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Italian reipas sosialistipuolue
"Te ette kykene koskaan muserta
maan meidän voimaamme mikä ilme
nee koko köyhälistön valmiudessa vallottaa vallan käsiinsä. Me sanomme teil
le, että ratkaiseva hetki teille ja tei
dän luokallenne on tullut. Me kysymme
teiltä, suostutteko meidän vaatimuk
siimme ja vapaaehtoisesti annatte meil
le kaiken sen, jonka me voimme teiltä
ottaa väkipakolla.

“Me odotamme senvuoksi, että te
vastaukseenne kuninkaan puheeseen,
sisällytätte meidän vaatimuksemme Ve
näjän Neuvostohallituksen tunnustami
sesta.”
Nämä sanat lausui sosialistiedustaja
Bertini Italian parlamentissa hallituksen
edustajalle.
"Teidän ja teidän luok
kanne ratkaiseva hetki on tullut!” Täl
laisen haasteen lausuminen parlamen-

1 12

SÄKENIÄ

tissi hallituksen edustajalle ei voi olla
sisällyksetöntä koru helinää. Siinä on to
della oltava voimaa ja joukkoja taka
na.
Italian sosialistipuolue
esiintyykin
voimakkaana mahtina.
Tätä nykyä on Italian hallituksen
pääministerinä Nitti. Tällä porvarihalli
tuksella on käytettävänään kaikki por
varillisen valtion voimakeinot. Se edus
taa porvaristoa.
Ja porvariston "rat
kaiseva hetki lyö. Senmukainen on
hallituskin.
Horjuva, haparoiva. Van
huuden heikko.
Se yrittää rakentaa
siltoja.
Se puhuu malresanoja katoli
laisille, vanhoillisille, liberaaleille, radi
kaaleille. Koettaa yhdistellä lahoa. Jo
pa kosiskelee uutta, voittoonnousevaa
voimaakin — sosialistipuoluetta. Olisi
pa sosialisteilla ministerisalkkuja tiedos
sa.
Se syhyttaä reformisti-“ sosiaiistien" hyppysiä, mutta ne eivät yltä,
sillä sosialistipuolue seisoo jyrkkänä,
uhmaavana, taisteluvalmiina.
“ Kaikki
valta työläisille” , kajahti ääni Venäjällä
ja Venäjän työväestö sen toteuttikin.
Siinä myös Italian
sosialistipuolueen
päämäärä. Sen toteuttamisen tiellä ole
via esteitä parhaillaan raivataan pois
tieltä,
Sitä latua käy taistelu. Ei hi
luistakaan yhteistoimintaa porvariston
kanssa, näyttäköön yhteistoiminta-tu
lokset miten kullalta tahansa. Kissankultaahan se vain lopputingassa olisi.
Kun Italian sosialistipuolueen kong
ressi pidettiin Bolognassa lokakuulla,
1919, ja kongressin päätökset jupis
tiin, niin havaitsi porvaristo kuoleman
tuomionsa täyitämishetken lähenty
neen. "Tärkein tapahtuma Italian his
toriassa, käänteitatekevä merkitys jon
ka rinnalla Fiume-, y. m, kysymykset
jäävät varjoon” , oivalsi Italian porvarilehdistö. Tässä kongressissa italian So
sialistipuolue astui pikaisen vallankumouksesn ladulle.
Puolueen vasem
misto sai täydellisen kontrollin käsiin
sä. Tarmokas vailankumousaines tarttui
ruoriin.
Ja kivuttapa se tapahtuikin. Aina
kaan tähänmennessä ei ole havaittavissa
puoluehajaannusta. Jykevänä mahtina
on jäsenistö puoluepäivien päätösten
takana.
Italian sosialistipuolueen koko kehi

tys viittasi latua tälle suurmerkitykselliselle Bolognan kongressille. Vuonna
1892 sukeitui Italian työväenliikkeen
eturintamaan sosialistipuolue, marxi
laisten sosialistien tehdessä pesäeron n.
