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T O I N E N  I N T E R N A T I O N A L E

I. II INTERNATIONALIN PERUSTAMISESTA 
ENGELSIN KUOLEMAAN

I In ternationalen  kausi oli kansainvälisessä työväenliikkeessä 
m arx ila isuuden  taistelua p ikkuporvarillisia  sosialistisia suuntauksia 
vastaan. Se päätty i niiden aatteelliseen tappioon. P ariis in  K om m uu
n in  jä lk een  vv. 1871— 1905 m arxilaisuus levisi ka ikk iin  m aihin. 
M arxin  opista tu li yleisesti tunnuste ttu  aatesuunta kansainvälisessä 
työväenliikkeessä.

I  In ternationale  pää tti to im intansa v. 1876. M utta M arx ja  Engels 
ja tk o iv a t työtään joh taen  kansainvälistä työväenliikettä  ja  kooten 
työväenluokan voimia. He au tto ivat m aanalaisen sosialidem okraatti
sen puolueen jä lleenraken tam ista  Saksassa, missä B ism arckin hallitus 
oli v. 1876 poikkeuslailla k ie ltäny t työväenjärjestö jen  toim innan ja  
työväenlehtien julkaisem isen. V. 1879 M arx ja  Engels osallistu ivat 
R anskan työväenpuolueen perustam iseen ja  to im ivat työväenpuo
lueiden rakentam iseksi Itävaltaan , Englantiin, A m erikkaan ym . 
m aihin.

K arl M arx kuoli m aaliskuun 14 pnä 1883. K ansainvälisen työväen
liikkeen johtam inen jäi ny t läh innä F ried rich  Engelsin tehtäväksi. 
H än ja tk o i työväenluokan aatteellista  kasvatusta m arxilaisella poh
jalla. E ri m aiden olojen perinpohjainen tuntem us antoi hänelle m ah
dollisuuden ohjata sosialististen puolueiden käytännöllistä työtä 
asiantuntem uksella. M arxin tavoin hän  opetti työläisiä ta juam aan 
om at voimansa, tuntem aan luokkaetunsa ja  yhtym ään päättävään  
ta iste luun  porvaristoa vastaan.

I I  In ternationalen  perus- Työväenliikkeen kasvu kaikissa maissa 
tav a  kokous v. 1889 synnytti kansainvälisen yhteistoim innan

tarpeen. R anskan ja  Saksan m arxilaisten  
alo itteesta työväenpuolueiden kansainvälinen kongressi kokoontui
k in  Pariisissa heinäkuun 14 pnä 1889. S iihen osallistui 407 edustajaa 
20 m aasta. L äsnä oli työväenliikkeen tun n e ttu ja  joh tajia , M arxin ja  
Engelsin oppilaita: L iebknecht, Bebel, Lafargue, P lehanov ym. Kon
gressin aa tteellinen  jo h ta ja  oli F . Engels.
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S uuren  innostuksen ja  kansainvälisen solidaarisuuden vallitessa 
Pariisin  kongressi päätti perustaa II In tem ationalen  ja  uudistaa siten  
työläisten  kansainvälisen yhteistoim innan. —  Kongressi korosti p ää 
töksissään järjestäy tym isen  ja sosialististen puolueiden perustam isen 
välttäm ättöm yyttä . Se piti työväenliikkeen lopullisena pääm ääränä 
sosialismia ja  hyväksyi päätökset taistelusta 8 tunnin työpäivän ja  
palkkojen  korottam isen puolesta sekä toukokuun 1 päivän viettäm i
sestä työväenluokan kansainvälisenä m ielenosoitus- ja  solidaarisuus- 
päivänä.

Nämä päätökset eivät ku itenkaan  syntyneet ilm an kiivasta a a t
teellista taistelua anark iste ja  ja  m uita opportunistisia suuntauksia 
vastaan. A nark istit vastustivat työväenluokan poliittista taistelua ja  
ju lis tiv a t jopa vaatim ukset työväen lain säädännöstä k in porvarilliseksi 
puuhailuksi. Työväenliikkeelle vahingollisten kannanottojensa vuoksi 
k a rk o te tt i in  an ark is tit Pariisin  kongressista.

Zurichin kongressi M utta ei vain Pariisin  kongressissa, vaan 
ja  an ark is tit yleensä II In tem ationalen  alkuaikoina jou tu ivat

m arx ila iset käym ään taistelua anarkistisia  pyr
kim yksiä vastaan. V arsinkin anark istien  kielteinen suhde työväen
luokan poliittisten puolueiden m uodostamiseen, heidän työläisjouk
kojen am m atillista järjestäy tym istä  ja  parlam entaarista  taistelua ja r 
ru ttava  toim intansa ja  yksilö terrori tak tiikkansa a iheu ttiv a t työväen
liikkeessä tyytym ättöm yyttä. N iinpä II In tem ationalen  kolm as kon
gressi Zurichissä v. 1893 tuom itsi anark istien  m enette ly tavat ja  tek i 
päätöksen, että  In ternationaleen o tetaan  vain sellaisia puolueita, 
jo tk a  tunnustavat poliittisen taistelun. Kongressissa pitäm ässään pu
heessa Engels leim asi an a rk is tit työväenliikkeen hajo itta jiksi ja  
osoitti, e ttä  m arx ilaiset vastustavat yksilö terroria ja  salaliitto ja  ja  
käyvät sen vuoksi periaatteellis ta  taistelua anarkism ia vastaan.

Engelsin to im in ta Eläm änsä viim eisinä vuosina Engels k iin n itti 
m arxilaisen  in terna- anark ism in  ohella paljon huom iota myös m ui- 
tionalen puolesta h in  työväenliikkeessä esiintyviin  opportunisti

siin pyrkim yksiin . H änen vaatim uksestaan 
ju lka istiin  ohjelm allisesti tä rkeä  M a r x i n  k irjo ittam a G othan oh
jelm an arvostelua. Engels arvosteli päättävästi kaikkia niitä , jo tka 
y rittiv ä t m uutella  M arxin oppeja ja  osoittaa, e ttä  parlam entarism i 
an taa  r iittä v ä t m ahdollisuudet työväenpuolueiden vaatim usten to
teuttam iselle. Selvittäessään näitä kysym yksiä Engels teki tunnetuksi 
Pariisin  K om m uunia ensim m äisenä yrityksenä valloittaa valta  työ
väenluokan käsiin.

Sosialism in to teuttam ista koskevia katsom uksiaan selvitellessään 
Engels arvosteli terävästi Saksan sosialidem okraattisen puolueen Er-
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f  u riin  ohjelm aa. Hän lausui, e ttä  sen "poliittiset vaatim ukset ovat 
varsin  puutteelliset. Sitä, m itä siinä olisi p itäny t sanoa, ei siinä ole". 
Sam alla Engels osoitti, e ttä  vaikka täm än ohjelm an kaikki 10 vaati
m usta toteutettaisiin , itse pääm äärä jäisi kuitenkin  saavuttam atta.

Engels p iti tarpeellisena keskustelua työväenliikkeen ohjelm alli
sista peruskysym yksistä, sillä ne nousevat työväenluokan eteen 
"ensim m äisen su u riapa uksen, ensim m äisen poliittisen kriisin  m uka
n a ” . Hän varo itti Saksan työväenliikkeen joh tajia  sanoen, että puo
lue voi ra tkaisevalla  hetkellä  osoittautua neuvottom aksi siinä val
litsevan periaatteellisen  epäselvyyden ja  hajanaisuuden tähden.

