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JÄSENNYS KIRJASEEN
„ELINTARVIKEVEROSTA”
I

Etwa *:
1. Veron yleinen merkitys.
Taaksekopäin? Eteenköpäin? (tavaranvaihtoon).
„Brestikö”?
Siirtyminen luovutusvelvollisuudesta (y l i j ä äm i e n o t o s t a ) tavaranvaihtoon.
„Sota”-kommunismi versus ** oikeat taloudelliset
suhteet.
2. Vero ja vapaa kauppa.
Vero ja vapaa kauppa.
Kauppavapaus versus pientalouden taloudellinen pe
rusta („paikallinen vaihto”) .
„
versus proletariaatin valtiollinen valta.
„
versus toimiluvat.
Kauppavapauden mitta ja ehdot.
3. Keskivarakas talonpoika. (Nivelloituminen.)
Onko perustettava laskelmat kulakkiin?
tai keskivarakas talonpoika.
Nivelloituminen.
Yritteliäs talonpoika.
_Tuotteiden lisäys.
4. Sosialistiseen maanviljelyyn siirtymisen tiet.
pientalonpoika
kollektiivitaloudet
sähköistäminen.
| 5 | Osuustoiminta.
* —likipitäen. Toim.
** — vastaan. Toim.

v.
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| 6 . | Taistelu byrokratiaa vastaan
----- (sen taloudellinen perusta).
7. | Kansainvälinen tilanne ja sisäiset suhteet.
8 .
Puoluekriisi ja poliittinen kriisi (1920—1921).
Menshevikit + sosialistivallankumoukselliset + anarkistit
JKronstadt).
9. | „Sopimus” talonpoikaisten kanssa? vai diktatuuri?
10.1 Puolueettomat konferenssit.
II

Kirjasen jäsennys:
Tarkemmin ilmaisisi
sisällön:
Luovutusvelvollisuu
den korvaamisesta ve
nykyhetken poliit
ras rolla
tisen tilanteen yleisiä
kas tehtäviä ja olosuhteita
ta! vastaavasti.

Luovutusvelvollisuuden kor
vaamisesta verolla ja sopimuk
sesta talonpoikaiston kanssa
(tai Työväenhallituksen tehtä
vistä talonpoikaisessa maassa)
ja työväenluokan tehtävistä
talonpoikaiston suhteen.

Luovutusvelvollisuu
den korvaaminen ve
rolla nykyhetken poliit
tisen tilanteen erikoi
sia olosuhteita vastaa
vasti.
Luovutusvelvollisuuden korvaaminen verolla, tämän
muutoksen periaatteellinen merkitys: „sota”-kommunismista oikealle sosialistiselle perustalle.
Ei luovutusvelvollisuutta eikä veroa, vaan („sosialisoidun”) suurteollisuuden tuotteiden vaihtaminen talonpoikien
tuotteisiin, sellainen on sosialismin taloudellinen olemus,
sen perusta.
Luovutusvelvollisuus ei ole „ihanne”, vaan katkera ja
valitettava välttämättömyys. Päinvastainen kanta on vaa
rallinen erehdys.
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Luovutusvelvollisuus ja »koneisto”. Ilman »koneistoa”
olisimme aikoja sitten tuhoutuneet. Ellemme ponnistele
järjestelmällisesti ja sitkeästi koneiston parantamiseksi,
tuhoudumme ennen kuin olemme luoneet sosialismin
perustan.
Työläisten ja talonpoikien liitto = Neuvostovallan a ja o,
alfa ja omega*. Neuvostovallan lujuuden »välttämätön
ja riittävä” ehto.
Tämä liitto Denikiniä ja kumpp. vastaan ei ole samaa,
kuin (sama) liitto taloudellisessa rakennustyössä.
Edellinen = porvarillinen vallankumous.
Jälkimmäinen = sosialistinen vallankumous.
Siirtyminen sodasta rakennustyöhön.
IX edustajakokous 1920 (cf.** IV. 1918) versus X edus
tajakokous (III. 1921).
Siirtyminen luovutusvelvollisuudesta oikeaan tavaranvaihtoon.
Vero on periaatteessa yhteensovitettavissa viljan ja
muiden tuotteiden vapaan kaupan kanssa.
Muodollinen demokratismi versus luokkasuhteiden reaa
lisuus verokysymyksessä ja muissa samanluontoisissa
kysymyksissä.
Pakotus+ vakuuttaminen kysymyksen ollessa (luovutus
velvollisuudesta) — verosta — »tavaranvaihdosta”.
Missä määrin »kauppavapaus”? Veron maksun jälkeen.
Liikkuma-ala kokeilulle, j Paikallisten
työntekijäin
käytännölle. Pikkukauppa... I tehtävät. Paikallisen esival| lan tehtävät.
Taloudelliset suhteet eli talousjärjestelmä e n n e n
proletaarista vallankumousta useissa suurissa maissa on
tyypiltään = keskittymistä ylhäällä
talonpoikaisten kauppavapautta alhaalla...
omalaatuista oa/Z/okapitalismia (cf. IV. 1918).
Onko perustettava »laskelmat” keskivarakkaaseen talon
poikaan? kulakkiin? Porvarillisten suhteiden palauttami
nen?
* alfa ja omega — kreikkalaisen kirjaimiston ensimmäinen ja
kirjain. Toim.
* * — confer — vertaa. Toitn.

