämästä on samaa kuin puhuminen Venäjän 

proletariaatin elämästä ja liikkeestä. Niin läheisesti Vladimir 
Iljitäin henkilökohtainen elämä liittyi Venäjän työväenliikkeen 
kohtaloihin.

Tasan 54 vuotta sitten Venäjän suuren joen rannalla syntyi 
ihminen, jonka tuli järkyttää koko maailmaa. Samaan aikaan 
syntyi myös maailman vallankumouksen uranuurtaja — Venäjän 
työväenluokka.

Leninissä ilmenivät jo varhain maailman proletariaatin joh
tajan kyvyt. Jo varhaisnuoruudesta hän oivalsi ne aatteet, joille 
uhrasi koko elämänsä.

On olemassa mielenkiintoisia Maria Iljinitsnan muistelmia 
siitä, miten kohtalokas viesti vanhimman veljen teloittamisesta 
järkytti Leniniä. Ei suinkaan siksi, että hän oli Leninin vanhin 
veli. Lenin näki virheet narodnajavoljalaisten — puolueen, johon 
teloitettu kuului,— toiminnassa. Mutta tuo teloitus ei voinut olla 
vaikuttamatta Iljitsin maailmankatsomuksen muotoutumiseen. 
Saatuaan tuon tiedon hän sanoi: „Ei, me lähdemme toista tietä. 
Sitä tietä ei saa mennä”.

Jo siihen aikaan hän suunnitteli uusia proletariaatin vallan
kumouksellisen taistelun menetelmiä. Iljits tunsi 25-vuotiaana 
niin hyvin Marxin, ettemme me tunne häntä siten vielä tänäkään 
päivänä.

PROLETAARISEN VALLANKUMOUKSEN ENNAKOLTANÄKIJÄ

Hänelle oli jo silloin selvää taistelun kulku ja lopputulos — 
tuo taistelun kulku sanoi, että ihmisyhteiskunnan uudestaan- 
rakentaminen uudella, kommunistisella perustalla alkaa yksin
omaan siitä, että vallankumouksellinen proletariaatti valloittaa
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vallan. Mutta 30 vuotta sitten ei vielä kukaan ajatellut siten, ja 
kun ilmestyivät Iljitsin ensimmäiset kirjat, niin monille kävi 
selväksi, että tulevaisuudessa hän kehittää täyteen mittaan suu
ren älykkyytensä kaikki voimat.

Jo siitä lähtien Iljitsillä alkoi olla luja johtava osuus vallan
kumouksellisten keskuudessa. Hän oli ennen kaikkea nero. Hän 
oli nero myös tahdonvoimaan nähden. On vaikea löytää hänen 
veroistaan luonteen puolesta.

Hänestä kehittyi vähitellen maailman proletariaatin johtaja. 
Jos seuraamme puolueen historiaa, niin huomaamme, että arvo
valtaiseksi hän tuli jo kauan sitten.

MARX JA LENIN

Marxin teokset hän tunsi perinpohjaisesti. Hän tutki alitui
sesti ja yhä uudelleen suurta oppia ja ammensi siitä voimansa 
ja löytönsä, Hän oli nerokas Marxin seuraaja.

Kokonainen aikakausi erottaa nuo miehet toisistaan. Marxin 
aikana vasta syntyi taistelu pääomaa vastaan. Lenin taas eli 
kaudella, jolloin vallankumouksellinen proletariaatti oli jo muo
dostunut luokaksi. Lenin kehitteli Marxin oppia. Soveltaessaan 
marxilaisuutta hän yhdisti venäläisen luonteen laajakantoisen 
iskuvoiman amerikkalaiseen toimekkuuteen.

TEOREETIKKO JA KÄYTÄNNÖNMIES

Kun Lenin johti 150-miljoonaista kansaa, varsinkin talon- 
poikaistoa, niin hänen apunaan oli hänen käytännöllinen toimek- 
kuutensa.

Mitä erinomaisimman teoreetikon ja yhtä erinomaisen käy- 
tännönmiehen ominaisuuksien yhteenliittyminen tekivät hänestä 
tavattoman suuren, erinomaisen vallankumousmiehen, jollaista 
ei ollut maailmassa ennen nähty.

