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KRIISIN OPETUKSIA

Pietari ja koko Venäjä on kokenut vakavan poliittisen 
kriisin, ensimmäisen poliittisen kriisin vallankumouksen 
jälkeen.

Huhtikuun 18 päivänä Väliaikainen hallitus hyväksyi 
surullisen kuuluisan noottinsa, jossa sodan anastus- ja 
ryöstötarkoitusperät tulevat esille kyllin selvästi herät- 
tääkseen suuttumusta laajoissa joukoissa, jotka uskoivat 
vilpittömästi kapitalistien haluun (ja kykyyn) »kiel
täytyä aluevaltauksista”. Huhtikuun 20 ja 21 pnä Pietari 
kuohui. Kadut olivat täynnä kansaa; ihmisryhmiä, väkijouk
koja, osanottajamäärältään pienempiä ja suurempia kan
sankokouksia pidettiin kaikkialla sekä päivällä että yöllä; 
joukkokulkueita ja mielenosoituksia oli yhtä mittaa. Eilen, 
huhtikuun 21 päivänä, illalla kriisi lienee päättynyt tai 
ainakin sen ensimmäinen vaihe päättyi: työläisten ja soti
laiden edustajain Neuvoston Toimeenpaneva komitea ja sen 
jälkeen myös Neuvosto tunnustivat tyydyttäväksi hallituk
sen »selitykset”, noottiin tehdyt oikaisut, »selvittelyt” (ne 
ovat sisällöltään aivan tyhjänpäiväisiä, kerrassäan mitään 
sanomattomia korulauseita, jotka eivät muuta mitään 
eivätkä velvoita mihinkään) ja katsoivat »välikohtauksen 
päättyneeksi”.

Katsovatko laajat joukot »välikohtauksen päättyneeksi", 
sen näyttää tulevaisuus. Meidän tehtävänämme on nyt tut
kia tarkkaavaisesti niitä voimia, luokkia, jotka tulivat esiin 
kriisissä, ja ottaa siitä oppia proletariaatin puolueelle. 
Sillä kaikkinaisten kriisien suuri merkitys on siinä, että ne 
tekevät piilevän näkyväksi, heittävät pois sen, mikä on
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ehdollista, pinnallista, pientä, lakaisevat pois poliittisen 
roskan, tuovat esiin todella käynnissä olevan luokkataiste
lun todelliset liikkeellepanevat voimat.

Kapitalistien hallitus oikeastaan vain toisti huhtikuun 
18 päivänä entiset noottinsa, jotka verhosivat imperialis
tista sotaa diplomaattisilla varauksilla. Sotilasjoukot jou
tuivat suuttumuksen valtaan, sillä ne olivat uskoneet 
vilpittömästi kapitalistien rehellisyyteen ja rauhanrakkau- 
teen. Mielenosoitukset alkoivat sotilaiden mielenosoituk
sina, joiden tunnuksena oli ristiriitainen, vaistonvarainen, 
tositavoitetta vailla oleva tunnus „alas Miljukov” (ikään 
kuin henkilöiden tai ryhmien vaihdos olisi voinut muuttaa 
politiikan luonnetta!).

Tämä merkitsee sitä, että laajat, epävakaat, häilyvät 
joukot, jotka ovat lähinnä talonpoikaistoa ja luokkaperus- 
teisen tieteellisen karakteristiikan mukaan pikkuporvarilli
sia, horjahtivat pois kapitalistien puolelta vallankumouk
sellisen työväen puolelle. Tämä joukkojen horjunta ja lii- 
kehtiminen, joukkojen, jotka voimansa puolesta pystyvät 
ratkaisemaan kaiken, aiheuttikin kriisin.

Silloin alkoivat heti liikehtiä, lähteä kadulle ja järjestäy
tyä äärimmäiset eivätkä keskimmäiset ainekset, porvaristo 
ja proletariaatti eikä välimailla oleva pikkuporvarillinen 
joukko.

Porvaristo valtaa Nevskin — erään sanomalehden sanon
nan mukaan „Miljukovin” — prospektin ja sen viereiset 
rikkaan Pietarin, kapitalistien ja virkamiesten Pietarin 
osat. Upseerit, ylioppilaat, »keskiluokat” osallistuvat mie
lenosoituksiin kannattaakseen Väliaikaista hallitusta, tun
nuksena näkyy usein lipuissa kirjoitus »alas Lenin”.

Proletariaatti nousee omista keskuksistaan — työläisesi- 
kaupungeista — puolueemme Keskuskomitean kehotusten 
ja tunnusten ympärille järjestettynä. Keskuskomitea hyväk
syy 20 ja 21 päivänä päätöslauselmat, jotka tiedotetaan 
heti järjestökoneiston kautta proletariaattijoukoille. Työ
väen mielenosoituskulkueet tulvehtivat kaupungin niihin 
piireihin, jotka eivät ole rikkaita eivätkä aivan keskuksessa, 
ja sitten tunkeutuvat vähitellen Nevskille. Joukkoluontoi- 
semmat ja yksimielisemmät proletaarien mielenosoitukset 
eroavat jyrkästi porvariston mielenosoituksesta. Lipuissa 
on kirjoituksia: »Kaikki valta työläisten ja sotilaiden edus
tajain Neuvostolle”.
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Nevskillä sattuu yhteenottoja. Revitään »vihamielisten” 
kulkueiden lippuja. Toimeenpanevaan komiteaan soitetaan 
useista paikoista, että molemmilta puolilta on ammuttu, 
että on kaatuneita ja haavoittuneita; tiedot niistä ovat 
hyvin ristiriitaisia ja tarkastamattomia.

Pitämällä melua »kansalaissodan aaveesta” porvaristo 
ilmaisee pelkäävänsä sitä, että kunhan vain oikeat joukot, 
kunhan vain todellinen kansan enemmistö ei ottaisi valtaa 
käsiinsä. Neuvoston pikkuporvarilliset johtajat, menshevi- 
kit ja narodnikit,— joilla yleensäkään vallankumouksen 
jälkeen ja varsinkaan kriisin aikana ei ollut minkäänlaista 
puoluekantaisesti kehiteltyä linjaa,— antavat säikäyttää 
itsensä. Toimeenpanevassa komiteassa, jossa Väliaikaista 
hallitusta vastustaneiden äänimäärä oli edellisenä päivänä 
noussut miltei puoleen, 34 ääntä (19 vastaan) kannattaa 
sitä, että palataan kapitalisteihin luottamisen ja heidän 
kanssaan sopimisen politiikkaan.

»Välikohtaus” on katsottu »päättyneeksi”.
Mikä on luokkataistelun olemus? Kapitalistit kannatta

vat sodan pitkittämistä, tämän verhoamista korulauseilla ja 
lupailuilla; he ovat sotkeutuneet venäläisen, englantilais- 
ranskalaisen ja amerikkalaisen pankkipääoman pauloi
hin. Proletariaatti tietoisen etujoukkonsa ominaisuudessa 
kannattaa vallan siirtämistä vallankumoukselliselle luo
kalle, työväenluokalle ja puoliproletaareille, kannattaa 
yleismaailmallista työväen vallankumousta, joka kasvaa 
ilmeisesti myös Saksassa, kannattaa sodan lopettamista 
tällaiseen vallankumoukseen.

Laajat, pääasiallisesti pikkuporvarilliset joukot, jotka 
uskovat vielä menshevikki- ja narodnikkijohtajia ja ovat 
kauttaaltaan porvariston peloittelemia sekä noudattavat 
pienin varauksin porvariston linjaa, horjuvat milloin 
oikeaan, milloin vasempaan.

Sota on kauhea; nimenomaan laajat joukot saavat sen 
raskaimmin kokea; nimenomaan niiden riveissä kasvaa se 
vielä peräti epäselvä tietoisuus, että tämä sota on rikos, 
että sitä käydään kapitalistien kilpailun ja eripuraisuuden 
takia, heidän saaliinsa jakamisen tähden. Yleismaailmalli
nen tilanne sotkeutuu yhä enemmän. Ei ole muuta 
ulospääsyä kuin yleismaailmallinen työväen vallankumous, 
joka on nyt Venäjällä pitemmällä kuin muissa maissa, 
mutta kehkeytyy ilmeisesti (lakot, veljeily) myös Saksassa.
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Ja joukot horjuvat: toisaalta ne luottavat entisiin herroihin, 
kapitalisteihin, toisaalta vihaavat heitä; toisaalta ne 
luottavat uuteen, ainoaan johdonmukaisesti vallankumouk
selliseen luokkaan, proletariaattiin, joka avaa kaikille 
työtätekeville tien valoisaan tulevaisuuteen, toisaalta taas 
tajuavat epäselvästi proletariaatin maailmanhistoriallisen 
merkityksen.

Se ei ole ensimmäinen eikä viimeinen pikkuporvarillisen 
ja puoliproletaarisen joukon horjunta!

Opetus on selvä, toverit työläiset! Aika rientää. Ensim
mäisen kriisin jälkeen seuraa toisia. Käyttäkää kaikki 
voimanne takapajuisten valistamiseen, joukkoluontoiseen, 
toverilliseen, välittömään (eikä ainoastaan joukkokokouk
sissa tapahtuvaan) lähentymiseen jokaisessa rykmentissä, 
vielä valveutumattomien työtätekevien kerrosten jokaisessa 
ryhmässä! Kaikki voimat omien riviemme tiivistämiseen, 
työväen järjestämiseen alhaalta ylös asti, aina jokaista 
piiriä, jokaista tehdasta, pääkaupungin ja sen esikaupun
kien jokaista asuntokorttelia myöten! Älkää antako panna 
päätänne pyörälle enempää kapitalistien kanssa »sovittele- 
vien” pikkuporvarien, puolustuskannan edustajien, »tuke
misen” kannattajien kuin myöskään niiden yksilöiden, jotka 
ovat taipuvaisia kiirehtimään ja huutamaan »alas Väli
aikainen hallitus!” ennen kuin kansan enemmistö on liitty
nyt lujasti yhteen. Kriisistä ei voida selviytyä erinäisten 
henkilöiden väkivallalla toisia kohtaan, aseellisten ihmisten 
pikku ryhmien osittaisilla esiintymisillä, blanquilaisilla yri
tyksillä »kaapata valta”, »vangita” Väliaikainen hallitus 
j.n.e.

Päivän tunnus on: selittäkää tarkemmin, selvemmin, laa
jemmin proletariaatin linjaa, proletariaatin tietä sodan 
lopettamiseen. Järjestäytykää vankemmin, laajemmin, 
kaikkialla proletaarisiin riveihin ja kolonniin! Liittykää 
yhteen Neuvostojenne ympärille, toverillisen selitystyön ja 
erinäisten jäsenten uusintavaalien pohjalla pyrkikää liittä
mään niiden sisällä ympärillenne enemmistö!

Kirjoitettu huhtikuun 22 
(toukokuun 5) pnä 1917
Julkaistu toukokuun 6 Julkaistaan

(huhtikuun 23) pnä 1917 lehden tekstin mukaan
Pravda" lehden 39. numerossa