S. bakunilaisesta, anarkistisesta ainek
sesta, Puolueessa alkoi vuosien var
rella yhä selvemmin ilmetä kaksi joh
tavaa virtausta — reformistinen ja valIankumouksellis-Sosialistinen.
Vuosi
1906 muodosti käännekohdan. Tällöin
joutui puolueen kontrolli vallankumo
uksellisten sosialistien käsiin.
Refor
misteista tehtiin pesäeroa. Niitä eroaakin puolueesta Enrico Ferrin johdolla
Se vaikutti vain puoluetta voimistutta
vasi!.
Vuonna 1913 tehtiin taas syvällekäypa ‘‘leikkaus’’ . Reformisti-So
sialisti” Bissoiati erotettiin puolueesta.
Sitä mukaa kuin puolue karisti nis
koiltaan reformistisia aineksia, ryhdyt
tiin yhä kiinteämmin yhteistoimintaan
luokkahenkisten
ammattijärjestöjen
kanssa. Yhä selvemmin aikoi sosialistipuolueesta muodostua järjestyneen
työväestön poliittisen ilmauksen väline.
Maiiman sodan puhjetessa näemme
italian “ arenalla” jätteen n. s. bakuni
laisesta ryhmästä, josta sosialistipuolue
erosi v. 1892. Tämä ryhmä oli keski
tettynä etupäässä Romagnan maakun
taan.
Reformisti-Sosialisteilla” , jotka ero
sivat ja erotettiin puolueesta vuosina
190 7 ja 1913, oli parlamentissa noin
2 5 edustajaa, kulkien Bissoiati ja Berenjni-nimisten “ suuruuksien” perässä.
Ryhmä toimi yhdessä milloin minkin
porvaripuolueen kanssa.
Sosialistipuolue, joka v. 1913 käsit
ti noin 37,000 toimivaa jäsentä, toimi
yhä kiinteimmin
ammattijärjestöjen
kanssa, joissa silloin noin 400,000 jä
sentä.
italian sosialistipuolue toimi kunniak
kaasti koko sodan ajan. Se ei alistunut
linnarauhaan, ei ryhtynyt porvariston
kanssa yhteistoimintaan ‘puolustuksen’
harhakuvitelman varjossa, kuten niin
moni muu Europan sosialistipuolue te
ki. Puolueen sotavastainen kanta kar
kotti yhä enemmän puolueessa vielä
mahdollisesti majailevia reformistisia ai
neksia.
Jäsenmäärä kasvoi, nousten
sodan aikana yli sadantuhannen. Sa
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maa havaitaan puolueen kanssa kul
kevassa ja sitä tukevassa ammattijärjestöliikkeessäkln.
Ammattijärjestöjen
jäsenmäärä nousi yli miljoonaiseksi.
Puolueen pää-äänenkannattajan “Avan
tin” painos kas voi, nousten v. I9t6:sta
1 6 ,0 0 0 painoksesta J50,000:teen, ja
kautuen 200,000 Milanoon, 8 0 ,0 0 0
Turiniin ja 70,000 Roomaan.
Kun sitte tultiin viime lokakuun Bo
lognan kongressiin, niin puolueen omat
kehitysvaiheet olivat jo raivanneet tien
avoimeksi vasemmistolaisuuden täydel
liselle voitolle. Tosin ilmeni kongres
sissa kolme eri pääsuuntaa, mutta nii
den eroavaisuudet koskivat enemmän
vain hetken taktiikkakysymystä, eivätkä
enää olleet niin ammottavat, että ne
olisivat aiheuttaneet puolueen hajaan
tumisen.
Parlamentaariseen taisteluun osaaottamiskysymyksessä saattoi erottaa kol
menlaisia mielipiteitä, Yksi ryhmä vas
tusti millään tavalla vaaleihin osaaottamasta, toinen ryhmä piti vaaleihin osaaottamista tällä hetkellä tärkeänä taiste
luun valmistumisprosessina ja kolmas
ryhmä oli “ pelkkiä ja puhtaita” parlamentaristeja.