Työväenliikkeen pääm uotona oli tä llä  kaudella am m atillinen ja  
parlam entaarinen  toim inta. Sosialidem okraattiset ja  sosialistiset työ
väenpuolueet kasvoivat suuriksi joukkopuolueiksi. Niiden voiman 
kasvua osoittaa mm. se, e ttä  työläiset alko ivat heti II In ternationalen  
perustam isen jälkeen monissa maissa viettää kansainvälistä ju h la 
päiväänsä toukokuun 1 pnä tai toukokuun ensim m äisenä sunnun
taina. E rittä ink in  voim istui Saksan sosialidem okraattinen puolue. 
K un Saksassa v. 1890 kum ottiin sosialisteja vastaan suunnatu t poik
keuslait, niin ensimmäisissä valtiollisissa vaaleissa saivat sosialide
m okraa tit lähes 1,5 m iljoonaa ääntä.

II. II Internationale Engelsin kuoleman jälkeen 
(vv. 1895— 1905)

Lontoon kongressi Engelsin kuolem an (1895) jälkeen a lko ivat op- 
v. 1896 portun istiset ainekset saada yhä enem m än ja 

lansijaa II Internationalessa. Tosin In ternatio 
nalen  neljäs kongressi saattoi järjestönsä sisällä päätökseen taistelun 
anark iste ja  vastaan ero ttaen  heidät ja  vahvistaen periaatteen , e ttä  
työväenluokan ja  sen puolueiden on poliittista taistelua käydessään 
sovellettava "työväenluokan järjestyneen taistelun kaikk ia  muoto ja  
M utta täm ä päätöslauselm a oli sikäli puutteellinen, e ttä  siinä jä te t
tiin  m ain itsem atta tä rke in  näistä "järjestyneen  taistelun m uodoista” 
—  työväenluokan vallankum ouksellinen taistelu  porvariston  kuk ista
m iseksi. K ongressi ra jo itti valtiollisen vallan vaatim uksen yleisen 
äänioikeuden, parlam entaarisen  aloiteoikeuden ja  kansanäänestyk
sen vaatim ukseen. N äin II In ternationale  alkoi sopeutua porvarilli
seen järjestelm ään .

Myös kansakuntien  itsem äärääm isoikeuden tunnustam isessa ja  siir
tom aapolitiikan vastustam isessa Lontoon kongressin vaatim ukset jä i
v ä t puutteellisiksi ja  epäm arxilaiseksi. Se ei vaatinu t kaikkien  sor
re ttu jen  kansojen vapauttam ista  eikä kansallisten vapautusliikkeiden 
tukem ista. M aakysym yksessä kongressi ei esittäny t talonpoikaiston



4

e tu jen  m ukaisia vaatim uksia m aanom istussuhteiden ratkaisem iseksi. 
Täm ä a iheu tu i siitä, e tte iv ä t II In ternationalen  jo h ta ja t p itän ee t työ
väenpuolueiden asiana talonpoikaisten  asem an paran tam ista  e ivätkä 
a ja te llee t ta iste lu liiton  raken tam ista  talonpoikaisten kanssa.

Lontoon kongressi avasi siten ovet opportunism in kasvulle II In te r
nationalen  puolueissa. Sille otollisen m aaperän  m uodosti rauhana jan  
oloissa tap ah tu n u t työväenliikkeen laajenem inen ja  luku isa t p a rla 
m entaarise t saavutukset, jo tka  synny ttivät harhakäsityksiä  porva
rillisesta  järjestelm ästä.

M utta opportunistinen, luokkasovinnon kannalla  oleva suuntaus 
edusti vuosisadan vaihteen työväenliikkeessä vain sen toista puolta. 
Oli olemassa myös luokkataistelun  kannalla  oleva suuntaus. L aa
joissa joukoissa kasvoi suuttum us ja  taisteluhalu  kapita listista  riistoa 
ja  sortoa vastaan, Työläisjoukot nousivat 1890-luvulla laajo ih in  la k 
ko taistelu ih in  ja  m ielenosoituksiin mm. Englannissa, Yhdysvalloissa 
ja  V enäjällä. N äihin liikehtim isiin  osallistui jopa satoja tuhansia  
työläisiä.

Työläisjoukkojen m ielenosoitukset ja  Ia kko ta iste lu t o livat osoituk
sena luokkataiste lusuunnan  voim istum isesta työväenliikkeessä. N iin
pä voidaan panna m erkille, e ttä  jo 19. vuosisadan loppuvuosina oli 
havaittavissa myös periaatteellisen  ta iste lun  k iih tym inen  työväen
liikkeen  kahden suuntauksen, vallankum ouksellisen m arx ila isen  ja  
luokkasovintoon pyrk ivän  opportunistisen eli revisionistisen välillä.

V allankum ouksellisen V allankum ouksellisen suunnan  selväpiirtei- 
työväenliikkecn a lku  sim pänä edustajana näiden  aiko jen  kansain- 
V enäjällä välisessä työväenliikkeessä oli Leninin jo h 

dolla v. 1895 peruste ttu  ”T aisteluIiitto  työ
väenluokan vapauttam iseksi". Se oli työväenluokan vallankum ouk
sellisen puolueen alkuna V enäjällä. Puolueen tärkeim m ät aa ttee lli
set ja  jä rjestö llise t p eriaa tteet m äärite ltiin  toisessa edustajako
kouksessa v. 1903.

Lenin ta iste li voim akkaasti Zuokkataistelulinjan puolesta V enäjän  
sosialidem okraattisessa puolueessa. V. 1902 ilm estyneessä k irjassaan  
"M itä on teh tävä?” hän  osoitti e ttä  ekonom istit * ovat länsi-euroop- 
palaisen opportunism in aatteellisia  edustajia, jo tka lev ittiv ä t porva
rillis ta  vaikutusta  V enäjän työväenliikkeeseen ja  p y rk iv ä t a listam aan 
työväenliikkeen porvariston  johdon alaiseksi.

Leninin ja  S talin in  joh tam a taistelu  opportunism in erilaisia  m uo
to ja  vastaan kasvatti periaa tteellis ta  selvyyttä V enäjän työväenliik-

*  "Ekonomisteiksi" nimitettiin - Venäjän sosialidemokraatteja, jotka kiel
sivät sosialistisen tietoisuuden merkityksen työväenliikkeessä ja tahtoivat 
rajoittaa työväenliikkeen vain t a l o u d e l l i s e k s i  taisteluksi parempien 
työehtojen puolesta.
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keeseen. Myös II In ternationa Ien kongresseissa bolshevikkien edusta
ja t  esiin ty ivät m arxilaisten  periaatte iden  puolesta. T ällä taistelulla ja 
V enäjän vallankum ouksellisella liikkeellä oli syvä vaikutus kansain
väliseen työväenliikkeeseen.

