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EUROOPAN SOTA
JA KANSAINVÄLINEN SOSIALISMI

Sosialistista eivät ole raskainta sodan kauhut — me kan
natamme aina „santa guerra di tutti gli oppressi per la con- 
quista delle loro patrie!” *, — vaan ne kauhut, jotka 
aiheutuvat nykyajan sosialismin johtajain petoksesta, nykyi
sen Internationalen vararikosta.

Eikö se ole petosta sosialidemokratiassa, kun näemme 
saksalaisten sosialistien vaihtavan hämmästyttävällä 
tavalla rintamaa (sen jälkeen, kun Saksa julisti sodan)? 
valheellista sanahelinää tsarismia vastaan käytävästä 
vapautussodasta? Saksan imperialismin unohtamista? Ser
bian rosvouksen, Englantia vastaan käytävän sodan porva
rillisten intressien? etc. ** etc. unohtamista. Isänmaanystä
vät. shovinistit, äänestävät budjetin puolesta!!

Eikö ranskalaisten ja belgialaisten sosialistien petos ole 
samanlainen? He paljastavat oivallisesti Saksan imperia
lismia, mutta, ikävä kyllä, ovat hämmästyttävän sokeita 
Englannin, Ranskan ja varsinkin raakalaismaisen Venäjän 
imperialismin suhteen! He eivät näe sitä huutavaa tosi
asiaa, että Ranskan porvaristo on kymmeniä vuosia pestan
nut miljardeillaan Venäjän tsarismin mustasotnialaisjouk- 
kioita, — että tämä tsarismi polkee Venäjän ei-venäläistä 
enemmistöä, rosvoaa Puolaa, sortaa isovenäläisiä työläisiä 
ja talonpoikia j.n.e.?

Tällaisena aikana sosialisti tuntee henkistä lepoa lukies
saan, miten rohkeasti ja suoraan „Avanti!” 5 sanoo Siide- 
kumille6 karvaan totuuden vasten naamaa, sanoo suoraan

* — „kaikkien sorrettujen pyhää sotaa heidän isänmaansa hankklmi- 
seksll". Tolm.

*• — et cetera — ja  niin edelleen. Toim.
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saksalaisille sosialisteille, että he ovat i m p e r i a l i s t e j a ,  
s.o. shovinisteja. Mutta tunnet vieläkin suurempaa henkistä 
lepoa, kun luet Zibordin artikkelin (syyskuun 2 päivän 
„Avanti!”), jossa ei paljasteta ainoastaan saksalaista ja 
itävaltalaista shovinismia (sehän on edullista I t a l i a n  
porvariston kannalta katsoen), vaan r a n s k a l a i n e n -  
k i n, ja jossa sota katsotaan kaikkien maiden porvariston 
sodaksi!! __

„Avanti!” lehden kanta ja Zibordin artikkeli —j samoin 
kuin vallankumouksellisten sosialidemokraattien ryhmän 
päätöslauselmakin (hyväksyttiin hiljattain eräässä Skandi
navian maassa pidetyssä neuvottelukokouksessa) *|— 
osoittavat meille, mitä oikeaa ja mitä virheellistä on tavan
omaisessa fraasissa: Internationalen vararikko. Porvarit ja 
opportunistit („riformisti di destra” **) toistavat tuota 
fraasia ilkamoiden, sosialistit (Ziirichin „Volksrecht” 7 ja 
„Bremer Biirger-Zeitung” 8) murehtien. Tuossa fraasissa on 
suuri annos totuutta!! N y k y i s e n  Internationalen/ о /1- 
t a j a i  n ja useimpien puolueiden vararikko on t o s i a s i a .  
(Verratkaa ,,Vorwärts” 9, wiener „Arbeiter-Zeitung” 10 ja 
„Hamburger Echo” 11 lehtiä ,,L’Humanite” 12 lehteen sekä 
belgialaisten ja ranskalaisten sosialistien vetoomusta sak
salaisen Vorstand’in *** „vastaukseen” 13). Joukot eivät ole 
vielä lausuneet mielipidettään!!!

Mutta Zibordi on 1.000 kertaa oikeassa sanoessaan, ettei 
„dottrina e sbagliata”, ettei sosialismin „rimedio” ole 
„errato”, — „semplicemente non erano in dose bastante”, 
„gli altri socialisti non sono „abbastanza socialisti” ” ****.

Nykyisen eurooppalaisen Internationalen vararikko ei 
ole sosialismin, vaan vaillinaisen sosialismin, s.o. opportu
nismin ja reformismin, vararikko. Nimenomaan tämä „ten
denssi”, joka on olemassa k a i k k i a l l a ,  kaikissa maissa 
ja jonka ovat ilmaisseet niin selvästi Bissolati ja kumpp. 
Italiassa, on kärsinyt vararikon, juuri se on  vuosien mit
taan o p e t t a n u t  unohtamaan luokkataistelun j. n. e. 
j. n. e. — päätöslauselman sanonta u .

* Ks. tätä osaa, ss. 1—5. Toim.
**•— ,,oikelstoreformistit” . Toim.

