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OPISKELIJOILLE!

O pintosuunnitelm am m e kansainvälisen työväenliikkeen historiasta 
a lkaa  I  In ternationalesla. Perusaineistona opiskelussa on opintokir- 
jeem m e.

Lisäaineistoksi opinto-ohjaajille ja  n iille  itseopiskelijoille, jo tka  
h aluavat perusteellisem m in tu tustua I In ternationalen  eri vaiheisiin 
suosittelem m e K om m unistista m anifestia esipuheineen ja  teosta 
M arx ja  Engels am m attiyhdistysliikkeestä. —  A ikaisem m in ju lkais
tuista, m utta  nykyään loppuunm yydyistä teoksista on m ain ittava 
K a r l  M a r x i n  K ansalaissota Ranskassa ja  G othan ohjelm an a r
vostelua. Ne sisältävät asiak irjo ja , jo tk a  valaisevat I In ternationa
len toim intaa ja  työväenluokan ohjelm akysym yksiä. Ju u ri asiak ir
ja t ja  alkuperäisteokset ovat arvokkain ta  aineistoa kansainvälisen 
työväenliikkeen historiaa opiskeltaessa.

T ätä opinto tehtävää voidaan opiskella kerhoissa ta i yksinopiskel- 
len kotona. —  Y k s i n o p i s k e l i j a  tu tk ii ensin opintokirjeen  ja  
vasta luettuaan  sen kahteen  ehkä kolm eenkin kertaan  hän ryh tyy  
vastaam aan kirjeellisesti lopussa oleviin kysym yksiin. K irjeellisten  
vastausten  laatim inen ja  niiden lähettäm inen  K irjeopistoon ta rk is te t
tavaksi on välttäm ätöntä, sillä  opiskelija saa siten  varm uuden siitä, 
e ttä  asiat ovat tu llee t oikein ym m ärretyiksi.

K e r h o i s s a  I In ternationalen  opiskelu vaatii kaksi iltaa. Ensim 
m äisenä opinto iltana opinto-ohjaaja luennoi. Luentonsa hän voi laa tia  
täm än opintokirjeen  ja  edelläm ainitun  lisäaineiston avulla. Ennen 
toista opinto tilaisuutta on ka ikk ien  opiskelijain  luettava huolella 
täm ä opintokirje, sillä toisena opintoiltana, jonka opinto-ohjaaja 
aloittaa lyhyellä n. 10 min. kestävällä  kertauksella , käydään  kes
kustelua. Sen tarkoituksena on selv itellä  teh tävän  peruskysym yksiä. 
K eskustelun pohjana voidaan p itää  lopussa olevia kysym yksiä.



ENSIMMÄINEN INTERNATIONALE

TYÖVÄENLIIKE ENNEN I INTERNATIONALE A

Työläisten ta iste lu liike elinehtojensa parantam isen ja  oikeuksien 
puolesta alkoi kehittyä rinnan  nykyaikaisen palkkatyöväenluokan 
m uodostum isen kanssa. V oim akkaam m in se alkoi ilm etä 1830- ja  
1840-luvuilla, jolloin teollinen vallankum ous päätty i keh ittyneim 
missä maissa ja  porvaristo  o tti vallan käsiinsä Ranskassa ja Eng
lannissa. Työväenluokka astu i historiassa edistyksellisen kehitystien  
raivaajaksi. Englannissa ns. chartistien  liike yhdisti jo m iljoonia 
työläisiä taisteluun äänioikeuden ja  taloudellisten vaatim usten to 
teuttam iseksi. Englannin porvaristo  tu rvau tu i aseelliseen väk ival
taan täm än liikkeen kukistam iseksi. Ranskassa työläiset ta rttu iv a t 
aseisiin jokapäiväisen leipänsä turvaam iseksi. N iinpä Lyonin k au 
pungissa työläiset nousivat vv. 1831 ja  1834 kapinaan tunnuksella: 
" E l ä ä  t y ö t ä  t e h d e n  t a i  k u o l l a  t a i s t e l l e n " .  S ak 
sassa Schlesian k ankurit ry h ty iv ä t v. 1844 aseelliseen taisteluun näl
k iinnyttäm istä vastaan. Puolan  K rakovassa leim ahti v. 1846 ensim 
m äinen poliittinen vallankum ous, joka ju listi sosialistisia vaati
muksia.

M utta työläisten taistelu kapitalistista  riistoa ja  täydellistä  oikeu
dettom uutta  vastaan oli vielä hajanaista ja  hapuilevaa. H eillä ei 
o llu t tieto isuutta yhteiskunnallisen kehityksen laeista ja  jä rjestynei
syyden m erkityksestä, Engels luonnehti työläisten tietoisuuden puu
tetta  lainaam alla erästä  v. 1842 M anchesterin työläiskapinaa koske
vaa k irjo itusta. S iinä osoitettiin, kuinka kapinaan nousseet työläi
set eivät tienneet, m itä heidän olisi p itäny t tehdä, vaikka heidän 
asem ansa oli sietäm ätön ja  suuttum uksensa o ikeutettua. Työläiset 
eivät nähneet, kuka oli heidän vihollisensa ja  kuka ystävänsä. Hei
dän joukkoliikehtim isensä kaduilla eivät johtaneet tuloksiin, sillä 
he o livat epätietoisia siitä, m itä piti tehdä: hyökätäkö jonkun k im p
puun, am puako joku vai antaako toisten am pua itsensä.

Työläisten vaistovarainen taistelu  synnytti tiedon ja  jä rjes täy ty 
misen tarpeen. Nuori K arl M arx ja  F riedrich  Engels om istivat e lä
mänsä antaakseen työväenluokalle täm än tietoisuuden ja  auttaakseen
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sitä  järjestäy tym ään taisteluun vapautensa puolesta. He keh ittivä t 
tie teen  työväenluokan vapautuksen ehdoista, tieteellisen  sosialismin, 
ja  tek iv ä t sitä tunnetuksi aikansa vallankum ouksellisen liikkeen 
osanottajien ja  työläisten keskuudessa. Vuonna 1847 Lontoossa ko
koontui työväenluokan ensim m äinen kansainvälinen kongressi, joka 
perusti "K om m unistien liiton” . Kongressi antoi M arxin ja  Engelsin 
teh täväksi ohjelm an laatim isen liitolle tieteellisen sosialismin peri
aatteiden pohjalla, Tämä ohjelm a, joka ju lkaistiin  helm ikuussa 1848, 
tunnetaan "K om m unistisen m anifestin” nim ellä. Se oli ensim m äi
nen yhtenäinen esitys tieteellisen sosialismin perusteista. Sam alla 
se on osoitus siitä, m iten M arx ja  Engels py rk ivät tekem ään "K om 
m unistien liitosta” työväenluokan kansainvälisen puolueen, joka jo h 
taisi työläisten taistelua työväenluokan omien pääm äärien  to teu tta 
miseksi, He sinkosivat m aailm alle sy ty ttävän  tunnuksen: "K aikkien 
m aiden työläiset, yhtykää!”