viimeinen
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Maaseudun nivelloituminen
annettiin
„
„köyhälistölle”
„
„

tasasuhtainen maanjako
tilanherrojen maat
ottaa kulakilta
poikkeusluontoista valtion
apua.

Nyt tulee (on tullut) solmukohdaksi, koetinkiveksi tuot
teiden lisääminen (cf. VKP:n ohjelma)75. Inde *: »laskel
mat" maanviljelyksessä on perustettava keskivarakkaa
seen talonpoikaan.
Yritteliäs talonpoika taloudellisen nousumme »keskeisim
pänä hahmona”.
Yksityinen tavaranvaihto.
Kollektiivitalouksien osuus: on tehty paljon tyhmyyksiä.
Oikeuteen lain määräysten laiminlyönnistä sekä taitamat
tomuudesta (kolme vuotta).
Onko talonpojan »individualismi” vaaraksi sosialismille?
entä talonpojan »vapaa kauppa”? Ei ole.
Sähköistäminen: mittapuu. Kaukainen suunnitelma, mutta
suunnitelma ja (ergo **) kriteeri. (Suunnitelma on aina
mittapuu, kriteeri, majakka, tienviitta etc***)
J o s sähköistäminen tapahtuu 1 0 — 2 0 vuoden kuluttua,
pienviljelijän individualismi ja h ä n e n harjoittamansa
vapaa kauppa paikallisessa vaihdossa ei pelota tippaa
kaan. E l l e i sähköistämistä tapahdu, paluu kapitalismiin
on joka tapauksessa kiertämätön.
Kansainvälinen tilanne on muodostunut suotuisaksi: uusi
tasapaino.
Entente versus Saksa.
Niiden ha
Amerikka versus Japani (ja Englanti).
jaannus on
Amerikka versus Eurooppa.
meidän yh
Imperialistinen maailma versus »Aasia”.
tenäisyyt
(Vr)
(4/r)
tämme.
(0,250X7=1,75) (1,000 miljardi
1,750:stä)76
* — niin muodoin. Tolm.
** — siksi. Toim.
**• - j.n.e. Tolm.
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1 0 — 2 0 vuotta oikeita suhteita talonpoikaistoon ja voitto
on turvattu maailman mitassa (vaikka proletaariset vallan
kumoukset, jotka ovat kasvamassa, viivästyisivätkin),
muuten 20—40 vuotta valkokaartilaisterrorin piinaa.
Aut — aut. Tertium non datur *.
NB:
»Sopimuk
»Sopimus11 talonpoi O s u u s t o i m i n t a .
kaisten kanssa? Pe Sen taloudellinen ja set 11 käsit
rustava kokous (suo poliittinen (menshevi- teen kaksi
ranainen ja peitelty), kit ja sosialistivallan mielisyys
äänestys, perustuslain kumoukselliset) puoli. varsinkin
versus
muutos, sosialistival
»diktatuu
lankumoukselliset ja
ri*.
m enshevikit-j-anarkistit.