*** — hallinnon. Toim.
**** _  efle| Mteoria ole virheellinen” , ettei sosialismin ,.lääke” ole 

..väärä” , vaan „sen annokset eivät yksinkertaisesti ole olleet riittävän suu
ria” , „ja eräät sosialistit eivät ole „riittävästi sosialisteja” ” . Toim.
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Zibordi on oikeassa pitäessään eurooppalaisten sosialis
tien perusvikana sitä, että he „cercano nobilitare con postu- 
mi motivi la loro incapacitä a prevenire, Ia loro necessitä di 
partecipare ai macello”, että he „preferisce fingere di fare 
per amore ciö ch’e (eurooppalainen sosialismi) costretto a 
fare per forza”, että sosialistit „solidarizzarono ciascuno 
con la propria nazione, col Governo borghese della propria 
nazione... in una misura da formare una delusione per noi” 
(ja kaikissa ei-opportunistisosialisteissa) ,,e un compiaci- 
mento per tutti i non socialisti d’Italia” * (eikä yksin Ita
lian, vaan kaikkien maiden ei-sosialisteille: ks. esimerkiksi 
venäläistä liberalismia).

Ja vaikka eurooppalaiset sosialistit olisivatkin täysin 
incapacitä, kykenemättömiä, voimattomia, niin heidän joh
tajiensa menettely on sittenkin petosta ja halpamaisuutta: 
työläiset menivät teurastettaviksi, entä johtajat? äänestävät 
puolesta ja menevät ministeristöönUl Aivan voimattomi
nakin heidän pitäisi äänestää v a s t a a n , o l l a  m e n e 
m ä t t ä  ministeristöön, olla puhumatta shovinistisia inhot
tavuuksia, heidän ei pitäisi olla solidaarisia „kansakun
tansa” kanssa eikä puolustaa „omaa” porvaristoaan, vaan 
paljastaa sen halpamaiset teot.

Sillä kaikkialla on porvaristo ja imperialistit, kaikkialla 
on käynnissä halpamainen teurastuksen valmistelu: jos 
Venäjän tsarismi on erittäin konnamaista ja raakalais
maista (muita taantumuksellisempaa), niin myöskin Saksan 
imperialismi on monarkistista — feodaalis-dynastiset tar
koitusperät, raaka porvaristo, joka ei ole niin vapaata kuin 
Ranskassa. Venäjän sosialidemokraatit olivat oikeassa 
sanoessaan, että tsarismin tappio on heille pienempi paha, 
että heidän välittömänä vihollisenaan on ennen kaikkea 
i s o v e n ä l ä i n e n  shovinismi, mutta että kunkin maan 
sosialistien (ei-opportunistien) olisi pitänyt nähdä, että 
heidän tärkeimpänä vihollisenaan on heidän „oma” („koti
mainen”) shovinisminsa.

* — että he ,.yrittävät jälkeenpäin puolustella todenmukaisilta näyttäviltä 
motiiveilla sitä, että he eivät kyenneet estämään teurastusta, sekä sitä. että 
heidän osallistumisensa siihen oli käynyt välttämättömäksi” , että he „mieluum* 
min ovat tekevinään täysin vapaaehtoisesti sitä”  (eurooppalainen sosialismi), 
„mitä heidän on tehtävä pakosta” , että sosialistit „olivat siinä määrin solidaa* 
rlsia oman kansakuntansa, oman kansakuntansa porvarillisen hallituksen 
kanssa... että se voi herättää meissä”  (ja kaikissa ei-opportunistisosialistelssa) 
,,pettymystä ja tuottaa tyydytystä kaikille Italian,ei-sosialisteille” . Toim.
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Mutta onko totta, että nämä ovat niin ehta „incapacitä”? 
Onkohan? fucilare?* Heldentod** ja häpeällinen kuolema?? 
in vantaggio di un’attra patria?? *** Ei aina!! A l o i t 
t e e n t e k o  oli mahdollista, se oli välttämätöntä. Illegaali
nen propaganda ja kansalaissota olisivat olleet sosialisteille 
kunniallisempia, olisivat olleet enemmän velvoituksen mu
kaisia (tätä propagoivat venäläiset sosialistit).

Lohduttaudutaan esimerkiksi illuusiolla: kun sota päät
tyy, niin kaikki järjestyy... Ei!! Ettei nykyisen (1889—1914) 
Internationalen vararikosta tulisi sosialismin vararikko, 
etteivät joukot kääntäisi selkäänsä, ettei anarkismi ja syndi- 
kalismi pääsisi vallitsevaksi (yhtä häpeällisesti [kuin] Rans
kassa), on katsottava totuutta suoraan silmiin. Voittakoon 
kuka tahansa, niin Eurooppaa uhkaa shovinismin v o i 
m i s t u m i n e n ,  „revanshi” etc. Niin saksalainen kuin 
isovenäläinenkin militarismi synnyttää vastashovinismia 
etc. etc.

Velvollisuutenamme on tehdä johtopäätös siitä täydelli
sestä vararikosta, jonka on kärsinyt se opportunismi, refor- 
mismi, jota niin juhlallisesti julistettiin Italiassa (ja jolle 
italialaiset toverit antoivat niin lujan vastaiskun) ja ****

N В ***** l i s ä t t ä v ä :  ,,N e u e Z e i t i n” 15 halveksu
va, ylimielinen suhtautuminen Italian sosialisteihin ja 
„ A v a n t i ! ” lehteen: pikkumyönnytyksiä opportunismille!!! 
„Kultainen keskitie”.

|Niin sanottu „keskusta” =  opportunistien lakeijoita. |

Kirjoitettu elokuun lopulla — 
syyskuussa 1914

Julkaistu ensi kerran elokuun Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
1 pnä 1929 „Pravda” lehden 

174. numerossa

* — ampua? Toim.
** — sankarikuolema. Toim.

***— vieraan isänmaan puolesta? Toim.
**** Käsikirjoitus katkeaa tähän. Kaksi seuraavaa lausetta ovat reu

nahuomautuksia. Toim.
***** __ Nota bene — pane merkille. Toim.