Lenin tunsi erinomaisen hyvin kapitalismin kehitysvaiheet 
Venäjällä. Hän näki vähälukuisen proletariaatin ja tavatto
man suuret talonpoikaisjoukot. Jo vuonna 1905, jolloin monet 
meistä menivät päästään pyörälle porvarillisen vallankumouk
sen alkaessa, Iljits asetti selvästi kysymyksen talonpoikaistosta. 
Työläisten ja talonpoikien liiton välttämättömyys painui syvälle 
tietoisuuteemme. Iljitsille oli aina päivänselvää, että todellisina 
sosialismin edustajina voivat olla vain työläiset, samalla hän 
teki johtopäätökset, ettei proletariaatti voi yksin suorittaa val
lankumousta, että proletariaatti voi toteuttaa sen liitossa talon
poikaisten kanssa.
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LENIN JA ITÄ

Vladimir Iljitsin toiminnassa on pantava merkille hänen 
mielenkiintonsa Idän sorrettuja kansallisuuksia kohtaan, ja sor
rettuja kansallisuuksia koskevassa kysymyksessä Iljitä antoi 
meille yhtä paljon uutta kuin muillakin aloilla.

Jos venäläinen talonpoika nimittää Leniniä isäkseen, niin 
myös kelta- ja mustaihoiset sekä muihin rotuihin kuuluvat ihmi
set nimittävät häntä isäkseen yhtä suurella oikeudella. Sosialis
min puolesta maailman mittakaavassa käytävässä taistelussa 
hän otti huomioon tavattoman suuren Idän armeijan.

Me näemme valtavaa liikehtimistä Idän maissa, joissa kapi
talismi vasta kehittyy. Ainoastaan nerokas Iljits saattoi nähdä 
ennakolta, että Itä voi tulla vallankumoukselliseksi. Se on hänen 
tavattoman suuri ansionsa.

IMPERIALISTINEN SOTA JA VALLANKUMOUS

Kaikki, jotka tunsivat Iljitsin, voivat panna merkille sen 
tosiasian, että imperialistinen sota vaikutti suuresti hänen 
maailmankatsomuksensa kehittymiseen. Siihen aikaan sosiaali- 
sovittelijat Hilferding, Kautsky ja muut vakuuttivat, että sota 
osoittautuu oikeutetuksi, että se luo jonkinlaisen uuden aika
kauden demokratiaa varten. Ainoastaan Iljits suhtautui koko
naan kielteisesti tuohon inhottavaan sotaan. Hän sanoi selvästi, 
että kapitalismi tahtoo hukuttaa vereen Euroopan työläisten 
vallankumousliikkeen. Silloin hänen äänensä kaikui yksinäisenä. 
Mutta jo Zimmerwaldissa hän sai kannattajia. Kukaan ei pal
jastanut tuota sotaa niin kuin sen teki Iljits. Hän teki kaiken 
mahdollisen, jotta se olisi viimeinen. Hän sanoi: maailma tuhou
tuu, ellei se käännä pistimiään sortajiaan vastaan.

Tuosta mensevikkien hiukset nousivat pystyyn. Mutta Iljitsin 
tahdonlujuus ei tuntenut esteitä. Nyt me näemme, että hänen 
nerokas taktiikkansa tuotti tuloksia. Jo silloin, poistuessaan 
mensevikkien väittelytilaisuuksista, Iljits sanoi, että hetkellä, 
jolloin proletariaatti ottaa vallan, mensevikit tulevat olemaan 
barrikaadin toisella puolella. Eikä hän erehtynyt. Silloin kyhäil- 
tiin myös halpamaisia kaskuja saksalaisesta kullasta, sinetöi
dystä rautatievaunusta, j.n.e. Mutta Lenin takoi varmana peri
aatteitaan sotaa vastaan ja takoi sen, mitä sanotaan III Inter- 
nationaleksi.