Suurella enemmistöllä
voitti se aines, että vaaleihin otetaan
osaa, mutta vain vallankumoustarkotuksissa. Ja sitä osotti puolueen jyrkkä
vaaliohjelmakin.
V aal ei hin osanottamisky sy my kse n
ohella, puolueen menettelytapaa ja pe
riaateohjelmaa luotaessa vallitsi luon
nollisesti erimielisyyttä.
Siinä kaksi
päävirtausta, maksimalistinen ja mini
malistinen suunta, vasemmiston ja oi
keiston.
Ensinmainitun päämääränä
pikainen vallankumous ja siihen toden
teolla varustautuminen, ' jälkimäisen
ryhmän vielä kannattaessa “ odottavaa”
politiikkaa. Maksimalistit, vasemmisto
laiset, suoriutuivat loistavasti voittaji
na. Musertavalla enemmistöllä hyväk
syttiin maksinialistien menettelytapaponsi, joka kuului seuraavasti:
Venäjän vallankumous on onnellisin
tapaus tähänastisessa köyhälistön his
toriassa ja kaikkien maitten köyhälis
tön on koetettava tätä vallankumousta
levittää yli kapitalistisen mailman. Ka
pitalistinen porvaristo ei vapaaehtoises
ti luovu vallasta} siksi täytyy köyhälis
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tön käyttää väkivaltaa kapitalistisen vä
kivallan kukistamiseksi.
Valmistaakseen köyhälistöä tätä tar
koitusperää varten, täytyy puolueen
erikoisesti
tulevassa vaalitaistelussa
kiinnittää huomio kommunististen pe
riaatteitten selvittämiseen ja porvaristovaiian välikappaleitten heikentämi
seen.
Koska nykyiset taloudellis-yhteiskunnalliset laitokset, joitten tukena on
vihattu poliittinen järjestelmä, muodos
tavat yhteiskunnallisen ja luonnollis
ten rikkauksien yksinomistajain valtaaseman;
koska työläiset saavuttavat vapau
tensa vain työvälineitten yhteiskunnallistuttamisen (vuorikaivokset, tehtaat,
kulkuneuvot j.n.e.) sekä sen kautta,
että tuotantoa johdetaan yhteiskunnal
lisesti;
koska kapitalismi synnyttää imperia
lismin ja veriset sodat ja vain sosialis
mi johtaa rauhaan niin kansain sisäisis
sä kuin kansainvälisissäkin suhteissa;
koska nykyinen järkytys niin voittajain kuin voitettujenkin taloudessa
johtaa vararikkoon ja koska porvaris
to ei voi pelastaa tästä vaarasta, vaan
täytyy tapahtua syväilekäyvän mullis
tuksen, joka johtaa köyhälistön talou
delliseen ja poliittiseen valtaan;
koska porvarillisen valta-aseman sor
ron ja riiston välineitä valtiota, kuntaa,
virastoja j.n.e. ei voida mitenkään
muuttaa köyhälistön vapautuksen väli
neiksi;
koska köyhälistön on asetettava si
jalle omat vapautumisensa välikappa
leet (työläis-, talonpoikais- y. m. neu
vostot) ;
koska vallan siirtymisen porvaristol
ta köyhälistölle on tapahduttava väki
vallan ja diktatuurin kautta; ja
koska tänä diktatuurin aikana yh
teiskunnallinen uudestimuodostus on
aikaansaatava
kommunismin avulla,
jonka kautta luokkaerotus ja luokat ka
toavat ja kaikkien vapaa kehitys käy
mahdolliseksi;
niin päättää puolue:
1) järjestää italian sosialistisen puo
lueen ylläesitettyjen periaatteitten mu
kaisesti;

2) liittyä kolmanteen Internationa-
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)een, joki on köyhälistön yleismailmaljestöjämme,
ammattijärjestöjämme,
linen organi;
osuustoimintaliikkeitämme rauhallises
3)
vaikuttaa luokkataistelun pohjalla sa ja huolellisessa yhteiskuntajärjestyk
toimivain ammattiyhdistysten keskuu sen valloittamisessa, me, jotka täten
dessa, että yllämainitut periaatteet le olemme valmistelleet huomispäivän yh
viävät.