Kronstadtin kokemus ja Leppymätön taistelu menopetus (uutta Neuv.-vallan shevikkejä, sosialistivallan
valtiollisessa historiassa).
kumouksellisia ja anarkis
teja vastaan.
Quid est „politica”? **
( 1 ) proletariaatin etujou
kon suhde p r o l e t a r i a a 
t i n laajoihin joukkoihin.
(2 ) proletariaatin suhde
talonpoikaistoon.
(3) proletariaatin (ja ta 
lonpoikaisten) suhde p o r 
varistoon.
NB:
»Huippujen* kulu
Väsymys, uupumus,
neisuus ja uusien
epätoivo... Ei riitä sekä työ
voimien nostami
voimia... »Hengäh väenluo
nen »pohjakerrok
dystauko11... b y r o  kassa että
kratia
(talonpoi talonpoisista* = (a) nuori
kaisten
Gegen- kaistossa.
son, (?) puolueet
stiick)***.
tomien
keskuu
desta.
* — joko — tahi. Kolmatta ei ole. Toim.
** — mitä on ,,politiikka” ? Toim.
*** — vastine, heijastuma. Toim.
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NB NB:
Anarkismi ja ..marxilainen” taistelu sitä vastaan.
..Epätoivo”?
__
Ei ole sitä vauhtia (sotilaallisessa ja taloudellisessa
rakennustyössä).
Sekä IV. 1918 että IV. 1920 me kuvittelimme siirtymisen
sodasta rauhanomaiseen rakennustyöhön yksinkertaiseksi
siirtymiseksi samoilla politiikan raiteilla.
Siirtyminen on monimutkaista: toisenlaiset suhteet talonpoikaistoon, toisenlainen vauhti, toisenlainen tilanne.
Armeijan kotiuttaminen.
Rosvous. (Köyhtyneisyys. 7-vuotinen sota.)
Joko valkokaartilaisterrori tai proletariaatin (yhä suvait
sevampi) johto, sen diktatuuri.
„Diktatuuri”-sanan k a u h e u s ?
NB:
Puolueeton
talonpoika
mittapuuna,
osoittimena,
neuvojana— ja poliittisena
tunnuksena ( = sosialisti
vallankumoukselliset
ja
menshevikit).
Pitäisikö
äänestää? Kukistaa valta?
Vai pyrkiäkö sopimukseen
sen kanssa?

Puolueettomat konferens
sit e i v ä t ole menshevikkien ja sosialistivallanku
mouksellisten + anarkistien
absoluuttinen
poliittinen
välikappale.
Caveant consules! *

Tavallisen porvarillisen puoluehengen ja por
varillisen parlamentarismin tavallisena mene
telmänä on: „kalastella” myönnytyksillä. Mutta
me emme tunnusta koko sitä maaperää, jonka
porvarillinen parlamentarismi ja ..tavallinen
(porvarillinen) puoluehenki” muodostavat!!
“ — Varokoot konsulit! Toim.

NB
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NB:

NB:

NB

./Valtion kuoleutumisen taloudelliset perus Koskee by
teet” (..Valtio ja vallankumous”): tässä ovat rokratian
samoin byrokratian kuoleutumisen, huippuvastaista
kerrosten ja pohjakerrosten kuoleutumisen, taistelua.
eriarvoisuuden kuoleutumisen ..taloudelliset
p e r u s t e e t ” (cf. ..Ensimmäiset askeleet
kapitalismista kommunismiin”). Sosialismin
TALOUDELLISTA perustaa e i v i e l ä ol e.
NB
.Mikä sen muodostaa? Tavaranvaihto talonpoi
kaisten kanssa!!
NB
+ Huomautus. Vuoden 1921 kevään (II—III) poliittisen
kriisin (..siirtymisvaiheet”) ja puoluekriisin (XI tai IX.
1920 — III. 1921) merkitys. Onko sopeutettava puolueen
huippukerrokset puolueen joukkoihin vai vice versa *? Puo
lue joukkoihin (proletariaatin + sitten talonpoikaiston jouk
koihin) tai vice versa.
III