"Kom m unistien liitto” (1847— 1852) yhdisti noin 400 jäsentä 
Länsi-Euroopan suurim m issa kaupungeissa. S iitä  m uodostui e rin 
om ainen vallankum ouksellisen toim innan koulu. Sen jäsenet olivat 
kaikissa maissa vuoden 1848.vallankum ouksellisen liikkeen johdossa. 
M utta vuoden 1848 vallankum ous päätty i taantum uksen voittoon 
Ranskassa, Saksassa ja  Itävalta-U nkarissa. A lkoi p itkäaikainen  
taantum uksen kausi. "K om m unistinen liitto” oli ku itenk in  luonut 
pohjaa työläisten tu levalle  kansainväliselle yhteenliittym iselle, joka 
tapah tu i työväenliikkeen uuden nousun alkaessa 1860-luvulla.

ENSIMMÄISEN INTERNATIONALIN PERUSTAMINEN. 
PERUSTAMISJULISTUS JA SÄÄNNÖT

Työväenliikkeen uusi nousu alkoi vuoden 1857 talouspulan jä l
keen 50-luvun lopussa ja  60-luvun alussa. M aatyöläisten lakot Eng
lannissa vv. 1859— 1861, työläisehdokkaiden asettam inen R anskan 
vaaleissa v. 1864 ja Saksan Yleisen työväenliiton perustam inen v. 
1863 osoittivat, e ttä  työväenluokka oli heränny t taisteluun. Vuoden 
1848 vallankum ouksen tappiota seurannut taantum uskausi oli pää t
tym ässä. K apitalism in nopea kehitys Euroopassa, erikoisesti Rans
kassa ja  Englannissa, sekä työväenluokan lukum äarällinen  kasvu 
ja  luokkavastakohtien  kärjistym inen olivat kypsyttäneet työläiset 
uuteen taisteluliikkeeseen, joka osoitti työväenluokan kasvaneen 
myös aatteellisesti.
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K ansainvälinen soli- E turiv in  työläisten luokkatietoisuuden ja  po- 
darisuus voim istuu. tiittisen aktiiv isuuden kasvu ilmeni heidän 
Y hteydet lisääntyvät pyrkim yksessään työväenluokan kansainvä

listen suhteiden solmimiseen. Askeleena sitä 
kohden oli englantilaisten ja  ranskalaisten  työläisten kohtaam inen 
kansainvälisessä teollisuusnäyttelyssä Lontoossa v, 1862. Puolan k a 
pina v. 1863 V enäjän tsaarihallitusta  vastaan h erä tti englantilaiset 
ja  ranskalaiset työläiset tukem aan Puolan kansan vapaustaistelua. 
He esittivät vastalauseensa omien m aittensa hallituksille  sen johdosta, 
että ne tu k iv a t tsarism ia taistelussa Puolaa vastaan ja  harjo ittiva t 
pieniä kansoja sortavaa politiikkaa. Se olikin alkuna I Internatio- 
nalen perustam iselle. Lontoossa p idettiin  kesäkuun 23 pnä 1863 
kokous, jossa käsiteltiin  pysyvän kansainvälisen yhteyden luomista 
Englannin ja  m uiden m aiden työläisten välillä. Englantilaiset työ
läiset käänty ivät ranskalaisten  työläisten puoieen sitä koskevalla 
vetoom uksella, johon ranskalaiset vastasivat adressilla. Kum m assa
k in  asiakirjassa puhuttiin  työtätekevien kansainvälisen yh teen liitty 
misen välttäm ättöm yydestä samoin kuin heidän aineellisen ja  oikeu
dellisen asem ansa parantam isesta ja  taistelun voim istam isesta hal
litsevien luokkien sortopolitiikkaa vastaan.

Naita pyrkim yksiä edisti myös A m erikassa käynnissä oleva sisäl
lissota etelävaltioiden orjanom istajien ja  pohjoisvaltioiden teollisuus
piirien välillä. Se aiheutti puuvillapulan  Euroopassa v. 1863 ja  suu
ria  vaikeuksia Euroopan työläisille. Englannin ja R anskan työ läiset 
tuk ivat edistyksellistä p residentti L incolnia ja  estivät m aittensa taan
tum uksellisia hallituksia ryh tym ästä  sotaan orjanom istajien  puolesta.

K. M arxin osuus R atkaisevaa osaa I In ternationalen  valm isteluis
in  ternationaien  sa esitti K arl M arx. H änen organisatorisen ja  
perustam isessa valistustoim intansa ansiosta työläisten, varsin

kin  Lontoossa asuvien saksalaisten vallanku
m ouksellisten m aanpakolaisten  keskuudessa tieteellisen  sosialism in 
aa ttee t a lko ivat tu lla  tunnetuksi ja  vallo ittaa yhä enem m än kannat
tajia . M arxin taloudellisten oppien tuntem us voim istui erikoisesti 
hänen perusteoksensa "P ääom an” I  osan ilm estym isen jä lkeen  v. 
1867.

Työväenluokan aatteellinen ja  teoreettinen  taso oli ku itenk in  v. 
1864 vielä varsin  alhainen. Sillä ei o llu t ta iste luperin teitä  eikä pää
m äärän  selvyyttä, joka on om inaista nykyajan  vallankum oukselli
selle työväenliikkeelle. Työväenliikkeessä esiin ty i erilaisia suun
tauksia ja  v irtauksia , jo tka  edustivat esim arxilaista p ikkuporvaril
lista utopistista (haaveellista) sosialismia. Sen voittam iseksi oli käy
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tävä  ka tk era  periaatteellinen  taistelu  tieteellisen sosialism in voiton 
puolesta työväenliikkeessä. T ätä  taistelua k äy tiin  I In ternationa- 
lessa sen perustam isesta alkaen.

M arx ja  Engels an to ivat suuren m erkityksen ”K ansainväliselle 
Työväenyhdistykselle” , joksi I In ternationalea v irallisesti n im itet
tiin . Päätös sen perustam isesta teh tiin  syyskuun 28 pnä 1864 Lon
toossa englantilaisten, saksalaisten, ranskalaisten  ja  italialaisten  työ
läisten  edustajien  kokouksessa. M arx osallistui siihen saksalaisten 
työläisten edustajana. H änet valittiin  perustam isju listusta valm iste
levaan alivaliokuntaan sekä väliaikaiseen kom iteaan. A livaliokun- 
nan  esityksestä väliaikainen kom itea hyväksyi M arxin laatim an pe- 
rustam isju listuksen ja  väliaikaiset säännöt.

