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KAKSOISVALLASTA

Jokaisen vallankumouksen peruskysymys on kysymys 
vallasta valtiossa. Ilman tämän kysymyksen selvittämistä 
ei voi olla puhettakaan mistään tietoisesta osallistumisesta 
vallankumoukseen, semmitenkään sen johtamisesta.

Vallankumouksemme mitä huomattavin erikoisuus on 
siinä, että se on luonut kaksoisvallan. Tämä tosiasia on sel
vitettävä ennen kaikkea itselleen; sitä käsittämättä ei voida 
mennä eteenpäin. Vanhoja »kaavoja”, esimerkiksi bolshe
vismin »kaavoja”, on osattava täydentää ja korjailla, sillä 
ne ovat osoittautuneet yleensä oikeiksi, mutta niiden konk
reettinen toteutuminen on osoittautunut toisenlaiseksi. 
Kaksoisvalta ei ennen tullut eikä voinutkaan tulla kenen
kään mieleen.

Mitä on kaksoisvalta? Sitä, että Väliaikaisen hallituksen, 
porvariston hallituksen rinnalle on muodostunut toinen 
hallitus, tosin vielä heikko ja ituasteellaan oleva, mutta 
kuitenkin epäilemättä olemassaoleva ja kasvava hallitus: 
työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostot.

Minkälainen on tämän toisen hallituksen luokkakokoon- 
pano? Proletariaatti ja talonpoikaisto (asetakkiin puet
tuna). Minkälainen on tämän hallituksen poliittinen 
luonne? Se on vallankumouksellista diktatuuria, t.s. valtaa, 
joka nojautuu suoranaisesti vallankumoukselliseen val
taukseen, alhaalta käsin tulevaan kansanjoukkojen välittö
mään aloitteeseen eikä keskitetyn valtiovallan säätämään 
lakiin. Se ei ole laisinkaan sellaista valtaa, jollaista valta 
yleensä on ollut siinä tavallista tyyppiä olevassa parla
mentaarisessa porvarillis-demokraattisessa tasavallassa, 
joka vallitsee Euroopan ja Amerikan edistyneissä maissa.
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Tämä seikka usein unohdetaan, usein ei syvennytä siihen, 
vaikka juuri siinä on asian ydin. Tämä valta on saman 
tyyppistä valtaa kuin oli vuoden 1871 Pariisin Kommuuni. 
Tämän tyypin tärkeimmät tunnusmerkit ovat: 1) vallan 
lähteenä ei ole parlamentin ennakolta käsittelemä ja vah
vistama laki, vaan alhaalta käsin tuleva ja paikkakunnilla 
syntyvä kansanjoukkojen välitön aloite, suoranainen »val
taus” käyttääksemme yleiseksi tullutta sanontaa; 2) poliisi
laitoksen ja armeijan korvaaminen koko kansan välittö
mällä aseistamisella, koska ne ovat kansasta eristettyjä ja 
kansaa vastaan suunnattuja laitoksia; tällaisen vallan 
vallitessa itse aseistetut työläiset ja talonpojat, itse aseis
tettu kansa pitää yllä valtiollista järjestystä; 3) virkamie
histö, byrokratia joko korvataan samoin itse kansan 
välittömällä vallalla tai ainakin alistetaan erikoisvalvon- 
taan, muutetaan valinnallisiksi ja lisäksi myös kansan 
ensimmäisestä vaatimuksesta erotettaviksi virkamiehiksi, 
asetetaan tavallisten valtuutettujen asemaan; tuo korkeita, 
porvarillisia tuloja tuottavia virkapaikkoja hallitseva etu
oikeutettu kerros muutetaan erikoisen »aselajin” työ- 
miehiksi, joiden palkka ei ylitä hyvän työläisen tavallista 
palkkaa.

Tässä ja vain tässä on Pariisin Kommuunin olemus eri- 
koistyyppisenä valtiona. Tämän olemuksen ovat unohtaneet 
ja vääristelleet herrat Plehanovit (todelliset shovinistit, 
jotka ovat pettäneet marxilaisuuden), Kautskyt (»keskus
tan” väki, s.o. sellaiset, jotka horjuvat shovinismin ja 
marxilaisuuden välillä) ja ylipäänsä kaikki nykyään vallit
sevassa asemassa olevat sosialidemokraatit, sosialivallan- 
kumoukselliset ynnä muut sen tapaiset.

Asiasta yritetään päästä korulauseilla, vaietaan, kieroil
laan, onnitellaan toisiaan tuhansia kertoja vallankumouk
sen johdosta, mutta ei haluta ajatella, mitä ovat työläisten 
ja sotilaiden edustajain Neuvostot. Ei haluta nähdä sitä 
ilmeistä totuutta, että mikäli nuo Neuvostot ovat olemassa, 
mikäli ne ovat valtaa, sikäli Venäjällä on olemassa Pariisin 
Kommuunin tyyppinen valtio.