Valtiokapitalismi ei ole
pelottava, vaan toivottava.
Esimerkkejä:
1) Toimiluvat.
2) Osuuskunnat.
3) Välittäjät.
4) Vuokraus.
___
4. Järjestymätön kapita
lismi.
Kaikkea kohtuullisesti ja
tietyin ehdoin.
Mikä on se kohtuuden
mitta?
* — päinvastoin. Toim.
** — siinä oikea sana. Toim.

Valtiokapitalismista pi
tää oppia.

..Valtoin voima” c’est le
mot ** 1794 versus 192/.
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Kokemus osoittaa.
'A etwa.
»Kierto”
pääasiallisesti ja ensi
kädessä
Elintarvikevero ja kierto.

Taistelu keinottelua vas
taan.
Quid est? *
ohjeet elintarvikkeiden
hankkijoille:
? 2

100 + 100= 200 %

100+ 25
60+ 60

Nämä (3 ja 4) muodot ovat heikkoja, sillä me olemme
heikkoja ja tyhmiä. Cf. byrokratia...
Kauppavapaus a) talonpoikaistalouden tuotantovoimien
kehittämiseksi P) pienteollisuuden kehittämiseksi y) byro
kratian hävittämiseksi.
Missä mitassa? Ehdot?
Käytäntö näyttää sen.
Elintarvikkeiden hankkija: kokoa 100%
100 + 100=200
Etwa: f 100+ 25=125 \
I 60+ 60=120 j
T a i s t e l u k e i n o t t e l u a vastaan?
Quid est?
Poliittinen puoli:
Pikkuporvarillinen valtoin voima kaataa (5. V. 1918).
»Esikuva” Ranskan vallankumous
cf. 10. XI. 1918
Anti-Kautsky ** 77.
Pessimismi vai optimismi?
Voimien arviointi. Kylmä järki ja hillitön kiihkeys.
IV

Loppusanat Etwa:
Siirtyminen politiikkaan.
Vuoden 1921 kevään talouselämä on muuttunut politii
kaksi: »Kronstadt”.
* — mitä se on? Toim.
** — Kautskya vastaan. Toim.
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Sosialistivallankumouksellisten + menshevikkien osuus
(Dan, Rozhkov ja kumpp., Martov ja kumpp.). ..Vähäinen
siirto” samantekevää oikealleko vai vasemmalle.
Miljukov on viisaampi Tshernovia ja Martovia: on helppo
olla viisaampi näitä itserakkaita tyhmyreitä, korusanaisuuden sankareita, pikkuporvarillisen doktriinin ritareita
(1789—1848—1920).
Heidän paikkansa on vankilassa eikä p u o l u e e t t o 
m a s s a konferenssissa.
1794 versus 1921.
..Valtointen voimien” horjunta. (Quid est valtoimet
voimat)
ja lujuus.
Valinta ja
työntekijäin nostaminen.
Pessimismi vai optimismi? Pahan ja vaikeuksien järkevä
arviointi.
Uhrautuvuus taistelussa. ES =
Yhteenvedot:
1) ..Kierto”. Quid est?
2) Pienteollisuus. Missä raaka-aineet?
3) Vaihto.
4) Kapitalismi.
5) Valtiokapitalismi.
6) Paikallinen oma-aloitteisuus.
7) Menshevikit ja sosialistivallankumoukselliset + puo
lueettomat.
Kirjoitettu maaliskuun lopussa —
huhtikuun alussa 1921

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan

