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ALKULAUSE KIRJASENA JULKAISTUUN PUHEESEEN 
„KANSAN PETKUTTAMISESTA VAPAUDEN 
JA TASA-ARVOISUUDEN TUNNUKSILLA”

Kysymys, jota erittelin vapaan kansansivistystyön kysy
myksille omistetussa edustajakokouksessa toukokuun 19 pnä 
pitämässäni puheessa, nimittäin kysymys tasa-arvoisuu- 
desta yleensä ja varsinkin työläisen ja talonpojan tasa- 
arvoisuudesta, on epäilemättä aikamme kärkevimpiä ja 
..kipeimpiä” kysymyksiä, joka koskee pikkuporvarin, pien
yrittäjän, pientavaranomistajan, jokaisen poroporvarin ja 
intelligenssin (myös menshevistisen ja eserräläisen intelli- 
genssin) yhdeksän kymmenesosan piintyneimpiä ennakko
luuloja.

Työläisen ja talonpojan tasa-arvoisuuden kieltäminen! 
Ajatella vain, mikä kauhea asia! Siihen koettavat tietystikin 
takertua kaikki kapitalistien ystävät, kaikki heidän hänty- 
rinsä ja ensi kädessä menshevikit sekä eserrät, „ärsyttääk- 
seen” talonpoikaa, „kiihottaakseen” häntä, usuttaakseen 
häntä työläisten, kommunistien kimppuun. Tuollaisilta yri
tyksiltä ei voida välttyä, mutta koska ne perustuvat valhee
seen, niiden häpeällinen epäonnistuminen on taattu.

Talonpojat ovat harkitsevaa, asiallista väkeä, käytännön 
elämän väkeä. Asiat on heille selvitettävä käytännön poh
jalta, yksinkertaisin, elämästä otetuin esimerkein. Onko 
oikeudenmukaista, että viljaylijäämiä omistava talonpoika 
kätkee nuo ylijäämät odotellen hintojen nousua huikean kor
kealle keinottelutasolle, välittämättä lainkaan nälkäisistä 
työläisistä? Vai onko oikeudenmukaista, että valtiovalta, 
jota työläiset pitävät käsissään, ottaa kaikki viljaylijäämät 
valtion määräämällä kiinteällä hinnalla eikä keinottelijan, 
kauppasaksan vaatimalla nyikyhinnalla?

Kysymys on nimenomaan siitä. Siinä on koko asian ydin. 
Kaikenlaiset petkuttajat, jotka menshevikkien ja eserrien
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tavoin toimivat kapitalistien hyväksi, kapitalistien kaikki
vallan palauttamisen hyväksi, haluavat ..kuitata” tämän 
asian ytimen lavertelemalla „tasa-arvoisuudesta” ja „työtä- 
tekevien kansankerrosten yhtenäisyydestä”.

Talonpojan täytyy valita:
joko hän kannattaa vapaata viljakauppaa — se merkitsee, 

että hän kannattaa viljakeinottelua, rikkaiden vapautta 
rikastua, köyhien vapautta köyhtyä ja nähdä nälkää, se 
merkitsee, että hän kannattaa tilanherrojen ja kapitalistien 
kaikkivallan palauttamista, työläisten ja talonpoikien liiton 
purkamista;

tai hän kannattaa viljaylijäämien luovuttamista kiinteällä 
hinnalla valtiolle, s.o. yhdistyneelle työväenvallalle — se 
merkitsee, että hän kannattaa talonpoikien ja työläisten 
liittoa porvariston hävittämiseksi täydellisesti, kaikkien por
variston vallan palauttamismahdollisuuksien poistamista.

Tällaiset ovat vaihtoehdot.
Vauraat talonpojat, kulakit, valitsevat edellisen vaihto

ehdon, haluavat koettaa onneaan liitossa kapitalistien ja 
tilanherrojen kanssa työläisiä vastaan, köyhälistöä vastaan, 
mutta sellaiset talonpojat ovat Venäjällä vähemmistönä. 
Talonpoikien enemmistö taas kannattaa liittoa työläisten 
kanssa kapitalistien vallan palauttamista vastaan, vastus
taa ..rikkaan vapautta rikastua”, ..köyhän vapautta nähdä 
nälkää”, vastustaa tuon kirotun kapitalistisen ..vapauden” 
(nälkäkuoleman vapauden) naamioimista suurilla sanoilla 
„tasa-arvoisuudesta” (viljaylijäämiä omistavan kylläisen 
tasa-arvoisuudesta nälkäisen kanssa).

Tehtävänämme on taistella sitä viekasta kapitalistista 
petkutusta vastaan, jota menshevikit ja eserrät harjoittavat 
helisevillä ja koreilla sanoilla ..vapaudesta” ja „tasa-arvoi- 
suudesta”.

Talonpojat! Riisukaa naamiot niiltä lammasten vaatteissa 
kulkevilta susilta, jotka puhuvat makeillen ..vapaudesta", 
„tasa-arvoisuudesta”, ..työtätekevien kansankerrosten yhte
näisyydestä”, mutta todellisuudessa puolustavat siten tilan
herran ..vapautta” sortaa talonpoikia, kapitalistipohatan ja 
työläisen tai puolinälkäisen talonpojan „tasa-arvoisuutta”, 
viljaylijäämiä kätkevän kylläisen ihmisen ja työläisen „tasa- 
arvoisuutta”, työläisen, jota nälkä ja työttömyys ahdistavat 
sodan rappioittamassa maassa. Tällaiset lammasten vaat
teissa olevat sudet ovat pahimpia työtätekevien vihollisia,
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he ovat tosiasiassa kapitalistien ystäviä, vaikka sanoisivat- 
kin itseään menshevikeiksi, eserriksi tai puolueettomiksi.

..Työläinen ja talonpoika ovat työtätekevinä tasa-arvoisia, 
mutta kylläinen viljakeinottelija ja nälkäinen työtätekevä 
eivät ole tasa-arvoisia”. „Me taistelemme vain puolustaes- 
samme työn etuja, ottaen viljaa keinottelijalta mutta ei 
työtätekevältä.” »Me olemme valmiit yhteistyöhön keski
varakkaan talonpojan kanssa, työtätekevän talonpojan 
kanssa” — näin sanoin puheessani, ja tämä on asian yd in , 
tämä on totinen totuus, jota mutkistetaan sanahelinällä 
„tasa-arvoisuudesta”. Ja talonpoikien valtaenemmistö tietää 
olevan totta, että työ v ä e n v a ltio  taistelee keinottelijoita ja 
pohattoja vastaan auttaen kaikin tavoin työtätekeviä ja 
köyhiä,— kun sitävastoin tilan h erro jen  va ltio  (tsaarin 
aikana) samoin kuin k a p ita lis tin en k in  va ltio  (vapaimman 
ja demokraattisimman tasavallan oloissa) ovat aina ja 
kaikkialla, kaikissa maissa a u tta n ee t p o h a tto ja  ryöstä m ä ä n  
työ tä tek ev iltä , a u tta n ee t k e in o tte lijo ita  ja  po h a tto ja  r ik a stu 
m aan  pu ille  p a lja ille  jo u tu v ien  köyh ien  kustan n uksella .

Jokainen talonpoika tietää tämän totuuden. Ja mitä tietoi
semmiksi talonpojat tulevat, sitä nopeammin ja varmemmin 
useimmat heistä suorittavat valintansa: he kannattavat liit
toa työläisten kanssa, yhteistyötä työväenhallituksen kanssa 
tilanherrain ja kapitalistien valtiota vastaan, he ovat Neu
vostovallan puolesta »Perustavaa kokousta” eli »demokraat
tista tasavaltaa” vastaan; he kannattavat yhteistyötä 
bolshevikki-kommunistien kanssa, ovat kapitalistien, men- 
shevikkien ja eserrien tukemista vastaan!

*  **

Ja herroille »sivistyneille”, demokraateille, sosialisteille, 
sosialidemokraateille, sosialisti-vallankumouksellisille j.n.e. 
me sanomme: kaikki te tunnustatte sanoissa »luokkataiste
lun”, mutta unohdatte sen teoissa juuri silloin, kun se käy 
erikoisen kärkeväksi. Sen unohtaminen taas merkitsee siir
tymistä pääoman puolelle, porvariston puolelle työtätekeviä 
vastaan.

Ken tunnustaa luokkataistelun, hänen on tunnustettava, 
että vapaimmassakaan ja demokraattisimmassakaan porva
rillisessa tasavallassa »vapaus” ja »tasa-arvoisuus” eivät 
ole voineet olla eivätkä ole koskaan olleet muuta kuin



360 V. I. L E N I N

ta va ra n o m ista ja in  tasa-arvoisuuden ja vapauden, pääom an  
tasa-arvoisuuden ja vapauden ilmausta. Marx on tuhansia 
kertoja selvittänyt tätä kaikissa teoksissaan ja eritoten 
,.Pääomassaan” (jonka te kaikki tunnustatte sa n o issa ) , 
ivannut ..vapauden ja tasa-arvoisuuden” käsittämistä 
absträktisesti, ivannut latteaälyisiä Benthameja, jotka eivät 
käsitä tätä, paljastanut näiden abstraktioiden aineelliset 
juuret.

Porvarillisen järjestelmän vallitessa (t.s. niin kauan 
kuin on voimassa maan ja tuotantovälineiden yksityisomis
tus) ja porvarillisen demokratian vallitessa ..vapaus ja 
tasa-arvoisuus” jäävät vain muodollisiksi ja merkitsevät 
todellisuudessa (muodollisesti vapaiden, muodollisesti tasa
am isten) työläisten p a lkkaorju u tta  ja pääom an  ka ikk iva l-  
taa, työn.alistamista pääoman sortoon. Nämä ovat sosialis
min aakkosia, herrat ..sivistyneet”, ja te olette unohtaneet 
nämä aakkoset.

Näistä aakkosista seuraa, että proletaarisen vallanku
mouksen aikana, kun luokkataistelu on kärjistynyt kansa
laissodaksi, vain houkkiot ja petturit saattavat kuitata asian 
fraaseilla »vapaudesta”, „tasa-arvoisuudesta”, »työtäteke
vien kansankerrosten yhtenäisyydestä”. Todellisuudessa 
ratkaisee kaiken proletariaatin ja porvariston välisen tais
telun tulos, kun taas välikerrokset, keskiluokat (muun 
muassa koko pikkuporvaristo ja niin muodoin myös koko 

»tälonpoikaisto”), horjuvat väistämättömästi molempien 
leirien välillä.

Kysymys on näiden välikerrosten liittymisestä jompaan
kumpaan päävoimaan, proletariaattiin tai porvaristoon. 
Mitään muuta e i vo i o lla: ken ei ole tätä käsittänyt Marxin 
»Pääomaa” lukiessaan, hän ei ole käsittänyt mitään 
Marxista, hän ei ole käsittänyt mitään sosialismista, hän on 
tosiasiassa sokeasti porvariston perässä laahustava filisteri 
ja poroporvari. Se taas, joka on tämän käsittänyt, ei anna 
pettää itseään fraaseilla »vapaudesta” ja »tasa-arvoisuu- 
desta”, hän ajattelee ja puhuu todellisu u desta , toisin sanoen, 
konkreettisista olosuhteista, joissa talonpojat ja työläiset 
lä h e s tyvä t toisiaan, joissa he solmivat liito n  kapitalisteja 
vastaan, ryhtyvät yh te is työ h ö n  riistäjiä, pohattoja ja keinot
telijoita vastaan.

Proletariaatin diktatuuri ei merkitse luokkataistelun 
päättymistä, vaan sen jatkumista uusissa muodoissa. Prole
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tariaatin diktatuuri on voittaneen ja poliittisen vallan 
käsiinsä ottaneen proletariaatin luokkataistelua voitettua 
mutta ei tuhottua, ei kadonnutta eikä vastarinnasta luopu
nutta, vaan vastarintaansa voimistanutta porvaristoa vas
taan. Proletariaatin diktatuuri on proletariaatin, työtäteke
vien etujoukon, ja lukuisten ei-proletaaristen työtätekevien 
kerrosten (pikkuporvariston, pienomistajien, talonpoikais
ten, sivistyneistön j.n.e.) tai niiden enemmistön erikois- 
muotoinen luokkaliitto, pääomanvastainen liitto, jonka ta r
koituksena on pääoman täydellinen kukistaminen, porva
riston vastarinnan ja porvariston restauraatioyritysten 
täydellinen tukahduttaminen, liitto, jonka tarkoituksena on 
sosialismin lopullinen rakentaminen ja vakiinnuttaminen. 
Se on erikoislaatuinen liitto, joka muodostuu erikoisissa 
olosuhteissa, nimittäin raivoisan kansalaissodan olosuh
teissa, se on sosialismin vakaiden kannattajien liitto sosia
lismin horjuvien liittolaisten ja joskus »puolueettomien” 
kanssa (silloin liitto muuttuu taistelusopimuksesta puolueet- 
tomuussopimukseksi), se on taloudellisesti, poliittisesti, 
yhteiskunnallisesti, henkisesti erilaisten luokkien välinen 
liitto. Vain Kautskyn, Martovin ja kumpp. kaltaiset mädän 
»berniläisen” eli keltaisen Internationalen mädät sankarit 
voivat kuitata tämän liiton konkreettisten muotojen, ehtojen, 
tehtävien tutkimisen yleisillä fraaseilla »vapaudesta”, 
„tasa-arvoisuudesta”, »työtätekevien kansankerrosten yhte
näisyydestä”, s.o. tavaratalouden kaudelta peräisin olevien 
aatteiden riekaleilla.

N. Lenin
Kesäkuun 23 pnä 1919
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