Alleviivasin »mikäli”, sillä ne ovat vasta ituasteellaan 
oleva valta. Tämä valta on itse luovuttanut ja luovuttaa 
asemiaan porvaristolle solmimalla suoranaisia sopimuksia 
porvarillisen Väliaikaisen hallituksen kanssa ja tekemällä 
sille useita tosiasiallisia myönnytyksiä.
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Miksi? Siksikö, että Tshheidze, Tsereteli, Steklov ja 
kumpp. tekevät »virheen”? Se on lorua. Niin voi luulla vain 
poroporvari, mutta ei marxilainen. Syynä on proletaarien 
ja talonpoikien riittämätön tietoisuus ja järjestyneisyys. 
Mainittujen johtajain »virheenä” on heidän pikkuporvarilli
nen asenteensa, se, että he himmentävät työläisten tajuntaa 
eivätkä selvennä sitä, juurruttavat pikkuporvarillisia harha
luuloja eivätkä hälvennä niitä, lujittavat porvariston vaiku
tusta joukkoihin eivätkä vapauta joukkoja tuosta vaiku
tuksesta.

Tästä pitäisi jo käydä selväksi, miksi myös meidän 
toverimme tekevät niin paljon virheitä ja asettavat kysy
myksen »yksinkertaisesti”: onko Väliaikainen hallitus 
kukistettava heti?

Vastaan: 1) se on kukistettava, sillä se on oligarkkinen, 
porvarillinen, eikä koko kansaa edustava, se ei voi antaa 
rauhaa, leipää eikä täydellistä vapautta; 2) sitä ei voida 
kukistaa heti, sillä se pysyy pystyssä sen suoranaisen ja 
välillisen, muodollisen ja tosiasiallisen sopimuksen va
rassa, joka sillä on työläisten edustajain Neuvostojen ja 
ennen kaikkea tärkeimmän Neuvoston, Pietarin Neuvoston 
kanssa; 3) sitä ei yleensä voida »kukistaa” tavalliseen 
tapaan, sillä se nojautuu „tukeen’’, jota porvaristolle antaa 
toinen hallitus, työläisten edustajain Neuvosto, hallitus, 
joka on ainoa mahdollinen vallankumouksellinen hallitus ja 
joka ilmaisee suoraan työläisten ja talonpoikain enemmis
tön mielipiteen ja tahdon. Ihmiskunta ei ole luonut emmekä 
me toistaiseksi tunne muuta tyypiltään sen korkeampaa ja 
parempaa hallitusta kuin työläisten, batrakkien, talonpoi
kien ja sotilaiden edustajain Neuvostot.

Päästäkseen valtaan valveutuneiden työläisten on voi
tettava puolelleen enemmistö: muuta tietä valtaan ei ole 
olemassa niin kauan kuin joukkoja kohtaan ei harjoiteta 
väkivaltaa. Me emme ole blanquilaisia, emme ole sillä kan
nalla, että vähemmistö kaappaa vallan. Me olemme marxi
laisia, me olemme proletaarisen luokkataistelun kannalla 
pikkuporvarillista intoilua, puolustuskantaista shovinismia, 
korulauseita ja porvaristosta riippuvaisuutta vastaan.

Me luomme proletaarisen kommunistisen puolueen; 
bolshevismin parhaimmat kannattajat ovat jo luoneet sen 
ainekset; liitymme yhteen proletaarista luokkatoimintaa 
varten, ja silloin yhä suurempi määrä proletaareja ja
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köyhiä talonpoikia tulee puolellemme. Sillä elämä on joka 
päivä murskaava »sosialidemokraattien”, Tshheidzein, 
Tseretelien, Steklovien y.m., »sosialivallankumouksellis- 
ten”, vieläkin »aidoimpien” pikkuporvarien y.m. y.m. poro
porvarillisia harhakuvia.

Porvaristo on porvariston yksinvallan kannalla.
Valveutuneet työläiset kannattavat työläisten, batrak- 

kien, talonpoikien ja sotilaiden edustajain Neuvostojen 
yksinvaltaa, sellaista yksinvaltaa, jota ei ole valmistellut 
seikkailu, vaan proletariaatin tajunnan selkeneminen, pro
letariaatin vapautuminen porvariston vaikutuksen alaisuu
desta.

Pikkuporvaristo — „sosdemit”, eserrät y.m. y.m.— horjuu 
häiriten tuota selkenemistä ja vapautumista.

Sellainen on luokkien välinen todellinen voimasuhde, 
joka määrää tehtävämme.
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