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NARODNIKKILAISUUS JA PALKKATYÖLÄISTEN 
LT OKKA

Liberaalisen narodnikkikirjailijan Mihailovskin kuoleman 
kymmenvuotispäivä on antanut narodnikeille aihetta herät
tää vanha kiista narodnikkeja vastaan suuntautuneen 
marxilaisten taistelun merkityksestä. Tämä kiista on hyvin 
mielenkiintoinen: ensiksikin historialliselta kannalta, sillä 
se koski marxilaisuuden syntymistä Venäjällä; toiseksi teo
reettiselta kannalta — kiista koski marxilaisen teorian 
peruskysymyksiä; kolmanneksi käytännölliseltä kannalta, 
mikäli Pietarissa vasemmistonarodnikkien sanomalehti 
koettaa vetää työläiset puolelleen. Narodnikki hra Rakitni- 
kov kirjoittaa;

„Nyt ei tietenkään kukaan aseta kysymystä siinä muodossa kuin se 
asetettiin 1860- ja 70-luvulla, nimittäin että Venäjä sivuuttaa kapitalis
min vaiheen” (t.s. asteen, ajanjakson). „Venäjä jo on tuossa vaiheessa”.

Tämä vasemmistonarodnikin mielenkiintoinen lausunto 
johdattaa meidät heti kysymyksen „ytimeen”. Onko totta, 
että vain 1860- ja 70-luvulla sanottiin „Venäjän sivuuttavan 
kapitalismin vaiheen”? Ei, se ei ole lainkaan totta. Myös 
80- ja 90-luvulla siitä puhuivat ylipäänsä narodnikit ja var
sinkin „Russkoje Bogatstvo” aikakauslehden40 (t.s. Mihai
lovskin ryhmän) kynäilijät. Riittää, kun mainitaan esimer
kiksi hra Nikolai —on 41.

Miksi sitten hra Rakitnikov säläsi lukijoilta 80- ja 
90-luvun? Näinköhän vain sen vuoksi, että olisi voinut 
peitellä narodnikkien virheet ja helpottaa siten niiden leviä
mistä työläisten keskuudessa? Sellainen menettely on varsin
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kehnoa, ja kehnosti ovat sen asiat, joka käyttää moisia 
menetelmiä.

Mikä merkitys on sillä viime vuosisadan 90-luvulle 
saakka säilyneellä teorialla, Mihailovskin ja hänen ryh
mänsä teorialla, että „Venäjä sivuuttaa kapitalismin 
vaiheen”?

Tämä teoria oli utooppisen, pikkuporvarillisen sosialismin 
teoria, t.s. niiden pikkuporvarillisten intelligenttien haavei
lua, jotka etsivät ulospääsyä kapitalismista ei palkkatyöläis
ten luokkataistelusta porvaristoa vastaan, vaan julistuk
sista, joita esitettiin „koko kansalle”, „yhteiskunnalle”, 
toisin sanoen sille samaiselle porvaristolle.

Ennen työväenliikkeen syntymistä olivat kaikissa maissa 
vallitsevina sellaiset „sosialismin” opit, jotka itse asiassa 
olivat vain pikkuporvarillisten teoreetikkojen haaveilua 
luokkataistelusta vapautumisesta ja siitä, että voitaisiin 
tulla toimeen ilman luokkataistelua. Kaikissa maissa, 
samoin kuin Venäjälläkin, tietoisen työväenliikkeen piti 
käydä sisukasta taistelua moisia, pikkuisäntien aseman 
ja näkökannan mukaisen pikkuporvarillisen „sosialismin” 
oppeja vastaan.

Työväenliikettä ei voi olla eikä se voi kehittyä menestyk
sellisesti niin kauan kuin ei ole kumottu tuota kunnon 
pikkuisäntien teoriaa kapitalismin „sivuuttamisen” mah
dollisuudesta. Peittelemällä Mihailovskin ryhmän perus
virhettä hra Rakitnikov sotkee luokkataisteluteoriaa. Mutta 
vain tämä teoria on osoittanut työläisille ulospääsyn heidän 
asemastaan, on osoittanut, miten työläiset itse voivat ja 
miten heidän tulee pyrkiä vapautustansa kohti.

„Venäjä jo on kapitalismin vaiheessa”, kirjoittaa hra 
Rakitnikov.