Im perialism i ja  en- O pportunism in työväenliikettä  lam auttava vai* 
sim m äiset impe- ku tus alkoi havainnollisena ilm etä kapitalis- 
ria listiset sodat min siirtyessä im perialistiseen kehityskauteen

vuosisadan vaihteessa. E räänä im perialism in 
tärkeim pänä tunnusm erkkinä oli se, että m aailm an "jak o " kapita lis
tisten  m aiden kesken oli suorite ttu  loppuun. Tällöin nousi kap ita lis
tisten  m aiden välillä kysym ys siirtom aiden ja  vaikutusalueiden uu
delleen jakam isesta. Sitä vaativa t erikoisesti kapitalism in kehityksen 
tielle  m yöhem m in s iirtyneet "nuore t” m aat (Saksa, Japani, Yhdys
v a lla t) , jo tka  k ilpailivat "vanhojen" siirtom aavaltojen (Englannin, 
R anskan, Espanjan) kanssa. N uorem pien kapitalististen  m aiden uu
dem pi tekn iikka  au tto i niitä tuotannossa ja  kilpailukyvyssä sivuut
tam aan vanhem m at m aat. Ne alko ivat vaatia  itselleen suurem paa 
osaa siirtom aista ja  raaka-aineläh  teistä. Se kärjis ti ristiriito ja  kap i
talististen  m aiden välillä ja  synnytti im perialistisia sotia m aailm an 
uudelleen jakam iseksi.

Ensim m äinen im perialistinen valloitussota alkoi v. 1898 Espanjan 
ja  A m erikan välillä. V. 1899 Englanti a lo itti A frikassa sodan buurien  
tasavaltaa  vastaan  alistaen sen valtaansa. Im peria listit kuk istiva t 
verisesti K iinassa v. 1900 alkaneen ns. boksarikapinan ulkom aalaisia 
sorta jia  vastaan. V. 1904 alkoi V enäjän ja  Japan in  sota, jossa Japan i 
p y rk i Englannin tukem ana valtaam aan V enäjältä  M antshurian ja  K o
rean . Vv. 1905— 1906 Ranskan ja  Saksan välillä  syntyi selkkaus Ma
rokosta uhaten  kasvaa sodaksi.

K aikki näm ä sodat osoittivat, e ttä  kapita listiset m aat käv ivät k ii
vasta taistelua siirtom aista ja  raaka-aineläh teistä . Ne olivat valm iita  
polkem aan jalkoihinsa siirtom aiden kansalliset edu t ja  vapauspyrki
m ykset.

U udet teh tävä t Im perialism in kauteen  siirtym inen m uutti työ-
kansainvälisessä väenluokan taistelun edellytyksiä ja tehtäviä,
työväenliikkeessä K apitalististen ristiriito jen  kärjistym inen  ja  siitä 

joh tu v a t sodat voim istivat riistoa ja  huononsivat 
työ tätekevien  joukko jen  elinoloja. Se k iihdytti työväenluokan ta is
te lua  elinetujensa, kansanvaltaisten  oikeuksiensa ja  vapautensa puo
lesta im perialistista  sotaa vastaan. Voim istui myös siirtom aiden sor
re ttu jen  kansojen ta iste lu  kansallisen vapauden puolesta vierasm aa
laisia so rta jia  vastaan.



6

A jankohtaisiksi tu liv a t täten  luokkien väliset avoim et yh teen tö r
m äykset ja  työväenluokan vallankum oukset. S itä varten  kaikk ien  
m aiden työväenpuolueiden työ olisi p itäny t jä rjestää  uudelleen. Työ
väenluokan olisi p itäny t koota rivinsä ja  valm istautua edessäoleviin 
yhteenottoihin. Olisi p itänyt yhdistää kaikki im perialism invastaiset 
voim at ja  kasvattaa ne vallankum ouksellisessa hengessä. Ennen k a ik 
kea olisi p itäny t luoda luja liitto  työtätekevän talonpoikaisten ja  si
vistyneistön kanssa ja  antaa tukea vapautensa puolesta ta iste lev ille  
sorretu ille  siirtom aakansoille sekä lu jittaa  kaikkien  m aiden työläis
ten y h teen k u u lu v a isu u tta ,'

K ansainvälinen työväenliike ei kuitenkaan  ollu t uuden kauden  
esi lie nostam ien tehtävien tasolla. K uten edellä jo  osoitimme, oppor
tunism i jäy ti eri m aiden sosialidem okraattisia puolueita. N oudat
taessaan luokkaristiriito ja  häm äävää sovintopolitiikkaa ja  tyytyes- 
saän puuhailem aan m iltei yksinom aan erilaisten p ikku uudistusten 
kanssa kansainvälinen työväenliike jou tu i yhä kauem m aksi n iistä 
teh täv istä , jo tka im perialism in kausi asetti ratkaistavaksi.

M inisterisosialism i Sopeutum inen porvarillisen  yhteiskunnan  oloi
hin joh ti sen m ukaiseen käytännön politiikkaan. 

R anskalainen sosialistijohtaja M illerand an to i siitä ensim m äisen ha
vaintoesim erkin m enem ällä v. 1899 m inisteriksi porvarilliseen taan- 
tum ushallitukseen. Se herätti syvää suuttum usta e ri m aiden sosia
listisissa puolueissa. M illerandin m enettely  tuom ittiin , koska porva
rillisessa hallituksessa ei parhainkaan  sosialistiniinisteri voi to teu ttaa  
työväenluokan e tu jen  m ukaista politiikkaa. H äntä puolustivat ku i
tenkin B ernstein, Vollm ar, Jatires ym. reform istiset työväenjohtaiat, 
jo tk a  p itivä t porvarillisiin  hallituksiin  osallistum ista oikeana.

M illerandin tapaus käsiteltiin  Pariisin  kongressissa v. 1900. A siasta 
käy tiin  k iivas keskustelu. K ongressin enem m istö hyväksyi K au tskyn  
esittäm än sovittelevan päätöslauselm an, jossa todisteltiin , e ttä  osal
listum inen porvarillisiin  hallituksiin  on m enettely tapa- eikä p e ri
aatekysym ys eikä tällaisten  tapausten  käsittelem inen kuulu  kansain
väliselle kongressille. Siten K autsky tu k ahdu tti M illerand iin suunna
tun vakavan arvostelun.

A m sterdam in O pportunism in voim istum isesta huolim atta va iku tti- 
kongressi vat joukkojen vaatim ukset II In ternationalen  puo- 
v . 1904 lueiden päätöksiin. Täm ä ilm eni havainnollisesti elo

kuussa 1904 Am sterdam issa pidetyssä II In te rna tio 
nalen  kongressissa. V allankum ouksellinen liike oli tuolloin k a ik 
k ialla  m aailm assa noususuunnassa. Kahden keskenään sotaa käyvän 
m aan, Venäjän ja  Japanin  edustajien —  Plehanovin ja  K atajam an —
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kuu lum inen  kongressin puhem iehistöön korosti työväenluokan kan
sainvälistä  so lidaarisuutta ja  yh teistä  taistelua sotaa vastaan.

M enestyksellisten lakkoliikkeiden  (V enäjällä, Italiassa, Belgiassa, 
Ruotsissa jne.) vaikutuksesta A m sterdam in kongressi hyväksyi jouk- 
kolakon työväenluokan yhdeksi taistelu keinoksi. Tämä päätös oli 
askel u lkoparlam entaarisia  taistelukeinoja kohden.

A m sterdam in kongressi korosti myös työväenliikkeen yhtenäi
syy ttä  suosii telom alla työväenliikkeen eri suuntien edustajille y h ty 
m istä sosialistisiin työväenpuolueisiin ja  siten voim istam aan ta iste
lua kapitalism ia vastaan. V enäjän sosdem. puolueen bolshevikki- 
edusta ja t o livat sitä m ieltä, e ttä  yhtym inen on vain silloin tu loksel
lista, kun  se tapahtuu m arxilaisten periaatteiden pohjalla. Tästä 
syystä he vaativa t revisionistien ka rkoitta  m istä työväenpuolueista. 
M utta eivät edes vasem m istososialistit, Rosa L uxem burg ym. silloin 
vielä p itäneet tarpeellisena välien katkaisem ista revisionisteihin. 
Myös keskustalainen K autsky tuuditti työläisiä huolettom uuteen to 
distelem alla, että revisionism in vaara on ohi ja  että "erim ielisyydet 
e ivä t ole su u ria”.

Kolme suuntausta II Suuntataistelussa, jota II In ternationale n toi- 
In ternationalessa m intakauden aikana käytiin, hahm ottui kolm e 

perussuuntausta: oikeisto-opportunistinen, kes
kustalainen  ja  vasem m istolainen.

O ikeisto-opportunistisen (revisionistisen) suunnan oppi-isänä pide
tään  kansainvälisessä työväenliikkeessä Eduard B ernsteiniä. H än 
esiintyi jo 90-luvulla ohjelm alla, joka vaati M arxin oppien täydellistä  
tark istam ista . Bernstein koetti todistella, e ttä  kapitalism in ris tiriid a t 
e iv ä t kärjisty , vaan lievenevät. Sam oin luokkataistelu  hänen m ieles
tään  saa yhä rauhallisem m an luonteen. K aikesta tästä hän teki joh to 
päätöksen, ettei sosialismin saavuttam iseksi ta rv ita  vallankum ousta 
ja  luokkataistelua, vaan ainoastaan reform eja (uudistuksia), jo tka 
voidaan saada aikaan  eduskuntatietä. Tästä syystä he vaativat II In* 
ternationalen  puolueita noudattam aan luokkasovinnon politiikkaa ja 
uskotte livat, e ttä  vallitsevia olosuhteita voitaisiin m uuttaa väh ittä is
ten uudistusten  eikä vallankum ouksen kautta.

Suom en vanhassa työväenliikkeessä n im itettiin  revisionisteiksi 
luokkataiste luun i alta  poikenneita oikeistolaisia, joiden joukossa oli
v a t K ari, Tokoi, T anner jne.

K eskustalaisten jo h ta jina  kansainvälisessä työväenliikkeessä olivat 
K. K autsky, O. B auer ym. M uodollisesti he k o e ttiva t esiintyä m arx i
laisina, m utta käytännössä sopeutuivat opportunisteihin, koska yhte-
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naisyyden säily ttäm inen  puolueessa oli heidän m ielestään välttäm ä
töntä. K eskustalaisten  sovittelevan kannan  vuoksi oikeisto-opportu
nistien asem a lu jittu i.

N äitä suuntia  vastaan  taisteli työväenluokan vasem m istolainen 
luokkataiste lun  kannalla  oleva vallankum ouksellinen siipi. Saksassa 
siihen k u u lu iv a t vasem m istososialidcm okraatit, joiden tunnetuim pia 
jo h ta jia  o livat Rosa L uxem burg ja  K arl L iebknecht, Englannissa B ri
tann ian  sosialistipuoluecn vasem m istolaiset, B ulgariassa ”tesn jak it” 
("ah taa t” ), Suomessa ns. siltasaarelaiset, jne . K ansainvälisesti huo
m attavim m an vallankum ouksellisen voim an m uodostivat V enäjän  
bolshevikit. —  Ja  m erk ille  pan tavaa oo, e ttä  bolshevikit, sam anai
kaisesti kun he jä rje s tiv ä t ja  jo h tiv a t V enäjän kansojen  taistelua 
taan tum uksellista  tsaristista  jä rjeste lm ää vastaan, tu k iv a t m uiden 
m aiden vasem m istososialistien taistelua. M utta sam alla kun bolshe
v ik it tunnustiva t vasem m istososialistien suu re t vallankum oukselliset 
ansiot, he arvostelivat vasem m istososialistien heikkouksia ja  varsin
k in  sitä, e ttä  näm ä eivät katkaisseet välejään  oikeistolaisten ja  kes
kustalaisten  kanssa. Se olisi ed istänyt työväenliikkeen periaatteellis ta  
selvenem istä.

A inoastaan V enäjän sosdem. puolue tek i pesäeron opportunisteista. 
P rah an  puoluekonferenssissa v. 1912 ero te ttiin  opportunistiset ry h 
m ittym ät puolueesta ja  luotiin  aatteellisesti ja  järjestö llisesti lu ja, 
yhtenäinen puolue, joka kanto i nim eä V enäjän sosialidem okraattinen 
puolue (bolshevikit).

III. KANSAINVÄLINEN TYÖVÄENLIIKE VENÄJÄN EN
SIMMÄISEN VALLANKUMOUKSEN JA ENSIMMÄISEN 

MAAILMANSODAN VÄLISELLÄ KAUDELLA

V enäjän ensim m äisen V enäjän ensim m äinen porvarillinen  vallan- 
vallankum ouksen kum ous vv. 1905— 1907 syvensi ja  selvensi 
vaiku tus kansainvälisessä työväenliikkeessä kehittyvää

aatteellista  suuntataistelua. Se nosti ra tk a is
tavaksi työväenliikkeen kaikk i peruskysym ykset. M arxin ja  Engel
sin opetukset työväenluokan vallankum ouksesta tu liv a t e rittä in  a jan 
kohtaisiksi. Lenin to i ne k irjo ituksissaan ja  teoksissaan päivänvaloon 
ja  keh itti n iitä edelleen. N iinpä M arxin opetuksiin perustuen  Lenin 
esitti k irjassaan "K aksi tak tiik k aa” teorian porvarillisen  vallanku
m ouksen kasvam isesta sosialistiseksi vallankum oukseksi. Työväen
luokan tu lee joh taa porvarillista  vallankum ousta ja  sen tapahdu ttua 
on v iivy ttelem ättä ryhdy ttävä  valm istelem aan sosialistista vallanku-
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m ousta. Lenin osoitti myös, e ttä  sosialistisen vallankum ouksen voiton 
ehtona on työväenluokan liitto  työstään elävän talonpoikaisten 
kanssa.

Entä m iten  II In ternationalen  jo h ta ja t suh tau tu ivat V enäjän v a l
lankum ouksen kysym yksiin? He selittivät, e ttä  myös V enäjällä tulee 
porvarillisen  ja  sosialistisen vallankum ouksen välillä  olem aan sa
m anlainen p itkäaikainen  ns. rauhallisen  kehityksen kausi ku in  länsi- 
Euroopassa. L enin in  oppia porvarillisen vallankum ouksen kasvam i
sesta sosialistiseksi he p itiv ä t m ahdottom ana to teu ttaa  ja  peruste liva t 
a ja tu staan  sillä, e ttei sosialism ia m uka voi ry h ty ä  to teu ttam aan  
m aassa, jossa työväenluokka on väestön vähem m istönä. He eivät hy
väksyneet m yöskään työväestön ja  talonpoikaisten liittoa ja tusta , jo ta  
bolshevikit to teu ttiva t ja  joka yhdisti väestön enem m istön vallanku
m oukselliseen taisteluun. II In ternationalen  jo h ta ja t e sittivä t siis k a t
somuksia, jo tka  p idättivä t joukkoja  luokkataistelusta kap ita liste ja  
vastaan.

S tu ttgartin  kon- S tu ttgartin  kongressi oli eräs huom attavim pia II 
gressi v, 1907 Internationalen  kokouksia. O sanottajam äärältään  

se voitti k a ikk i aikaisem m at. S iihen osallistui 886 
edustajaa 25 maasta. Suom esta lähetettiin  ensikerran  edustajat, H ilja  
Pärssinen  ja  Edvard Valpas. Kongressin työhön löi leim an ajankoh
taiseksi noussut kysym ys siirtom aista ja  sorretu ista kansakunnista 
seka kysym ys sodasta ja  kansainvälisistä selkkauksista. S tu ttgartin  
kongressissa Lenin tek i ensim m äisen yrityksen vasem m istolaisten 
yhdistäm iseksi kansainvälisesti kutsum alla heidät erikoiseen neuvot
teluun.

Sotia ja  kansainvälisiä selkkauksia käsiteltäessä syntyi laa ja  ja  
kiivas keskustelu. Ä ärim m äiset oikeistolaiset kielsivät kaiken sodan
vastaisen toim innan tarpeellisuuden sen perusteella, että  sota ja  m i
litarism i ovat kapitalism in "laillisia lapsia”. —  Puutteellisia  olivat 
myös Bebelän ja  Guesden esittäm ät päätöslauselm aehdotukset, sillä 
ne eivät osoittaneet, m iten työväenluokan olisi taisteltava sotaa vas
taan. —  Yhdessä Rosa Luxem burgin kanssa Lenin esitti joukon  kor
jausehdotuksia päätöslauselm aan, vaatien taistelua sotaa vastaan ja 
esittäen , että  sodan aiheuttam aa po liittista  pulaa on käy te ttävä  por
variston  asem an horjuttam iseen.

Päätöslauselm a velvoitti työväenpuolueet ja  niiden parlam entti- 
edustajat "kaik in  voim in vastustam aan sekä  m aa- e ttä  m erivaruste- 
lu ja ja  k ieltäm ään niih in  ta rv ittav a t v a ra t” ja  toim im aan niin, että 
"työväenluokan nuoriso kasvatetaan kansojen veljeyden ja  sosialis
m in hengessä”. Päätöslauselm assa annettiin  tunnustusta V enäjän 
ja  Puolan  työläisten ja  talonpoikien sankarilliselle  sodanvastaiselle
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ta iste lu lle  japanilain—venäläisen sodan aikana. Sam alla k e h o te ttiin  
myös m uiden m aiden työläisiä im perialistisen anastussodan syttyessä 
käyttäm ään  tehokkaiksi katsom iaan keinoja sodan pikaiseksi lopet
tam iseksi. Tässä samassa päätöslauselm assa velvoitettiin  työväenpuo
lueita  "sodan aikaansaam an taloudellisen ja  poliittisen pulan aikana 
herättäm ään  kansanjoukkojen tieto isuutta ja  siten jouduttam aan  ka
pitalistisen herruuden  kukistam ista1” .

S iirlom aakysym yksen alustaja hollantilainen G. van Koi vakuutti, 
että '"sosialistinen siirtom aapolitiikka on m ahdollinen”. Yhdessä 
B ernstein in kanssa hän todisteli, e ttä  sosialististen puolueiden tulee 
osallistua siirtom aapolitiikkaan ja  että siirtom aihin on m entävä ase- 
kädessä ja  vallo itettava ne. Se oli avointa im eprialistisen siirtom aa
politiikan  propagandaa.

M arxilaiset, heidän joukossaan Lenin, p a ljastiva t im perialistisen 
siirtom aapolitiikan siirtom aakansojen  ryöstäm isen ja  sortam isen po
litiikaksi. He myös osoittivat, e ttä  puheet kap ita listien  siv istystehtä
västä siirtom aissa eivät vastaa todellisuutta. M arxilaisten esittäm ä 
päätöslauselm a hyväksyttiin  vähäisellä enem m istöllä.

Jo  tässä kongressissa Lenin osoitti, e ttä  m onet sosialististen puo
lueiden jo h ta ja t ovat m uuttuneet siirtom aakansojen riiston  puolus
tajiksi. Myös m yöhem m in monissa eri yhteyksissä Lenin arvosteli II 
In ternalionalen  joh ta jien  opportunistisia käsityksiä kansallisuus- ja  
siirtom aakysym yksessä. N iinpä hän mm. osoitti m iten ra jo ittu n u t on 
kansallisuuskysym yksen asettelussa pelkkä kulttuuriau tonom ian  
vaatim us. K ansoilla tulee olla oikeus täydelliseen valtiolliseen itse
näisyyteen. Myös saksalaisilla vasem m istososialisteilla (Rosa Luxem 
burg) oli virheellisiä käsityksiä kansallisuuskysym yksen alalla . L e
nin k irjo ittik in  "A rvostelevia huom autuksia kansallisuuskysym yksen 
johdosta” (v. 1913) ja "K ansakuntien  itsem äärääm isoikeudesta" (v. 
1914) ja  S talin  teoksen "M arxilaisuus ja  kansallisuuskysym ys” (v. 
1913). Näissä teoksissaan he selv ittivät kansallisuuskysym yksen 
m arxilaista  tu lk in taa.

Suhde am m atilliseen liikkeeseen m uodostui S tu ttg artin  kongres
sissa yhdeksi kiistakysym ykseksi. Lopuksi ku itenk in  kongressi hy
väksyi suurella äänten  enem m istöllä päätöslauselm an, joka piti vä lt
täm ättöm änä, että myös am m attiliito t tunnustavat sosialistiset peri
aatteet. Tämä oli tappio oikeistolaisille, jo tka k an n a ttiv a t am m atti
liitto jen  puolueettom uutta.

Kööpenham inan kon- R istiriito jen  kärjistym inen  kapita lististen  
gressi v. 1910 m aiden välillä, kasvava sodanvaara ja  uusiu

tuvat kansainväliset selkkaukset olivat myös 
K ööpenham inan kongressin peruskysym yksiä. Kongressiin osallistui 
887 edustajaa 23 m aasta. Suom esta oli 19-henktnen valtuuskunta,
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joukossa Y rjö Sirola, K. H. Viik, M. Paasivuori, M iina S illanpää ym. 
V enäläisistä huom attavim m at o livat Lenin ja  P lehanov. Tässä kon
gressissa L enin  ku tsu i toisen kerran  vasem m istososialistit yhteiseen 
neuvotteluun. Näin hän pyrki edistäm ään heidän yhdisty  m istään ja  
irro iH autum istaan opportunisteista. Täm äkään neuvottelu  ei joh tanu t 
tu lokseen, sillä Länsi-Euroopan maiden parhaim m atkaan  vasemmis- 
tososialidem okraatit eivät vielä tähän  a ikaan  k äsittänee t vallanku
m ouksellisen työväenpuolueen välttäm ättöm yyttä.

Sotakysym yksessä kongressi vahvisti S tu ttgartin  kongressin pää
töksen ja  kehoitti puolueita vaalim aan om ien m aittensa hallituksilta  
aseistuksen supistam ista aina täydelliseen aseistariisum iseen asti. 
K ansainvälistä välitysoikeutta on käyte ttävä  ristiriito jen  ratkaisem i
seksi neuvottelu tietä. Kongressi kehoitti työläisiä yksim ielisyyteen 
taistelussa sotaa vastaan ja  vastalauseiden esittäm iseen sodan to rju 
miseksi.

