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V A SEMMISTONARODNIKIT 
KAUNISTELEVAT PORVARISTOA

Kun herrat vasemmistonarodnikit siirtyvät sisällöttömistä, 
ylimalkaisista „työtätekevää talonpoikaisten” koskevista 
fraaseista, jotka jo kyllästyttävät kaikkia ja jotka osoittavat, 
ettei tunneta enempää „Kommunistista manifestia” kuin 
„Pääomaakaan”, siirtyvät fraaseista tarkkoihin tietoihin, 
niin silloin käy heti ilmi, että vasemmistonarodnikit kau
nistelevat porvaristoa.

„Työtätekevää talonpoikaisia” koskevan koko teorian 
porvarillista luonnetta peitellään korulauseilla ja huudah
duksilla, mutta se paljastetaan tosiasioilla ja Marxin teorian 
tutkimisella.

Niinpä „Stoikaja Mysl” lehden 14. numerossa muuan 
aidolla intelligenssin kielellä kirjoittava hra Batrak64 jär- 
keilee „sosialismista ja talonpoikaisista”.

„Omaan työhön perustuvat taloudet kasvavat”, julistaa 
hra Batrak ja esittää Ranskan ja Saksan tilastoja. Tilasto 
on sellainen asia, ettei siitä korulauseilla ja huudahduksilla 
selvitä, vaan petos tulee ilmi heti paikalla.

Ranskassa on lisääntynyt „pientalouksien” maa-ala, t.s. 
sellaisten, joilla on maata viidestä kymmeneen hehtaariin 
(hehtaari on hieman pienempi kuin desjatiina).

Hyvä on, hra Batrak! Mutta ettekö ole kuullut, että mitä 
voimaperäisempää on maanviljelys, sitä useammin tavataan 
palkkatyötä „pienissä” (maan määrän mukaan pienissä) 
talouksissa? Eikö se merkitse porvariston kaunistelua, kun 
vaietaan palkkatyötä koskevista tiedoista? eikö niin, hra 
Batrak?

Ottakaamme saksalaiset tiedot. 652.798 taloudella, joilla 
on viidestä kymmeneen hehtaariin maata, on palkkatyöläisiä
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487.704. Näettekö nyt? Suurin osa pikkuisännistä riistää 
palkkatyöläisiä! Entä Ranskassa? Viininviljely, joka vaatii 
palkkatyötä pienillä maapalstoilla, on levinnyt Ranskassa 
paljon laajemmalle kuin Saksassa.

„Omaan työhön perustuvan talouden” teoria on työläisten 
petkuttamisen teoriaa, koska siinä vaietaan palkkatyötä kos
kevista tiedoista.

Hra Batrak ottaa esimerkiksi Saksan. „Omaan työhön 
perustuviksi” talouksiksi on katsottava „pienet sekä keskin
kertaiset” (kielenpieksäjä voi sanoa „työtätekeväksi” isän
näksi ketä hyvänsä!). Ja niinpä hra Batrak johtaa „omaan 
työhön perustuvien talouksien” kasvun „pienten” ja „kes
kinkertaisten” talouksien kasvusta.

Katsokaahan, mitä tietoja tuo porvariston uusi puolustaja 
esittää.

Hän aloittaa enintään 2 hehtaaria omistavista talouksista. 
Niiden lukumäärä oli v. 1882 58,03%, v. 1895 58,22% ja 
v. 1907 58,89%. Kasvua, eikö totta?

M u t t a  s i i t ä ,  e t t ä  t ä m ä  on  p a l k k a t y ö l ä i s 
t e n  k a s v u a ,  siitä meidän „vasemmistonarodnikkimme” 
ei  v i r k a  m i t ä ä n ! !!

Tilasto, jota hän väärentää, sanoo tarkasti: 3.378.509 ta
loudesta, joilla on maata enintään 2 hehtaaria (v. 1907), 
ainoastaan 474.915, s.o. hieman enemmän kuin '/io (yksi 
kymmenesosa), on perusammatiltaan itsenäisiä maanviljeli
jöitä. Enemmistö on palkkatyöläisiä (1.822.792).

3.378.509 taloudesta 2.920.119, siis valtaenemmistö, on 
aputalouksia, tärkeimpänä tulolähteenä niissä ei ole maan
viljely.

Herää kysymys: eikö tämä ole porvariston ja kapitalismin 
kaunistelua, kun „omaan työhön perustuviksi talouksiksi” 
katsotaan batrakit ja päiväläiset, palkkatyöläiset?!

Eikö tuo tyhmähkö sanonta „työtätekevä isäntä” ole tässä 
tarkoitettu hämäämään proletariaatin (palkkatyöläisten) ja 
porvariston välistä kuilua?? Eikö tuo sanonta ole tarkoitettu 
soluttamaan porvarillisia teorioita??