LENIN PUOLUEEN JÄRJESTÄJÄNÄ

Puolueemme historia on Iljitsin elämän ja toiminnan histo
riaa. Venäjän Kommunistisen puolueen (bolsevikkien) perusta
misen tehtävässä hän osoitti olevansa kyvykäs organisaattori.
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Meidän vihollisemme myöntäen sen, että Leninillä on selvä 
järki, aliarvioivat hänen organisatorisia kykyjään.

Se, että hän osasi nähdä ennakolta, hänen tavaton tarmonsa 
ja sitkeytensä, leppymättömyys taistelussa opportunismia vas
taan antoivat hänelle mahdollisuuden järjestää maailman suu
rimman puolueen. Ulkomailla olevat vihollisemme käsittävät 
mainiosti, että heidän pahin vihollisensa on meidän järjes
tömme.

Puolueessamme on paljon lujatahtoisia ihmisiä, mutta sellai
sia kuin Lenin ei ole ollut. Kominterniin liittyneille hän saneli 
ankarat ehdot. Hän kykeni luomaan puolueellemme erittäin suu
ren auktoriteetin.

Koittaa aika, jolloin arkistoista saadaan julkisuuteen asia
paperit, joissa on kuvattu Leninin suorittamaa jättiläismäistä 
työtä. Mutta on muitakin asiapapereita, jotka kertovat Iljitsistä 
nerokkaana ennakoltanäkijänä. Hän näki ennakolta imperialis
tisen sodan syttymisen ja Helmikuun vallankumouksen puhkea
misen. Kun koitti Helmikuu, niin Iljits kirjoitti, että kypsyy 
toinen vallankumous, joka johdattaa työläiset ja talonpojat 
englantilaista ja ranskalaista pääomaa vastaan. Eikä hän ereh
tynyt.

Voidaan sanoa, että kansainvälisen vallankumousliikkeen 
tutkiminen on Leninin tutkimista.

IHMINEN JA TOVERI

Sanon muutaman sanan Leninistä ihmisenä. Sydämellisem- 
pää ihmistä ei ole kukaan meistä tavannut. Hän oli monipuoli
nen. Hän löysi avaimet meidän jokaisen sydämeen. Olikohan 
sellaista puolueenjäsentä, joka ei olisi tuntenut hänen sydämel
lisyyttään!

Toveripiirissä hän näki kaikkien sisimpään, mutta ei ilmais
sut sitä. Hän oli aina huomaavainen ja seuraarakastava. Työ
läisten ja talonpoikien kanssa hän saattoi puhua kauan aivan 
pikkuseikoistakin. Yksinpä vihollisemmekin olivat Iljitsin 
lumoissa.

Kukaan ei tuntenut niin hyvin ihmiskuntaa kuin hän, ja vain 
sillä on selitettävissä hänen vallankumouksellinen rohkeutensa.

SÄILYTTÄKÄÄMME PUOLUEESSA ILJITSIN AATTEET

Lenin on kuollut. Mutta ennen luotamme poistumista hän 
ehti panna vasta alulle jättiläismäisen työn.

Hän laski perustan tulevalle sosialistiselle järjestelmälle. 
Jokainen meistä, ken on varttunut Kommunistisen puolueen 
riveissä, tuntee Iljitsin ohjaavan käden.
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Ja jos me kykenemme varjelemaan puolueessa Iljitsin aat
teet, niin me viemme hänen aloittamansa rakennustyön päätök
seen. Nyt meidän on kuitenkin jo helpompi. Meillä on luotettava, 
tarkistettu puoluekompassi, ja me löydämme tien.

Iljits sanoi meille: kulkekaa eteenpäin ja eteenpäin, ettei 
julma kapitalismi syöksisi enää työläisiä ja talonpoikia taistelu
kentälle.

Hänen jäämistöstään me olemme luoneet leninismin. Tulevai
suuteen on vain yksi tie — leninismin tutkiminen.

Omaksukaamme täydellisesti johtajamme innostus, vihat
kaamme sielumme kaikilla hiukkasilla sitä, mikä orjuuttaa ja 
loukkaa ihmistä.