O suustoim inta e ri maissa oli laa jen tunu t ja  siten tuli a jankoh tai
seksi kysym ys työväenliikkeen teh täv istä  myös sen piirissä. Tälläkin 
alalla  voitiin havaita proletaarinen ta iste lu lin ja  ja  p ikkuporvarilli
nen reform ilin ja . V iim em ainitun m ukaan voi osuustoim inta johtaa 
sosialism iin ilm an luokkataistelua ja  kapitalistisen  järjeste lm än  ku
kistam ista, V aikka keskustelu osuustoim intakysym yksestä olikin ha
janaista  ja  hapuilevaa, niin päätöslauselm a m ääritteli kuitenkin  pää
piirteissään oikein työväen osuustoim innan tehtävät. Se kehoitti työ
läisiä toim im aan myös osuustoim innan alalla  sosialistisessa hengessä, 
e tte i osuustoim inta pääsisi m uuttum aan työväen järjestäy tym istä  ja  
kasvattam ista  edistävästä liikkeestä liikkeeksi, joka heikentää työ
väen sosialistista yhteenkuuluvaisuutta.

Työttöm yyskysym yksessä kongressi totesi, että työttöm yyttä ei 
voida poistaa kapitalism in vallitessa, sitä voidaan ainoastaan työläis
ten yksim ielisillä vaatim uksilla vähentää ia sen seurauksia lieventää. 
Päätöslauselm assa vaadittiin , että työttöm yydestä työläisille m akset
tava t avustukset ”on tuotantovälineiden om istajien suo rite ttava” ja 
e ttä  työttöm yystöissä on m aksettava "am m attiyhdistysten hyväksy
miä p a lk k o ja”. Tätä nykyäänkin  ajankohtaista päätöslauselm aa vas
tu stiv a t kongressissa englantilaiset ja  osa ranskalaisia  edustajia.

K ongressin käsite ltävänä oli myös Suomen kysymys. Se hyväksyi 
päätöslauselm an Suom en puolustam isesta tsaarin  hallituksen  sorto
ja  venäläistäm ispoliliikkaa vastaan. Esityksen siitä  o liva t tehneet 
ranskala ise t edustajat, jo ita K. H. V iik k iitti lausuen, e ttä  Suom en 
työväestö jou tuu  sam anaikaisesti taistelem aan venäläisiä sortajia  ja  
oman m aan porvaristoa vastaan. Hän korosti kansainvälisen työ
väenliikkeen  antam an tuen suu rta  m erkitystä. H yväksytyssä päätös-
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lauselm assa esite ttiin  vakaum us, e ttä  "Suom en työväestö tu lee ku l
kem aan eteenpäin  yhteisym m ärryksessä V enäjän työväenluokan 
kanssa ja  taistelem aan solidaarisesli täm än kanssa sam aa sorto järjes- 
telm ää vastaan”.

Y lim ääräinen kongressi K ansainvälinen jänn itys kasvoi Kööpenha- 
Baseiissa v. 1912 m inän kongressin jä lkeenk in  ja  sodan uhka

tu li yhä ilm eisem m äksi. Sen vuoksi k u tsu t
tiin  koolle II In ternationa Ien y lim ääräinen kongressi B aseliin v. 1912. 
S e ju lkaisi m anifestin, jossa syytettiin  Saksan, V enäjän, Englannin, 
Ita lian  ja  R anskan hallituksia  hyökkäyssodan valm istelusta ja  osoi
te ttiin , e tte i sota ole kansojen e tu jen  m ukainen. S itä valm istellaan 
"kap ita listien  voittojen ja  ha llitussukujen  kunnian vuoksi”. Baselin 
m anifestissa varo ite ttiin  sodan valm istelijo ita  Pariisin  Kom m uunin 
ja  V enäjän ensim m äisen vallankum ouksen esim erkillä. S iinä ku tsu t
tiin  kansainvälistä  työväenluokkaa päättävään  sodanvastaiseen ta is
te luun  ja  osoitettiin työläisille, e ttä  heidän on kohdistettava sodan
vastainen toim intansa nim enom aan om ien m aittensa sotahallituksia 
vastaan.

IV. ENSIMMÄINEN MAAILMANSOTA JA II 1NTER- 
NATIONALEN ROMAHDUS

II In ternationale Ensim m äisen m aailm ansodan syttym inen elokuun 
ja  ensim m äinen alussa v. 1914 m erkitsi sellaista "suu rta  tapahtu- 
m aailm ansota maa, ensim m äistä poliittista  pulaa", josta Engels 

oli v. 1891 p uhunu t varottaessaan työväenpuoluei
den joh tajia  opportunism ista. Sodan puhkeam inen paljasti, ku inka 
syvälle luokkasovinnon henki oli syöpynyt II In ternationa le n puo
lueiden olem ukseen ja  aja tte lu tapaan .

Ensimmäinen m aailm ansota oli im perialistista ryöstösotaa, joksi 
Baselin kongressi oli valm isteilla olevan sodan luonnehtinut. II In- 
lernationalen  joh tajien  teh tävänä olisi o llu t johtaa joukot taisteluun 
sotaa vastaan. M utta sodan vastustam isen asemesta he antoivatkin 
tukensa omien m aittensa sotahallituksiile. Jo  elokuun 4 pnä 1914 
Ranskan ja  Saksan edustajakam areissa sosialidem okraattiset edusta
ja t  äänestivät so tam äärärahojen  m yöntäm isen puolesta. Ranskan ja 
Englannin työväenpuolue tuk i varauksetta  kum pikin oman m aansa 
sota hallitusta. Sodan kannalle  asettuneet puo luejohtajat eivät tu n 
nustaneet sotaa im perialistiseksi anastussodaksi, vaan puhuivat jo 
kaisessa sotaa käyvässä maassa oman m aan puolustam isesta.
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N äitä äärim m äisiä oikeistoaineksia a le ttiin  silloin n im ittää  "sota- 
sosialisteiksi” . Im perialistisen sodan tukem iseksi m uodostui myös 
keskustalaisten  politiikka. K autsky ym. esittivät näe t rauhan  tu nnuk
sia, m utta väistivät todellista taistelua sotaa vastaan. Niinpä keskus
talaiset eivät edes äänestäneet so tam äärärahoja  vastaan parlam entis
sa, vaan ainoastaan p idättäy ty ivät äänestyksestä. —  Näin II In terna- 
tionalen jo h ta ja t r ikko iva t S tu ttgartin , K ööpenham inan ja  Baselin 
kongresseissa tehdyt sodan vastustam ista koskevat päätökset. Se ei 
jo h tu n u t siitä, e ttä  he o lisivat häm ääntyneet ra tkaisevalla  hetkellä . 
K ysym ys oli sosialismin ja  työväenluokan kansainvälisyyden asian 
avoim esta pettäm isestä ja  työväenluokan jättäm isestä vaikeuksien 
hetkellä  ilm an ta iste lun  johtoa, II In ternationale  kärsi siten aa ttee lli
sen ja  poliittisen vararikon, Työväenluokan taistelu sai raskaan is
kun. Se ei ku itenkaan  m erk innyt sitä, e ttä  työväenluokka olisi luo
punu t sodanvastaisesta taistelusta. Luokka tietoisin ja  ta rm okkain  osa 
työväenluokasta eri maissa taisteli sotaa vastaan II Inlernationalen  
johdon petoksesta huolim atta,

E rittä in  ansiokkaasti ta iste livat V enäjän työläiset ja  sittem m in 
myös sotilaat ja  talonpojat. B olshevikkipuolue pysyi uskollisena työ
väenluokan ja  kansainvälisyyden asialle. Heti sodan sy ty ttyä se ko
hotti ta iste lu  tunnukset sotaa vastaan. Teeseissään "V allankum ouksel
lisen sosialidem okratian teh täv istä” Lenin esitti tunnuksen sosialisti
sesta vallankum ouksesta, p iti välttäm ättöm ättäm änä suunnata aseet 
om aa sotahallitusta vastaan ja  paljastaa  kiihkoisan m aallisuus.

V allankum oukselliset sosialistit eivät siis im perialistisessa sodassa 
ase ttuneet "isänm aan puolustuksen kannalle” . Se olisi m erk inny t 
kannatuksen  antam ista anastussodalle, jonka tarkoituksena oli v ie
ra iden  m aiden vallo ittam inen ja  v ieraiden  kansojen o rjuu ttam inen . 
H e ju listiva t im perialistisen sodan m uuttam ista taisteluksi om an 
m aansa porvaristoa vastaan, noudattaen siten Pariisin  Kom m uunin 
esim erkkiä. —  V enäjän bolshevikit v iito ittiva t sotaa käyvien m ai
den työläisjoukoille tien rauhaan  ja  sosialismiin.

Saksan In te r- K aikissa m uissakin sotaa käyvissä ja  myös puolueet- 
nationalistit tornissa maissa oli vallankum ouksellisia ryhm iä, 

jo tk a  keho ittiva t työväenluokkaa taistelem aan sotaa 
vastaan. R a n s k a s s a  laa jan  kansansuosion saanu t Jean  Jaures 
k aa tu i sodanvalm istelijan asiam iehen luodista sodanvastaista puhetta 
pitäessään vähän ennen ensim m äisen m aailm ansodan syttym istä.

S a k s a s s a  sodanvastaisen taistelun kärkeen  nousivat Rosa 
Luxem burg ja  K arl L iebknecht. H eidän alo itteestaan  m uodostui so
d an  a ikana in ternationalistien  ryhm ä, joka m yöhem m in järjestäy ty i
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Spartacus-liitoksi. Se kehoitti työläisiä kansainväliseen yhteistoim in
taan sotaa vastaan, joh ti saksalaisten työläisten lakkotaisteiua sodan, 
aikana ja  kutsui työläisiä kukistam aan Saksan sotahallituksen.

Y hdessäkään maassa ei vallankum ouksellinen liike sodan aikana 
tyystin  pysähtynyt. Se kasvoi kansanjoukkojen tyytym ättöm yyden 
kasvaessa. Ja  kansanjoukkojen tyytym ättöm yys sotaan voim istui k a i
kissa sotaa käyvissä maissa sitä m ukaa kuin  vero t kasvoivat, eläm ä 
kallistu i ja  sota vaati yhä enem m än uhreja. Työläiset o livat ka ik 
kialla  sodanvastaisen ta iste lun  ensi riveissä, m utta  myös sotilaiden 
keskuudessa rin tam illa  ilm eni sodanvastaisia m ielialoja ja  halu tto 
m uutta jo  varsin aikaisin, vaikka yleensä luullaan, e ttä  ne o livat 
vain sodan loppuvaiheen ilmiöitä.

Taistelu Kom m unisti- II ln ternationalen  o ikeistojohtajien asettu- 
sen In ternationale»  minen im perialistisen sodan kannalle  ja  kes-
puolesta a lkaa kustalaistenkin  pysytellessä erossa ak tiiv i

sesta sodanvastaisesta taistelusta nousi val
lankum ouksellisten sosialistien eteen kysym ys sodanvastaisten voi
mien kansainvälisestä yhdistäm isestä. Ensim m äisenä askeleena sitä  
kohden oli kansainvälinen sosialisti kongressi, joka pidettiin  syys
kuussa 1915 Zim m erwaldissa, Sveitsissä.

Konferenssi ju lkaisi sodanvastaisen m anifestin, jossa paljaste ttiin  
a lk an u t sota luonteeltaan  im perialistiseksi ja  "isänm aan puolustuk
sen" tunnuslauseet petokseksi. M anifesti oli ku itenk in  monissa suh
teissa puolinainen, se ei ju lis tan u t taistelua sotasosialisteja vastaan 
eikä esittänyt im perialistisen sodan m uuttam ista taisteluksi sosialis
min puolesta. Tämä joh tu i siitä, e ttä  kongressin enem m istö oli kes
kustalaisia, jo tka suh tau tu ivat sovittelevasti kiihkoisänm aallisuuden 
kannalla oleviin työväenjohtajiin . Bolshevikit edustivat vielä tässä 
kokouksessa ainoata johdonm ukaista sodanvastaista kantaa. Leninin 
johdolla m uodostui sodanvastustajista ryhm ä, ns. Zimmervvald-va
semmisto. Täten ensim m äinen sodan aikana pidetty  sosialislikonfe- 
renssi muodostui askeleeksi eteenpäin työväenluokan voimien kokoa
misessa.

Vuotta myöhemmin, kun kansanjoukkojen v as em m istu mi sen vai
kutuksesta kaikissa maissa voim istuivat sotaa vastustavat in ternatio
nalistien ryhm ät, kokoontui toinen sosialistikonferenssi K ienthalissa 
Sveitsissä. Siinä Z im m erw aldin vasemmisto oli vahvem m in edustet
tuna kuin  edellisessä konferenssissa, m utta silti se horjui, kun oli 
kysym ys välien katkaisem isesta kiihkoisänm aallisiin  II In ternaliona- 
len johtajiin , Vielä ei roh je ttu  nostaa "om ien” m aiden sotahallitus- 
ten kukistam isvaatim usta. K ienthalin  konferenssi ju listi kuitenkin, 
e ttä  luja rauha voidaan vallata vain taistelussa sosialism in puolesta.
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Tällä tavoin täm äkin  konferenssi m uodostui askeleeksi eteenpäin 
kansainvälisen työväenliikkeen vallankum ouksellisten voim ien yh
distämisessä. B olshevikit p itiv ä t ja tkuvasti yh tey ttä  Zim m erwald- 
vasem m istoon kuuluvien  e ri m aiden edustajien  kanssa. Myös Suom en 
Sosialidem okraattinen puolue oli kosketuksessa Z im m erw ald-vasem - 
m istoon. Ja  kun  syyskuussa 1917 pidettiin  Z im m erw ald-kokous T uk
holm assa, niin  siellä oli Suom en sosdem. puolueen edustajana Yrjö 
Sirola. Suom en luokkata iste lu tilannetta  valaisevassa puheenvuoros
saan hän  toi voim akkaasti esiin m aam m e valtiollisen itsem äärää- 
m isvaatim uksen.

Z im m erw ald-vasem m iston toim inta loi edellytyksiä K om m unisti
sen In ternationalen  perustam iselle. II In ternationa lella oli o llu t suu ri 
m erk itys työläisten jä rje s tä jän ä  kapitalism in rauhanaikaisissa olo
suhteissa. N yt oli tu llu t kolm annen eli Kom m unistisen In te rna tio 
nalen  vuoro. Sen teh tävänä oli " jä rjes tää  p ro le tariaatin  voim at val
lankum oukselliseen rynnäkköön kapitalistisia hallituksia vastaan  
työväenluokan poliittisen vallan  ja  sosialism in puolesta” . (Lenin)

V enäjän L okakuun V oim akkaana sysäyksenä sodanvastaiselle tais- 
vallankum ouksen telu lle  oli helm ikuun porvarillinen  vallanku- 
vaikutus mous V enäjällä  v. 1917. K ansat näk ivät siinä

m erkin  päättävään  taisteluun im perialistista 
sotaa vastaan. E ri m aissa alko ivat sodanvastaiset joukkoesiintym iset, 
m utta  porvaristo  kykeni silloin vielä estäm ään rauhan ta iste lun  ja  
ja tkam aan  sotaa. Myös V enäjän väliaikainen porvarillinen  hallitus 
ja tko i kukiste tun  tsaarinhaliituksen  sotapolitiikkaa.

Venäjän kansat olivat ku itenkin  sotaa vastaan. B olshevikkien voi
m akkaan  selvitystyön ansiosta he näk iv ä t p ian  väliaikaisen h a llitu k 
sen im perialistisen olem uksen ja  seurasivat puolueen vallankum ouk
sellista kutsua. Lokakuussa 1917 sosialistinen vallankum ous k uk isti 
kapitalistisen  riistojärjesteinään V enäjällä  ja  siirsi kaiken  vallan työ
väenluokan ja  talonpoikaisten käsiin. P eruste ttiin  neuvostovalta.

Lokakuun vallankum ous oli esim erkkinä ka ikk ien  m aiden työläi
sille siitä, m iten  so tahallitukset voidaan kukistaa ja  saavuttaa rauha. 
Taistelu rauhan  puolesta voim istui kaik issa maissa. Sotaan väsyneet 
kansanjoukot ja  so tilaat nousivat e ri maissa hallituksiaan  vastaan ja  
vaa tiva t rau h an  p ikaista solm iam ista N euvosto-V enäjän kanssa sekä 
sodan lopettam ista kaikkien  m aiden väliltä. So tahallitusten  asema 
käv i kestäm ättöm äksi. Saksan liitto laiset erosivat sodasta ja  solm ivat 
rauhan  ym pärysvaltojen kanssa. Saksan arm eijan  tapp io t rin tam illa  
ja  sodan pitk ittym inen  a iheu ttiva t y leisen  kap inan  Saksassa. M arras
kuun 9 pnä 1918 vallankum ous kukisti ke isari Vilhelm  toisen, joka 
pakeni m aasta. K aksi päivää sen jä lkeen  solm ittiin  välirauha Saksan 
ja  ym pärysvalto jen  kesken. Sota oli päättyny t.



16

L okakuun vallankum ous tek i syvän vaikutuksen kansainväliseen 
työväenliikkeeseen, silla se osoitti, e ttä  työväenliike voi voittaa vain 
m arxilais-leniniläisiä periaatteita  ja  m enettyly tapoja noudattaen. 
Leninin aatteiden  pohjalla alkoi eri maissa m uodostua kom m unistisia 
puolueita, jo iden ydinjoukkona olivat vasem m istososialidem okraatit 
ja  vallankum oukselliset in ternationalistit. V astaperustettu ja  kom m u
nistisia puolueita yhdistäm ään peruste ttiin  K om m unistinen In te rn a 
tionale m aaliskuussa 1919.

YHTEENVETOA

Toisen In ternationalen  perustam inen edisti työväenliikkeen keh i
tystä kaik issa m aissa. Engelsin vaikutuksesta II In ternationale  pysyi 
toim intansa alkukaudella pääpiirteissään m arxilaisella luokkataiste- 
lukannalla . M utta hänen kuolem ansa jälkeen II In ternationale  liuku i 
vähitellen  luokkasovintoon ja  yhteistyöhön porvariston kanssa. L i
sääntyvä aatteellinen epäselvyys heijastu i myös II In ternationalen  
puolueiden järjestörakenteessa. Puolueet jä iv ä t usein vain vaaliko
neistoksi, jo tka palvelivat parlam enttivaaleja , vaikka niiden olisi pi
tän y t olla työväenluokan kaiken taistelun johtajia .

O pportunism in kasvun ohella II In ternationalen  puolueissa hah
m ottui ja  kasvo! luokkataiste lun  kannalla  oleva vallankum oukselli
nen suuntaus. Se ta iste li työväenluokan luokkaetu jen  puolesta kap i
talistista riistoa ja  sortoa vastaan pääm ääränään  sosialistinen vallan
kumous. T äm än suunnan johdonm ukaisim pia edustajia  o liva t V enä
jän  bolshevikit.

V arsinkin V enäjän ensim m äisen vallankum ouksen (vv. 1905—07) 
jälkeen  II In ternationalen  puolueissa voim istui vasem m istolainen, 
vallankum ouksellinen suuntaus, joka ta iste li yhä m äärätietoisem m in 
oikeistolaista luokkasovintopoliliikkaa vastaan. Sen seurauksena II 
In ternationalen  kongressit tek ivät eräissä tärkeissä kysym yksissä 
luokkataisteluhenkisiä päätöksiä. M utta vasem m istolaisten jä rje s tö l
lisen hajanaisuuden vuoksi pääsi myös oikeistolaisuus voim istum aan 
II Internationalen  käytännöllisessä toim innassa. Näin jou tu i sosiali
dem okraattisten  puolueiden to im inta yhä suurem paan ristiriitaan  
kansainvälisten  kongressien päätösten kanssa .

V enäjän bolshevikit tek ivä t poikkeuksen. He ja tko ivat m äärätie
toista taistelua oikeistolaisuutta vastaan  sen kaikissa muodoissa ja 
rakensivat m arxilaisen  uuden tyyppisen vallankum ouspuolueen. 
Lenin tek i ensim m äiset y ritykset e ri m aiden vasem m istososiaiistien 
yhdistäm iseksi. Ne eivät ku itenkaan  joh tan ee t tulokseen ennenkuin  
m aailm ansodan loppuvaiheessa Zim m erw ald-vasem m iston toim innan 
kau tta .
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II In ternationa Ien joh tajien  petos ensim m äisen m aailm ansodan a l
kaessa joudutti ja  syvensi sodan kestäessä sitä  suuntataistelua, jo ta  
kansainvälisessä työväenliikkeessä oli käyty  vuosisadan vaihteesta 
asti. Bolshevikkien ja  henkilökohtaisesti V. I. Leninin sitkeän ja  vä
sym ättöm än työn ansiosta täm ä ta iste lu  edisti m arxilaisen vallan
kum ouksellisen suuntauksen kasvua kansainvälisessä työväenliik
keessä. L okakuun sosialistinen vallankum ous V enäjällä paljasti pe
rinpoh jin  II In ternationalen  oikeistolaisten joh ta jien  aatteiden v ir
heellisyyden ja  petollisuuden. Se tek i lopun  II  In ternationalen  valta
kaudesta työväenliikkeessä, jo h ti kom m unististen puolueiden m uo
dostum iseen eri maissa ja  K om m unistisen In ternationalen  perusta
miseen.

Kysymyksiä keskustelua ja kirjallisia vastauksia varten:

1. Miksi II In ternationalen  perustam inen tu li välttäm ättöm äksi?
2. M itä Engelsin a ikana teh ty jä  II In ternationalen  päätöksiä p itä i

sit tärkeim pinä?
3. M iten Engels arvosteli opportunistisia pyrkim yksiä?
4. M iten im perialistiseen vaiheeseen siirtym inen vaiku tti työväen

liikkeen  tehtäviin?
5. M inkälainen oli II In ternationalen  suhde sotaan S tu ttgartin , 

K ööpenham inan ja  Baselin kongresseissa?
6. M ikä aiheutti II In ternationalen  aatteellisen rom ahduksen?
7. M inkälaisia tunnuksia V enäjän bolshevikit esittivät työläisille 

ja  sotilaille ensimmäisen m aailm ansodan aikana?
8. Luonnehdi lyhyesti Zim m ervraldin ja  K ienthalin  kongressien 

m erkitys.
9. M ikä oli II Internationalen  m erkitys kansainväliselle työväen

liikkeelle?



K otka 1955. Etelä-Suom en K irjapaino Oy.