teiskuntaa, meillä sosialisteilla yksin on
Puolueen vaaliohjelmaksi hyväksyt oikeus astua teidän eteenne. Italian
työläiset, ja meillä yksistään on oi
tiin vallankumouksen ohjelma. Mailman
keus vaatia teidän ääniänne...."
kapitalismin rikokset siinä paljastetaan,
mailman sota sen riistopolitiikan he
Ei luvannut Italian sosialistipuolue
delmänä tuomitaan. Porvarillisen kan Italian työväestölle pikkuparannuksia.
sanvallan petos paljastetaan, mutta
Lupasi vain vallankumouksen, uuden
"Idästä ja yksin idästä, Italian työ yhteiskuntajärjestelmän. Sen puolesta
läiset, virtaa uusi valo vihollisten sota- ilmotti taistelevansa, siihen tietä raipilvien lävitse.
Se on Venäjän val vaavansa.
lankumouksen valo.
Jo kaksi vuotta
Ja Italian työväestö vastasi tavalla
on Venäjän vallankumous vastustanut
“ Pyhää alliansia” , vastustanut Clemen- sellaisetta, mikä selvästi osotti ratkaise
Porvaristo sai
ceaun miljoonia ja Lloyd Georgen tank van hetken lähenevän.
keja ja on myös seisonut Italian, Böö uhkaavan haasteen, annatteko hyvältä,
Puolueen
min, Puolan ja Ukrainan valekansan- vai täytyykö ottaa pahalla.
valtaisen porvariston matelevaa taantu parlamenttiedustajamäärä kohosi noin
puolella, 8 l:stä edustajasta I 6 t:teen.
musta vastaan.”
("Säkenien”
Kansainvälinen katsausJa kuulkaahan, te Italian työläiset:
osastossa julaistaan Leninin kirje Ita
“ Italian köyhälistö.
“ Sota on hävittänyt, meidän on jäl lian tovereille Bolognan kongressin joh
dosta. )
leen rakennettava, näin kuiskuttelevat
Ja tämän takana on taisteiuvalmista
teille porvaripuolueet. Aivan niin, mut
Se kykeni pakottamaan hal
ta ne jotka sotaa halusivat, eivät kyke voimaa.
ne uudeileen rakentamaan.
Rauha ja lituksen muuttamaan Venäjän politiik
kaansa, vaikuttamaan toisiin liittolais
uudestaanrakentaminen on oleva vain
maihinkin. Venäjän neuvostovallan tun
uuden järjestelmän työtä, järjestelmän,
jossa ei ole riistäjiä eikä riistettäviä, ei nustamiseksi “ Italian vallankumouksen
orjia eikä herroja........ Kaikki porvari välttämiseksi” . Mutta ei se riitä. Se oli
puolueet ovat osallisena kapitalistisen vain yksi asema, etappi, sillä vallanku
yhteiskunnan yleisessä perikadossa ja mouksen ladulla, jolle ltatian sosialistiMillä tavalla seuraavat
vararikossa, yhteiskunnan, jonka vält puolue astui.
askeleet otetaan, se riippuu Italian por
tämättömästä kukistumisesta jokaisessa
varistosta.
Teki se miten hyvänsä,
maassa näkyy jo tuhansia merkkejä.
"Vain me sosialistit, jotka olemme niin tarmokkaasti kulkee Italian työ
pysyneet uskollisena Internationalelle, väestö suurta päämääräänsä kohden,
meidän inhimillisen veljeytemme tun luoden varm asuun täisellä toiminnallaan
nusmerkille, me sosialistit, jotka emme valoa niihinkin maihin, joissa työväes
ole tahranneet käsiämme emmekä tö vielä kulkee pimeydessä. Se kitkee
lamaantumisen oireita, antaa tarmoa,
omaatuntoamme maiiinansodan hävityk
voimaa ja tietoisuutta uuden mailman
sessä, me, jotka neljännesvuosisataa
olemme kärsivällisesti valmistelleet jär luomistyössä.
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