Tämä merkittävä tunnustus on samaa kuin Mihailovskin 
ja hänen ryhmänsä perusvirheen tunnustaminen.

Eikä siinä kaikki. Se on samaa kuin täydellinen luopumi
nen narodnikkilaisuudesta.

Vasemmistonarodnikit, jotka myöntävät tuon tunnustuk
sen oikeaksi, eivät taistele marxilaisia vastaan enää narod- 
nikkeina, vaan opportunisteina sosialismissa, pikkuporva
rillisten sosialismista poikkeamisien kannattajina.

Todellakin, jos „Venäjä jo on kapitalismin vaiheessa”, 
niin Venäjä on siis kapitalistinen maa. Siis täällä, kuten 
jokaisessa kapitalistisessa maassa, pikkuisännät — muun
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muassa talonpojatkin — ovat pikkuporvareita. Siis täällä, 
kuten jokaisessa kapitalistisessa maassa, ainoastaan palkka
työläisten luokkataistelu porvaristoa vastaan vie sosialis
min toteutumiseen.

Vasemmistonarodnikkien ohjelma (puhumattakaan heidän 
ystävistään „Russkoje Bogatstvossa”) ei vieläkään rohkene 
tunnustaa Venäjää kapitalistiseksi maaksi. Hra Rakitnikov 
puolustaa narodnikkilaisuutta siten, että hän luovuttaa 
marxilaisille narodnikkien ohjelman! Hataraa puolus
telua.

Hra Rakitnikov ei väittele marxilaisten kanssa narodnik
kien, vaan opportunistien tapaan sanoessaan:

„talonpoikaistalouden tukeminen ei ole lainkaan samaa kuin han
goitella kiertämätöntä taloudellista kehitystä vastaan. J a  y h ä  su u re m p i  
m ä ä rä  s o s ia l i s te ja  L ä n n e ss ä  a se ttu u  ju u r i tä l le  n ä k ö k a n n a lle ’’.

Alleviivasimme sanat, jotka paljastavat täydellisesti 
,,vasemmistonarodnikki”-paran! Tunnettua on, että Län
nessä vain palkkatyöläisten luokka on luokkana kyennyt 
perustamaan sosialistisia puolueita. Tunnettua on, että luok
kana talonpoikaista perustaa Lännessä porvarillisia eikä 
sosialistisia puolueita. Tunnettua on, että Lännessä 
pikkuporvarien taloutta eivät tue sosialistit, vaan opportu
nistit.

„Tuettava talonpoikaistaloutta”!.. Silmäilkääpä ympäril
lenne. Talonpoikaisisännä/ perustelevat liittoja voidakseen 
myydä kalliimmalla viljaa, heinää, maitoa ja lihaa, voidak
seen palkata halvemmalla työntekijöitä. Mitä vapaampia 
talonpojat ovat, mitä enemmän heillä on maata, sitä sel
vemmin se on havaittavissa.

Palkkatyöläisten luokalle hra Rakitnikov tyrkyttää pikku
porvarien „talouden tukemista”. Sepä vasta „sosialismia”!!

Palkkatyöläiset tukevat talonpoikia vain taistelussa maa- 
orjuuden kannattajia ja maaorjuutta vastaan — se ei ole 
lainkaan, ei ollenkaan sitä, mitä hra Rakitnikov haluaa.

Venäjän suurvuodet 1905—1907 todistivat lopullisesti, 
että ainoastaan palkkatyöläisten luokka on esiintynyt ja 
liittynyt yhteen sosialistisena voimana. Talonpoikaisto on 
esiintynyt ja liittynyt yhteen porvarillis-demokraattisena 
voimana. Kapitalismin kehittyessä päivä päivältä luokkien 
välinen eroavuus käy yhä tuntuvammaksi.



94 V. I. L E N I N

„Vasemmistonarodnikkien” propaganda on todellisuu
dessa palkkatyöläisten luokan liikkeen turmelemista ja 
desorganisoimista pikkuporvarillisilla tunnuksilla. Olisi 
parempi, jos herrat vasemmistonarodnikit ryhtyisivät demo
kraattiseen toimintaan talonpoikien keskuudessa — siihen 
kelpaavat ^/-sosialistitkin.
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