Edelleen. Taloudet, joilla on maata kahdesta viiteen heh
taariin. Niiden lukumäärä oli v. 1882 18,60%, v. 1895 
18,29% ja v. 1907 17,57%. Näin kirjoittaa hra Batrak.

Entä johtopäätös? Johtopäätöksestä hän ei sano mitään.
Mutta johtopäätös kuuluu: l a s k u a  eikä nousua. Ja juuri 

näiden talouksien keskuudessa, ainoastaan näiden keskuu
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dessa eivät työhön paikkaajat (yksityistyön ostajat) eivätkä 
palkkauiujatkaan ole täysin vallitsevina. Paikkaajia on 
411.311 (palkkatyöläisten luvun mukaan); palkkautujia on 
104.251 (tässä eivät vielä ole kaikki palkkautujat, tilasto on 
tässä epätäydellinen). Laskekaa yhteen — tulee 515 tuhatta, 
ja kaikkiaan tällaisia talonpoikia on 1.006.277 taloutta, 
siis tässäkin ryhmässä suurin osa joko palkkautuu tahi 
palkkaa!!

Hyvä sanonta „omaan työhön perustuva talous” palvelee 
työläisten pettämistä salaamalla t y ö v o i m a n  o s t o a  
j a  m y y n t i ä  koskevat tiedot.

Edelleen hra Batrak ottaa taloudet, joilla on maata 
viidestä kahteenkymmeneen hehtaariin, ja osoittaa, että ne 
kasvavat.

Entä palkkatyö? Siitä ei sanaakaan, ei hiiskahdustakaan. 
„Omaan työhön perustuvan talouden” teoreetikot on por
varisto lähettänyt palkkatyötä koskevien tietojen salaamista 
varten.

Ottakaamme nämä tiedot. 652.798 taloudella (v. 1907), 
joilla oli maata viidestä kymmeneen hehtaariin, oli 
487.704 palkkatyöläistä; siis enemmän kuin puolet oli 
palkkatyön riistäjiä.

412.741 taloudella, joilla oli maata kymmenestä kahteen
kymmeneen hehtaariin, oli 711.867 palkkatyöläistä, s i i s  
k a i k k i  t a i  m e l k e i n  k a i k k i  o l i v a t  p a l k k a 
t y ö n  r i i s t ä j i ä .

Millä nimellä pitäisi nimittää sellaista henkilöä, joka 
sanoo olevansa „sosialisti”, mutta laskee palkkatyön riistä
jät „työtätekeviin isäntiin” kuuluviksi?

Kuten marxilaiset ovat moneen kertaan selittäneet, vasem- 
mistonarodnikit ovat pikkuporvareita, jotka kaunistelevat 
porvaristoa ja hämäävät sen harjoittamaa palkkatyön 
riistoa.

Vasemmistonarodnikkien ja etenkin hra Batrakin por
varillisiin teorioihin me vielä palaamme. Mutta toistaiseksi 
teemme lyhyen yhteenvedon.

„Omaan työhön perustuvan talouden” teoria on työläisten 
porvarillista pettämistä, joka perustuu muun muassa työ
voiman ostoa ja myyntiä koskevien tietojen salaamiseen.

„Pien- ja keski”-talonpojista, joihin herrat vasemmisto- 
narodnikit mielellään viittaavat summakaupalla, valtaenem- 
mistö todellisuudessa joko myy tai ostaa työvoimaa, joko
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palkkautuu tai palkkaa. Porvarillinen „omaan työhön perus
tuvan talouden” teoria hämää juuri tämän a s i a n  y t i 
men .

Proletaari sanoo pientalonpojalle: sinä itse olet puoli- 
proletaari; seuraa työläisten mukana, muuta pelastusta 
sinulla ei ole.

Porvari sanoo pientalonpojalle: sinä itse olet pikkuisäntä, 
„työtätekevä isäntä”. Omaan työhön perustuva talous „kas
vaa” myöskin kapitalismin vallitessa. Sinun asemasi on 
isännän eikä proletaarin asema.

Pikkuisännässä on kaksi sielua: proletaarin ja „isännän”.
Vasemmistonarodnikit toistavat todellisuudessa porvaris

ton oppia, turmellen pientalonpoikia „isännän” illuusioilla. 
Senpä vuoksi marxilaiset käyvät päättävää taistelua tätä 
vasemmistonarodnikkien harjoittamaa pientalonpoikien (ja 
kehittymättömien työläisten) porvarillista turmelua vastaan.

„Puli Pravdy" № 56, 
huhtikuun 6 pnä 1914

1ulkoistaan „Putj Pravdy" lehden 
tekstin mukaan