Engels hyväksyi täysin  M arxin osallistum isen k irjo ittaen  hänelle: 
”On hyvä, että  me jä lleen  otamme yh tey ttä  ihm isiin, jo tka  edusta
va t ainakin omaa luokkaansa, loppujen lopuksi se on kaikkein  tä r 
kein tä .” Engels näki, e ttä  uusi kansainvälinen järjestö  tu lee m uo
dostum aan aatteellisen taistelun kentäksi: "Luulen, e ttä  täm ä uusi 
liitto  jakaantuu  hyvin pian. porvarillis-teoreettisiin  ja  p ro letaaris- 
teoreettisiin  aineksiin, kun kysym ykset tu levat hiem an ta rk is te ttu a” . 
Näin tapahtu ik in , kuten  tulem m e alem pana näkem ään,

Perustam is] ulistu s "K ansainvälisen Työväenyhdistyksen” ensim 
m äinen asiakirja , perustam isjulistus, ilm estyi 

vuoden 1864 lopulla. V irallisiin  tu tk im uksiin  ja  tilasto tieto ih in  no
jau tuen  M arx osoitti siinä, e ttä  taloudellinen kehitys Englannissa oli 
viim eisten 15 vuoden a ikana koitunu t poikkeuksetta  vain  om istavien 
luokkien hyödyksi. Tuotannon kasvusta huolim atta työtätekevien 
joukkojen ku rjuus oli yhä lisääntynyt. M arx korosti, e ttä  työväen
luokka voi vain  luokkataiste lun  avulla saavu ttaa  voittoja. ”L aki 
kym m entuntisesta työpäivästä (Englannissa) ei ole vain  tärkeä  käy
tännöllinen saavutus, vaan myös periaatteen  voitto; ensi k e rran  po r
variston  poliittinen taloustiede an tau tu i avoim esti työväenluokan 
poliittisen taloustieteen edessä” , sanotaan perustam isjulistuksessa.

M arx osoitti, e ttä  "nykyaikaisen  tie teen  vaatim usten m ukaisesti 
h arjo ite ttu  suurtuo tan to  on toteutettavissa ilm an isäntien luokkaa, 
joka käy ttää  hyväkseen palkkatyöläisten luokan työ tä” . H allitsevat 
luokat tu lev a t aina käyttäm ään  poliittista valtaansa puolustaakseen 
kapitalistista  järjestelm ää. "Senvuoksi, —  M arx sanoi, -— poliittisen 
vallan  valloittam inen on työväenluokan suuri velvollisuus.” Näin 
In ternationalen  perustam isjulistuksessa asetettiin  työväenluokan teh 
täväksi poliittisen vallan  eli p ro letariaatin  d ik ta tu u rin  vallo ittam i
nen, jo ta koskevan a jatuksen  M arx ensi k e rran  oli esittäny t Kom
m unistisessa manifestissa.
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Perustam is] »alistuksessa m ainittiin  edelleen, e ttä  eri m aiden työ
väenluokka oli a lkanu t ym m ärtää poliittisen vallan  valtaam isen vä lt
täm ättöm yyden ryhtyessään järjestäm ään  uudelleen työväenpuoluei
ta. M arx korosti järjestäytym isen ratkaisevaa m erkitystä: "Eräs me
nestym isen edellytys —  lukum äärä —  työläisillä on; m utta luku
m äärä ratkaisee asian vain silloin, kun järjestö  yhdistää sen ja  sitä 
ohjaa tietoisuus.”

Perustam is] ulistu s velvoitti työväenluokan taistelem aan myös val
loitussotia vastaan, koska niissä vuodatetaan kansojen verta ja  tu 
hotaan yhteiskunnallisia rikkauksia . Valloitussotien estäm iseksi se 
velvoitti työväenluokkaa "tunkeutum aan kansainvälisen politiikan 
salaisuuksiin, seuraam aan hallitustensa diplom aattista toim intaa ja 
tarpeen  tu llen toim im aan sitä vastaan kaik in  käytettävissä olevin 
keinoin . . . Taistelu sellaisen (rauhanom aisen) u lkopolitiikan puo
lesta on osa työväenluokan yleisestä taistelusta vapautuksensa puo
lesta”.

Perustam is]ulistus päätty i Kom m unistisen m anifestin  kuuluisiin 
sanoihin; "K aikkien  m aiden työläiset, yhtykää!”

Säännöt ja  järjestö- M arx laa ti myös In ternationalen  väliaikaiset 
p eriaa tteet säännöt. Niissä m äärite ltiin  periaatteet, jo ita

koko m aailm an työväenluokka on m yöhem 
m in sisälly ttänyt ohjelm aansa. Sääntöjen johdannossa sanotaan:

"e ttä  työväenluokan on itse vallo itettava itselleen vapautus; 
että  ta iste lu  työväenluokan vapautuksesta ei m erkitse tais

telua luokkaetuoikeuksista ja  yksinoikeuksista, vaan yh tä lä i
sistä oikeuksista ja  velvollisuuksista ja  kaiken  luokkaherruu- 
den hävittäm istä;

että  työtätekevien  taloudellinen alistam inen työvälineiden, 
ts. eläm änlähteiden anastajain  alaisuuteen on perustana kaiken 
m uotoiselle orjuudelle —  yhteiskunnalliselle kurjuudelle , hen
kiselle  alennustilalle  ja  poliittiselle riippuvaisuudelle;

että  työväenluokan taloudellinen vapautus on sen vuoksi 
suuri pääm äärä, jo ta kaiken poliittisen liikkeen p itää  edistää;

e ttä  työväenluokan vapautus ei ole paikallinen eikä kansal
linen, vaan yhteiskunnallinen tehtävä, joka  koskee kaikkia  
n iitä  m aita, joissa vallitsee nykyaikainen (kapitalistinen) yh
teiskunta, ja  sen ra tka isu  riippuu  kehittyneim pien m aiden käy
tännöllisestä ja  teoreettisesta yhteistyöstä.”
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Sääntöjen ensimmäisessä pykälässä sanotaan In ternationalen  teh
tävästä:

"Y hdistys on perustettu  kanssakäym isen ja yhteistyön kes
kukseksi eri m aiden työväenyhdistysten välillä, jo tka  py rk ivät 
yhteiseen pääm äärään, n im ittäin  puolustam aan, kehittäm ään ja 
täydellisesti vapauttam aan työväenluokan."

I Internationalen  järjestöperiaatteena oli pyrkim ys dem okraatti
seen sentralism iin (keskitykseen). Sen kansallisia jä rjestö jä  nim i
te ttiin  osastoiksi (sektioiksi). Osastot m uodostivat alue- ta i kansal
lisia liittoja (federatio ita). In ternationalen  johdossa oli Pääneuvosto, 
joka sijaitsi Lontoossa. Sen m uodostivat puheenjohtaja, rahaston
hoitaja, pääsih teeri ja  k irjeenvaih tajasih teerit, jo tk a  pitivät yhteyttä  
eyi m aiden kanssa. Pääneuvosto valittiin  In ternationalen  kongres
sissa, jolle se oli tilivelvollinen. Kongressi kokoontui sääntöjen m u
kaan  vuosittain. H yväksyessään Internationalen  jäseniksi kansalli
sia osastoja (sektioita) ja  liittoja (federatioita) Pääneuvosto huo
lehti siitä, e tte i niiden ohjelmissa o llu t m itään, joka olisi ollut r is ti
riidassa Internationalen  sääntöjen ja  sen hengen kanssa.

Internationalen  todellisena johtajana oli M arx, joka joh ti koko 
järjestöä ei vain aatteellisesti, vaan myös käytännöllisesti. M uodol
lisesti hän oli eräs In ternationalen  k irjeenvaih tajasih teereistä , hoi
taen  Saksan ja H ollannin, m yöhemmin myös V enäjän k irjeenvaih
toa. Sen jälkeen  kun Engels v. 1870 siirty i M anchesterista Lontoo
seen, hänestä tuli Italian  ja  Espanjan k irjeenvaihtajasi]!teeri.

INTERNATIONALEN TAISTELU PIKKUPORVARILLISIA 
VIRTAUKSIA VASTAAN

M arx ja  Engels käsittivät, että  In ternationale  ei voi lu jittua, jos 
se ei voita erilaisia lahkolaisia virtauksia, jo ita  silloin oli runsaasti 
e ri m aiden työväenliikkeessä. V. 1871 M arx k irjo itti In ternationa
len perustam isen tarkoituksesta seuraavasti: "In ternationale  perus
te ttiin  sitä  varten , e ttä  se korvaisi sosialistiset ja  puolisosialistiset 
lahkot todellisella työväenluokan ta iste lu järjesto lla .” Hän näki lah 
kojen historiallisen oikeuden vain niin  kauan  kuin työväenluokka 
ei ole kypsynyt itsenäiseen historialliseen liikkeeseen. Kun se saa
v u ttaa  sellaisen kypsyyden, ka ikk i lahko t m uodostuvat olem uksel
taan  taantum uksellisiksi.
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Proudhonilaisuutta vas- Oiemassalonsa ensim m äisenä kautena la 
taan vv. 1865— 1868 tornationale jou tu i taistelem aan ennen

kaikkea proudhonilaisuutta vastaan, joka 
silloin oli m arxilaisuuden pää vastusta jana työväenliikkeessä. S itä  ja  
m uita lahkolaisvirtauksia vastaan taistellessaan M arx läh ti siitä, e ttä  
"K ansainvälisen Työväenyhdistyksen aikaansaam a toim intayhteys, 
m ielipiteiden vaihto, jota helpottaa niiden ju lkaisem inen kansallisten  
osastojen julkaisuissa, ja  lopuksi välittöm ät keskuste lu t yhteisissä 
kongresseissa joh tavat väistäm ättöm ästi yhteisen teoreettisen oh jel
m an luom iseen’’.

Sen m ukaisesti M arx piti tarpeellisena supistaa Internationaleen 
liittym isen ehdot m ahdollisim m an vähiin, korostaen pääasiassa työ
väenyhdistysten pro letaarista , itsenäisiä ja  riippum atonta olem usta. 
M arx rakensi e ri ryhm ien ja  v irtausten  yhteistyötä In ternationale»  
avulla, m utta huolehti sam alla siitä, e ttä  liikkeen proletaarista , pää
om an vastaista luonnetta ei vääristellä  ja  että  työväenluokalle vahin
golliset v irtaukset eivät pääse siinä m äärääviksi. Ju u ri siksi M arx 
arvosteli Proudhonia ja  hänen kannatta jiaan , jo tka vastustivat lak- 
kotaistelua, kaikkea poliittista  taistelua ja  lakisääteisen työpäivän 
lyhentäm isen puolesta käytävää agitatiota.

Proudhonin  kat- Proudhon {1809— 1865) oli ranskalaisen p ikku- 
som uksista porvarillisen  utopistisen sosialismin edustaja, jo 

ka haaveili pienom istuksen ikuistam isesta. Hän 
arvosteli kapitalistista  suurom istusta tahtoen kuitenkin  säily ttää  ny
kyaikaisen kapitalistisen yhteiskunnan, m utta ilm an niitä  aineksia, 
jo tka hajo ittavat ja  vallankum ouksellistu ttavat sitä, t.s. ilm an p ro 
le tariaa ttia . Hän esitti, että on jä rjes te ttäv ä  erikoinen "kansan pank
k i” , joka antaa työläisille ilm aista luottoa ja  auttaa heitä hankk i
m aan tuotantovälineitä  ja  tulem aan siten käsityöläisiksi. Sam oin hän  
esitti järjeste ttäväksi "vaih topank in”, jonka avulla työtätekevät voi
va t m uka tu rvata  työnsä tuotteiden "oikeudenm ukaisen” m enekin. 
Siten Proudhon toivoi poistavansa kurjuuden  rauhallisilla  refo r
m eilla, ilman luokkataistelua ja  yhteiskunnallista  vallankum ousta. 
Hän suh tau tu i kielteisesti myös valtioon, m utta toivoi ku itenkin  voi
vansa to teuttaa suunnitelm ansa Napoleon III hallituksen  avulla, Hän 
opetti, e ttä  kapitalistisesta yhteiskunnasta voidaan poistaa "huonot” 
puolet ja  luoda tilalle  "hyvä kapitalism i". Proudhonin  katsom ukset 
perustu ivat idealistiseen käsitykseen yhteiskunnan historiasta, joka 
hänen m ielestään oli aatteiden  kehityksen historiaa.

K irjeessään K ugelm annille lokakuun 9 pnä 1866 M arx k irjo itti
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proucthonilaisista: ”He suh tau tuvat halveksivasti kaikkeen itse luok
kataistelusta joh tuvaan  vallankum oukselliseen toim intaan, kaikkeen 
kesk ite ttyyn  yhteiskunnalliseen liikkeeseen, so. sellaiseen, jo ta voi
daan käydä myös poliittisin  keinoin (ku ten  esim erkiksi työpäivän 
lyhentäm inen lainsäädännöllisesti), ”

Jo  In lernationalen  Geneven kongressissa v, 1866 proudhonilaiset 
kärsivät tappion, sillä sen päätökset perustu ivat tieteellisen sosialis
m in katsom uksiin. Niissä hyväksyttiin  agitatio 8-timtiSen työpäivän 
puolesta, lakkotaiste lu  luokkataistelun eräänä m uotona ja  vakinai
sen arm eijan  korvaam inen kansan yleisellä aseistam isella. (Kts. M arx 
ja  Engels A m m attiyhdistysliikkeestä, sivu 87. M arxin "O hjelm akir- 
jelm ä väliaikaisen keskusneuvoston edustajille  eri kysym yksistä” , 
joka oli päätösten pohjana.)

Y hdenm ukaisesti perustam is julistuksen kanssa In ternationale n G e
neven kongressi korosti, e ttä  työväenluokan vapautuksen välttäm ät
töm änä edellytyksenä on valtiollisen vallan ottam inen työläisten kä
siin. Kokous ei k ie ltäny t m yöskään osuustoim intaliikkeen m erki
tystä, vaan osoitti, e ttä  se todistaa käytännössä m ahdolliseksi talou
den johtam isen ilm an kapitalisteja. Edelleen kongressi m ääritteli 
täsm ällisesti taloudellisen taistelun m erkityksen, varoittaen  ku iten 
kin sosialisteja ja  työläisiä yliarvioim asta ta i aliarvioim asta talou
dellista taistelua. K ongressi korosti, e ttä  am m attiyhdistysliikkeen ei 
pidä jäädä  syrjään  työväenluokan yleisestä poliittisesta ja  sosialisti
sesta liikkeestä, vaan sen p itää edistää työ tätekevän  kansan yleistä 
vapautusta.

Proudhonilaisten vastustuksesta huolim atta m yös Lausannen kon
gressi v. 1867 hyväksyi päätöksen, jonka m ukaan "työläisten yh
teiskunnallinen vapautus on croittam aton heidän poliittisesta vapau
tuksestaan” . Baselin kongressi v. 1868 korosti lakkojen  suurta  m er
k itystä  työn ja pääom an välisessä taistelussa ja  hyväksyi vaatim uk
sen maan, metsien, m alm i- ja  kivihiilikaivosten, kanavien, rau ta 
teiden ja  lennätin  verkoston yhteiskunnallisesta om istuksesta. Se oli 
m arxilaisuuden suuri voitto proudhonilaisuudesta ja  osoitti koko 
m aailm alle 1 In ternationalen  kom m unistisen luonteen.

Proudhonilaisten politiikasta pidättäytym ispyrkim ystä vastaan 
kohdistui myös Baselin kongressin päätös, jossa kehoiteltiin  ka ik 
kien m aiden työläisiä päättävään taisteluun valloitussodan lietsojia 
vastaan. Taistelu sotaa vastaan oli tu llu t e rittä in  ajankohtaiseksi 
senvuoksi, e ttä  h ilja tta in  (18Ö6) päättyneen Preussin ja  Itävallan 
välisen sodan jälkeen oli uusi sota puhkeam assa Preussin ja  Rans
kan välillä.
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A atteellinen selvenem i- P roudhonilaisten tappio joh ti heidän vai
nen joh taa työväenliik- kutuksensa heikkenem iseen R anskan työ- 
keen voim istum iseen väenliikkeessä. Sen seurauksena In ternatio-

nalen  R anskan osaston tak tiikka  m uuttui. 
Se alkoi ottaa aktiivisesti osaa poliittiseen taisteluun. R anskan osas
ton johtoon tosin tu li edelleenkin proud ho nila isiä, m utta  n y t vasem 
misto p r oudhoni la isiä, jo tka tunnustivat lakko taistelu] en m erkityksen 
ja  poliittisen toim innan välttäm ättöm yyden, vaikka eivät kyenneet
kään. vielä täysin vapautum aan pikkuporvarillisista  katsom uksistaan.

A atteellista  selvenem istä tapahtui myös m uiden m aiden työväen
liikkeessä. Saksassa, missä 1860-luvun puoliväliin asti oli hallitse
vana lassallelainen* vaikutus, m uodostettiin vuonna 1869 Eisenachin 
kongressissa Sosialidem okraattinen Työväenpuolue, joka liitty i In- 
ternationaleen. Puoluetta  ja  sen jäseniä n im itettiin  "eisenachilaisik- 
s i”. Uuden puolueen joh tajina o livat A ugust Bebel ja  W ilhelm Lieb- 
necht, jo tka alusta alkaen k an na ttiva t M arxia ja Engelsiä ja  liitty i
v ä t yhdessä järjestönsä kanssa Internationaleen. U uden puolueen 
perustam inen teki lopun lassallelaisten herruudesta  Saksan työväen
liikkeessä.

In ternationalen  voim akas tuk i työ lä isten 'lakko liikkeille  eri maissa 
joh ti sen arvovallan  ja  suosion kasvuun työläisjoukkojen keskuu
dessa. Esim. Geneven rakennustyöläiset voittivat v. 1868 lakkotais- 
telunsa Pääneuvoston avun ansiosta. Työläisten vaatim us työpäivän 
lyhentäm isestä 12 tunnista 11 tun tiin  ja  10 % palkankorotuksesta 
hyväksyttiin . M arx k irjo itti sen johdosta Engelsille: "Genevessä me 
saavutim m e täydellisen voiton”. Hän osoitti, e ttä  työnan ta ja t pelkä
sivät In ternationalea, jonka antam a tuk i toi voiton: "T yönantajat 
uskovat Lontoon m ahtavuuteen ja  taistelurahastoon” .

In ternationalen  asiak irja t samoin kuin M arxin ja  Engelsin k irjeen 
vaihto an tavat runsaasti todistuksia Internationalen  toim innasta lak 
kojen johtam iseksi sekä lakkolaisten  ja  heidän perheittensä tukem i
seksi. Työläisten kansainvälinen solidarisuus, joka ilm eni mm. laa
joissa rahankeräyksissä, antoi työläisille m ahdollisuuden taistella  
m enestyksellisesti kap ita liste ja  ja valtiom ahtia vastaan. Pääneuvos
ton johdolla suoritettu  valistustyö avasi työläisten silm ät näkem ään 
kapitalistien harjo ittam an riiston ja  hallitusten  h irm uteot. Se roh 

* Lassallelalsuus oli saanut nim ensä F. Lassallesta (1825— 1864), 
saksalaisesta p ikkuporvarillisesta sosialistista. L. oli v. 1863 perus
te tun  Saksan Yleisen Työväenyhdistyksen perustaja ja johtaja. Hän 
ja hänen kannatta jansa vastustivat In ternationalea ja  M arxin ja  En
gelsin tak tiikkaa  ja  teoriaa. L. kielsi mm. vallankum ouksen ja  luok
kataistelun, tuom itsi lakot ja  am m atillisen liikkeen.
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kaisi taisteluun eri m aiden työtätekeviä joukkoja. Yhä uusia kansal
lisia osastoja liitty i Internationaleen.

Suurena saavutuksena oli venäläisen osaston perustam inen v. 1870 
Sveitsissä m aanpaossa olevien venäläisten sosialistien toimesta. 
Osaston toivom uksen m ukaisesti sen edustajaksi Pääneuvostossa va
littiin  Marx, joka oli ylpeä tästä luottam uksesta. K irjeessään venä
läisille sosialisteille hän k irjo itti, että "V enäjä a lkaa ju u ri ottaa osaa 
vuosisatam m e yleiseen liikkeeseen”. Venäläisen osaston jäsenet ei
vät vielä olleet johdonm ukaisia m arxilaisia, m utta kannattiva t 
M arxia aktiivisesti hänen taistelussaan Pääneuvostolle viham ielisiä 
aineksia vastaan.

Bakun in naisuutta In ternationa Ien toisella kaudella (1868— 1872) 
vastaan proudhonilaisuudesta saadun voiton jälkeen m ar

xilaisuuden päävastustajaksi tu li bakuninilai- 
suus. Proudhonilaisten tapaan bakunim iäisetk in  k ielsivät poliittisen  
taistelun välttäm ättöm yyden ja työväenluokan d ik ta tuurin .

B akuninilaisuus sai nim ensä venäläisestä anark istista  B akuninista 
(1814— 1876), joka v. 1868 oli perustanut Sveitsissä järjestön  nim el
tään  "Sosialistisen dem okratian  kansainvälinen allianssi”. Se oli p ik 
kuporvarillinen  järjestö , joka  m arxilaisen luokkien hävittäm isen pe
riaa tteen  asemesta ju listi luokkien yhteiskunnallisen  ja  taloudelli
sen tasa-arvon p e riaa te tta”. B akunin ei p itäny t työväenliikkeen p ä ä 
m ääränä valtiovallan  valtaam ista, vaan sen hävittäm istä. H än ei 
ym m ärtänyt eroa p ro le tariaatin  d ik ta tu u rin  ja  porvarillisen  valtion 
välillä  ja  vä itti, e ttä  sen jä lkeen  kun  työväenluokka on tu llu t val
taan, se m uuttuu  m uka uudeksi riistäväksi vallaksi, joka sortaa ja  
riis tää  talonpoikaistoa. Tätä jä rje tö n tä  ja  parjaavaa  väite ttä  ovat 
m yöhem m in työväenluokan viholliset m ielellään toistaneet.

M arx k irjo itti v. 1871 B akuninin katsom uksista: "H änen ohjelm an
sa oli oikealta ja  vasem m alta pintapuolisesti kokoonhaalittua seka
sotkua —  luokkien  tasa-arvoisuus (!), perin töoikeuden hävittäm i
nen  yhteiskunnallisen  liikkeen läh tökohtana (st. Sim onilaista type
ry y ttä ) , ateism i jäsen ille  e tukäteen  saneltuna opinkappaleena, ja  tä r 
keim pänä opinkappaleena (proudhonilainen) k ieltäytym inen po liit
tisesta liikkeestä.” (Kts. M arxin Pääom a, I osa, sivu 772, suom en
kielinen painos v. 1948.)

B akuninilaisuus löysi kannatta jia  kapitalistisesti kehittym ättöm is
sä m aissa —  Espanjassa, E telä-Italiassa, eräissä osissa Sveitsiä ja  
Etelä-Ranskassa, joissa väestön enem m istönä oli köyh tyny t talonpoi- 
kaisto, p ienet käsityöläiset ja  luokastaan su istunut sivistyneistö.
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N äitä p ikkuporvarillisia  väestöryhm iä B akunin p iti yh teiskunnal
lisen vallankum ouksen liikkeellepanevana voimana.

B akunin liitty i v. 1868 Internationaleen tarkoituksella  muodostaa 
sen sisälle hänen johdollaan toim iva "Sosialistisen dem okratian a l
lianssi” . M arx ja  Engels estivät ku itenkin  hänen pyrkim yksensä. 
Ensim m äinen yhteenotto m arxilaisten  ja  bakuninilaisten välillä  ta 
pahtui Internationalen  Baselin kongressissa v. 1869 perintöoikeuden 
kum oam ista koskevassa kysym yksessä. Bakunin oli sitä m ieltä, että 
yksityisom aisuuden perintöoikeuden kum oam isen m ukana häviää 
porvaristokin. M arx osoitti, e ttä  lak i perintöoikeudesta ei ole syy, 
vaan oikeudellinen seuraus yhteiskunnassa vallitsevasta taloudelli
sesta järjestyksestä . Ilm an vallankum ousta ei voida hävittää yksi
tyisom istusta ja  kapitalism ia. Kongressi hyIkäsi B akuninin esittä 
m än päätöslauselm an. R atkaiseva ta iste lu  bakuninilaisuuden ja  
m arxilaisuuden välillä käy tiin  ku itenk in  vasta m yöhem m in Pariisin  
K om m uunin jälkeen.

RANSKALAIS-PKEUSSILAINEN SOTA JA PARIISIN 
KOMMUUNI

M arxin Pääom an I osan ilm estym isen jä lkeen  m arxilaisuus oli le 
v innyt yhä laajem m alle työväenluokan edistyneim pien kerrosten 
keskuuteen. Sam alla In ternationale  oli saavu ttanu t suurta m enes
tystä ja  vaikutusvaltaa Euroopan ja  A m erikan työväenliikkeessä, 
m utta m arxilaisuudelle viham ieliset lahkot ja  ryhm ät puolustivat 
sitkeästi asem iaan työväenliikkeen sisällä. V arsinkin Englannin am 
m attiliitoissa voim istui opportunistien taistelu m arxilaisuutta vas
taan. He tah to ivat tehdä In ternationalen  Englannin osaston täysin 
riippum attom aksi Pääneuvostosta. Taistelussa täm änlaisia p y rk i
m yksiä vastaan In ternationale olisi ta rv in n u t eri m aiden m arx ilais
ten työväenpuolueiden tukea, m utta n iitä  ei vielä ollut. V allanku
m ouksellisen työväenpuolueen puuttum inen  tu li esiin myös Pariisin  
Kom m uunin taistelussa.

R anskalais-preussilai- K esällä 1870 puhkesi ranskalais-preussilai- 
nen sota 1870— 1871 nen sota. In ternationalen  osastot Ranskassa

ja Saksassa esittivät vastalauseensa sen jo h 
dosta. H einäkuun 23 pnä Pääneuvosto paljasti vetoom uksessaan tä 
män sodan syyt ja  luonteen. Se osoitti, e ttä  se oli puolustus sotaa 
Saksan taholta, m utta ennusti sam alla, e ttä  jos Saksa m uuttaa sodan
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valloitussodaksi, —  voitto ja tappio tu levat sam alla tavalla tuhoi
siksi Saksan kansalle. Kun Ranskan arm eijan  m usertavat tappio t 
rin tam illa  joh tivat Napoleon l i i  kukistam iseen ja tasavallan m uo
dostam iseen syyskuun 4 pnä, ju lkaisi In ternationalen  Pääneuvosto 
syyskuun 9 pnä toisen vetoomuksen. Siinä Pääneuvosto paljasti 
P reussin junkkerien  rosvosuunnitelm at Elsassin ja  Lothringenin 
anastam iseksi ja  osoitti, e ttä  sota oli m uodostunut Ranskan taholta 
puolustussodaksi. Vetoomus kutsui saksalaisia työläisiä taistelem aan 
kunniakkaan rauhan  aikaansaam iseksi Ranskan tasavallan kanssa.

Vallankum ous Ranskassa oli nostanut tasavallan  johtoon taan tu
m uksellisia k iipeilijöitä, jo tka pelkäsivät aseistetun kansan vastarin 
taa ja  o livat valm iit luovuttam aan Pariisin  sitä p iirittäv ille  preussi
laisille sotajoukoille. Ranskan hallitus ryh ty ik in  toim enpiteisiin P a 
riisin  kansalliskaartin  aseistariisum iseksi. Se lähetti joukkoja ryös
täm ään kansalliskaartilta  tykistön. Silloin Pariisin  työväestö yh
dessä kansalliskaartin  kanssa nousi ha llitusta  vastaan ja  otti m aa
liskuun 18 pnä 1871 vallan käsiinsä perustaen Pariisin  K om m uunin, 
ensimmäisen työväenluokan hallituksen.

Pariisin  Kom m uuni Pariisin  Kom m uunista tu li In ternationalelle  
ja  In ternationale vakava h istoriallinen koe, jonka se läpäisi

kunnialla. In ternationalen  ranskalaisen  osas
ton joh ta ja t V äriin, Fränkel, Duval, Assi, V aillant, S eraillier ym. 
osallistuivat aktiivisesti m aaliskuun 18 päivän  vallankum oukseen, 
uudentyyppisen valtion rakentam iseen, jo llainen Kommuuni oli, ja  
aseelliseen ta iste luun  Versaillesin taantum uksellisia aineksia vastaan. 
M utta proudhonilaiset ennakkoluulot, joita et oltu täysin voitettu , 
e livät jopa eräissä In ternationalen  jäsenissäkin. Ne olivat syynä mo
niin  virheisiin, jo tka joh tiva t K om m uunin tappioon.

In ternationalen  osastot Englannissa, Saksassa, Italiassa ja m uissa 
maissa ju listiva t Pariisin  K om m uunin taistelun koko Eeuroopan työ
väenluokan taisteluksi. Venäläisen osaston jäsenet te rveh tivä t Kom
m uunia "p ro letariaatin  ensim m äisenä tasavaltana". Bebel ilm aisi 
Saksan valtiopäivillä solidaarisuutensa Kom m uunille. In ternationalen  
Pääneuvosto ja  M arx om istivat kaiken huom ionsa K om m uunin san
karilliselle  taistelulle. — M arx oli tosin vielä niin myöhään kuin  
syyskuun 9 pnä Pääneuvoston vetoom uksessa varo ittanu t R anskan 
työläisiä vallanotosta ja  n im ittänyt jokaista siinä tilanteessa tehtyä 
hallituksen kukistam istyritystä  "epätoivoiseksi hulluudeksi” . Sam al
la hän oli keho ittanu t Ranskan työläisiä käyttäm ään tasavaltaista va
pautta  "om an luokkansa perinpohjaiseen järjestäm iseen” . —  M utta 
sen jälkeen  kun Pariisin  työläiset a lo ittivat taistelun M arx teki kaik-
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kensa au ttaakseen  Pariisin  Kom m uunia. Hän oli jatkuvassa yh tey
dessä Kom m uunin jäseniin, arvosteli heidän virheitään  ja  antoi heille 
neuvoja ja  ohjeita. Kom m uunin kukistum isen jä lkeen  Pääneuvosto 
korosti vetoom uksessaan, jonka M arx oli laatinut. Kom m uunin m aa
ilm anhistoriallista m erk itystä työväenluokan ensim m äisenä haliituk- 
scna. Vetoomus paljasti Ranskan vastavallankum ouksen salaliiton 
saksalaisten hyökkääjien kanssa ja  leim asi po ltinm erkiliä  versaille- 
laisten. kauh istu ttavat veriteo t heidän kostaessaan kom m unaardeille. 
Tämä vetoomus, joka tunnetaan nim ellä "K ansalaissota Ranskassa", 
kuuluu m arxilaisen k irjallisuuden huom attavim piin teoksiin.

INTERNATIONALIN VIIMEISET VUOHET

Pariisin  työläisten taistelu  ja  m aaliskuun vallankum ous m erk itsi
vä t kansainväliselle työväenliikkeelle suurta voittoa. Se osoitti ha
vainnollisesti Internationalen  edustam an asian voiman ja m erk ityk 
sen. Työväenliike voim istui kaikkialla  ja  sen riveih in  liitty i yhä 
uusia väestöryhm iä ja  kerroksia. M itä erilaisim m at ainekset p y rk i
vä t vaikutusvaltaisiin  asem iin tässä kasvavassa liikkeessä.

In ternationalen  Pariisin  K om m uunin tappiota (toukokuussa
vainoam inen 1871) seurasi taan tum uksen  voim istum inen k a ik 

k ialla  Euroopassa. Ranskassa k ie lle ttiin  In terna
tionalen  osaston toim inta. Sam anlainen laki säädettiin  Espanjassa. 
Saksan  sosialistijohtajat Bebel ja  L iebknecht jou tu ivat oikeuden 
eteen sen vuoksi, e ttä  ne o livat vastustaneet Elsassin ja  Lothringe- 
n in  anastusta ja  ilm aisseet m yötätuntonsa Pariisin  Kom m uunille. 
Myös V enäjällä ja  monissa muissa maissa voim istui poliisiterrori ja  
lisään ty ivät oikeusju tu t sosialisteja vastaan. Taantum uksellinen sa
nom alehdistö kävi raivokasta valhekam ppailua In ternationalea ja 
M arxia vastaan. M arx k irjo itti sen johdosta: "K aikki parjauksen 
padot, jo tka olivat porvarillisen  ostettavan lehdistön käytettävissä, 
avattiin  y h fa ik aa  ja  kokonainen iljettävyyksien  hyökyaalto  alkoi 
v irra ta  v ihatun vastustajan  hukuttam iseksi.”

Tänä In lernationalelle  vaikeana a ikana voim istui B akuninin jo h 
tam ien anark istien  salailittolaistoim inta Pääneuvostoa ja  M arxia vas
taan. Myös m uut In ternationalen  riveissä olevat m arxilaisuuden 
vastusta ja t nostivat nyt päätään. Englannin trade-unionien (am m at
tiliitto jen) opportunistiset jo h ta ja t esittivät lehdistössä vastalauseen
sa sen johdosta, e ttä  Pääneuvosto puolusti Kom m uunia. Blanquilai-
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set*, jo tka olivat enem m istönä K om m uunin pakolaisten joukossa ja  
jo tka eivät ym m ärtäneet syntynyttä tilannetta , vaan pitivät k iinn i 
salaliittolaisista taistelum enetelm istään, syy ttivä t Pääneuvostoa val
lankum ouksellisen tak tiikan  hylkääm isestä. P äävaarana In ternatio 
na lei le olivat ku itenkin  anark istit, joiden hajo itusto im inta au tto i Eu
roopan taantum uksellisia hallituksia.

Baku n in ilaisuuden Syyskuussa 1871 p idettiin  Lontoossa In ternatio-
mu rs kääm inen nalen konferenssi, johon M arx ja  Engels o ttiva t

aktiivisesti osaa. K eskeisim pänä oli kysym ys 
työväenluokan itsenäisten poliittisten puolueiden välttäm ättöm yy
destä kaikissa maissa. Kommuuni oli k ä rs in y t tappion ennen kaik 
kea siksi, ettei Pariisin  työväenluokalla o llu t omaa taistelua joh ta
vaa puoluetta. Sen tunnustivat m onet K om m uunin toim ihenkilötkin, 
jo tka o livat paenneet Lontooseen ja tu tu stuneet siellä m arx ila isuu
teen. K aikki se osoitti vakuuttavasti p ro letaaristen  puolueiden m uo
dostam isen suuren m erkityksen. Lontoon konferenssi hyväksyi asias
ta päätöslauselm an, jossa sanotaan:

"Om istavien luokkien yhdistynyttä  valtaa vastaan  työväen
luokka voi toimia luokkana vain  järjestäy tym ällä  erikoiseksi 
poliittiseksi puolueeksi, joka vastustaa om istavien luokkien 
muodostam ia kaikkia  vanhoja puolueita;

täm ä työväenluokan järjestäy tym inen  poliittiseksi puolueeksi 
on välttäm ätöntä  sitä  varten, e ttä  yh teiskunnallinen vallanku
mous ja  sen lopullinen pääm äärä —■ luokkien hävittäm inen —  
tulisi tu rv a ttu a .”

Päätöslauselm a m erkitsi tappiota hakuninU aisille, jo tka o livat 
politiikasta pidättäytym isen kannalla. R atkaiseva yhteenotto  m arx i
laisuuden ja  bakunin ila islen  välillä tapahtu i Haagin kongressissa v. 
1872. Kongressi e ro tti B akuninin ja  hänen kannatta jansa  G uillau- 
m en Internationalesta, koska he ju listiva t m ielipiteitä, jo tk a  ovat 
ristiriidassa tieteellisen sosialism in teorian kanssa, ja  koska he h a r
jo ittiv a t salaliittolaistoim intaa In ternationalen  sisällä. H aagin kon
gressi vahvisti Lontoon konferenssin päätökset poliittisesta taiste
lusta, proletaarisen  puolueen muodostam isen välttäm ättöm yydestä

* Siten n im itettiin  ranskalaisen  vallankum ouksellisen Louis Au- 
guste Blanquin (1805— 1881) kannatta jia , jo tka uskoivat, e ttä  suh
teellisen vähälukuinen, hyvin jä rjeste tty  ja  päättäväinen salaliitto  
kykenee suotuisalla he tkellä  valtaam aan vallan ja  pitäm ään sitä  kä
sissään siksi, kunnes onnistutaan nostam aan kansa vallankum ouk
seen. I-Ie uskoivat siis salaliittoon eikä työväenluokan luokkataiste
luun keinona ihm iskunnan vapauttam iseksi palkkaorjuudesta.
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kaikissa maissa ja  poliittisen vallan  valtaam isesta työväenluokan k ä 
siin. K ongressi pää tti myös siirtää  Pääneuvoston Lontoosta A m erik
kaan, New Y ork’iin, estääkseen Englannin t-rade-unionien opportu
nistisia joh tajia  anastam asta käsiinsä In ternationalen  johtoa.

H aagin kongressi oli an tanu t M arxin ja Engelsin teh täväksi k ir ja 
sen ju lkaisem isen B akuninin ja  hänen kannatta jiensa toim innasta. 
Se ilm estyi v. 1873 nim ellä "Sosialistisen dem okratian  allianssi ja  
K ansainvälinen Työväenyhdistys”. Lukuisien asiak irjo jen  valossa 
siinä paljaste ttiin  B akuninin ja  hänen kannatta jiensa todelliset kas
vot, heidän työväenluokalle viham ielinen ohjelm ansa, vahingollinen 
ja  ha jo ittava tak tiikkansa, riko lliset juonittelunsa ja  yhteytensä kan
sainväliseen poliisiin.

B akuninilaiset e ivä t tunnustaneet Haagin kongressin päätöksiä, 
vaan ja tko iva t toim intaansa Pääneuvostoa ja  M arxin po litiikkaa vas
taan. Se joh ti In ternationalen  jakaantum iseen kahteen  osaan, m arx i
laisiin  ja  anarkisteihin. K ansallisten osastojen enem m istö oli ku iten 
kin  M arxin puolella. B akuninilaiset no jau tu iva t vähäisiin  ryhm it
tym iin Italiassa, Espanjassa ja  Sveitsissä. K irjeessään Bebelille E n 
g e l s  k irjo itti kesäkuun 20 pnä 1873 tästä  jakaantum isesta:

, .Jo s  olisimme Haagissa esiin tyneet sovittelevasti ja  hä
m änneet kypsyvän hajaannuksen, niin  m itä  seu rauksia , siitä 
olisi ollut? Lahkolaiset, ts. bakunin ilaiset olisivat saaneet käy
tettäväkseen ylim ääräisen vuoden tehdäkseen In ternationalen  
nimissä vielä suurem pia tyhm yyksiä ja  iljettävyyksiä. K ehit
tyneim pien m aiden työläiset olisivat inholla kään tyneet m eistä 
pois . . .  ja  lähin kongressi, jossa kriisin  olisi ku itenkin  p itäny t 
puhjeta, olisi m uu ttunu t kaikkein  alhaisim m aksi ja  skandaali- 
m aisem m aksi rähinäksi, sillä p e r i a a t e  olisi jo uh ra ttu  
Haagissa. Silloin In ternationale olisi todella tuhoutunut, tu 
hou tunu t 'yhtenäisyyden’ tak ia!”

Internationalen  toimin- Haagin kongressin jälkeen In ternationale  
nan lopettam inen oli olemassa vielä m elkein 4 vuotta. V.

1876 Filadelfiassa (A m erikassa) pidetyssä 
kongressissa teh tiin  päätös Pääneuvoston toim innan lopettam isesta. 
Se oli täy ttäny t historiallisen tehtävänsä, luonut perustan työväen
puolueiden kehitykselle Euroopassa ja  A m erikassa ja  valm istanut 
edelly tykset työväenliikkeen korkeam m alle vaiheelle. M arx laski 
In ternationalen  hajalle  sen vuoksi, e ttä  sen organisatiom uoto ei vas
tannu t enää työväenliikkeen uusia tarpeita, jo tka vaativat työväen 
kansallisten joukkopuolueiden m uodostamista.
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I In ter nation a Ien kaksitoistavuotinen taistelu  m arxilaisuuden (joh
tavan  osuuden) puolesta kansainvälisessä työväenliikkeessä päätty i 
pro udh o nila is uuden, bakuninilaisuuden ym. epätieteellisten  sosialis
m in v irtausten  m urskaam iseen. In ternationale jä tti m yöhä is em m älle 
työväenliikkeelle perinnöksi rikkaan  taistelukokem uksen, pääneu
voston ja  kongressiensa päätökset työväenluokan luokkataistelun  tä r 
keim m istä kysym yksistä, M arxin ja  Engelsin periaatteellisesti tä r 
keät lausunnot K om m uunin puolustam iseksi, heidän yhteisrintam a- 
tak tiikkansa kaikk ien  joukkojärjesto jen  kanssa samoin kuin  heidän 
taistelunsa proudhonnaisuutta  ja  bakuninilaisuutta, lassallelaisuutta 
ja  b lanquilaisuutta, reform istista trade-unionism ia ja  anark istista  
seikkailupolitiikkaa vastaan. I In ternationale laski perustan työläis
ten kansainväliselle järjestäytym iselle  vallankum ouksellisen taiste
lun  voim istam iseksi kapitalism ia vastaan.

”Se on unohtum aton, se on jään y t ikuisiksi ajoiksi työläis
ten vapaustaistelun h istoriaan. Se laski perustan  sille sosialis
tisen m aailm antasavallan  rakennukselle, jo ta  m eillä on tän ään  
onni luoda”, lausui Lenin vuonna 1919 I  In ternationalesta.

Kysymyksiä keskustelua ja kirjallisia vastauksia varten:
1. M inkälaista oli työväenliike ennen I In ternationalea?
2. M iika tek ijä t jo h tiva t I In ternationalen  perustam iseen? •
3. M itä teh täv iä  I In ternationale asetti itselleen?
4. M inkä vuoksi In ternationale ja  M arx ja  Engels ta iste livat 

pro udhon naisuutta ja  ba kun in i Ia is uutta  vastaan?
5. Luonnehdi lyhyesti Internationalen  suhdetta ranskalais-preus

silaiseen sotaan.
6. M iten I In ternationale ja  M arx suh tau tu ivat Pariisin  K om m uu

niin?
7. M itkä syyt joh tivat I Internationalen  toim innan lopettam iseen?
8. Selosta I In ternationalen  h istoriallista m erkitystä.
9. Mikä puolue Suomessa vaalii I Internationalen  parhaita  perin

teitä? Ja  miten se tapahtuu?





Ju u ri sen tähden, e ttä  työväenluokan jäsenet voisivat 

oppia käsittäm ään om at etunsa, om an asem ansa, voisivat 

oppia ajam aan omaa politiikkaansa, ju u ri sen tähden  on 

välttäm ätöntä  luokan etum m aisten ainesten järjestäm i

nen heti ja  hinnalla m illä  hyvänsä, vaikka aluksi näm ä 

ainekset m uodostaisivatkin vain m itättöm än osan luo

kasta.

K otka 1954. Etelä-Suom en K irjapaino Oy.


