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PAIKKAKUNTIEN EDUSTAJAIN SELOSTUSTEN 
PUUTTEELLISUUDET

Toverit! Ennen kaikkea haluaisin kajota täällä kuul
tujen toimintaselostusten puutteellisuuksiin. Minun 
mielestäni peruspuutteellisuuksia oli kaksi.

Ensimmäinen puutteellisuus on se, että edustajat 
puhuivat kaiken aikaa saavutuksista työssä, mutta 
eivät maininneet juuri mitään maaseudulla tekemämme 
työn puutteellisuuksista, vaikka niitä on ylettömästi. 
Lueteltiin puoluestaazheja, milloin kukin on syntynyt, 
paljonko jäseniä on solussa ja muuta sellaista, mutta 
ei sanottu juuri mitään työmme puutteellisuuksista. 
Kuitenkin kysymys maaseudulla tekemämme työn 
puutteellisuuksista on käytännöllisen toimintamme 
peruskysymys. Sen vuoksi toimintaselostuksissa oli— 
suokaa anteeksi sanontani — vissinlainen byrokraatti
suuden leima. Jokainen sivullinen kuuntelija olisi 
saattanut luulla, että ihmiset ovat tulleet tänne selos- 
taakseen työtään Keskuskomitealle ja sanoneet: „työ 
sujuu tyydyttävästi" tai «kaikki on hyvin". Tämä ei



PUOLUEEN LÄHIMMISTÄ TEHTÄVISTÄ MAASEUDULLA 8 3 1

kelpaa, toverit, sillä me kaikki — niin me kuin tekin — 
tiedämme, ettei työssämme kaikki ole hyvin enempää 
teillä paikkakunnilla kuin meilläkään Keskuskomi
teassa.

Toimintaselostusten toinen puutteellisuus on se, 
että niissä puhutaan etupäässä itse soluista, niiden 
mielialoista, mutta miljoonien puolueeseen kuulumat
tomien talonpoikien mielialat jätetään jostain syystä 
huomioon ottamatta. Kommunistit ovat näköjään kiin
nostettuja eniten itsestään: miten heillä sujuu sisäinen 
elämä, paljonko on pidetty esitelmiä, minkälaista 
propagandaa harjoitetaan y.m.s. Kommunistit näköjään 
pitävät eniten silmällä itseään ja unohtavat, että heitä 
ympäröi puolueettomien valtameri ja että ilman näi
den puolueettomien kannatusta solujen koko toiminta 
on vaarassa muuttua tyhjänpäiväiseksi näpertele- 
miseksi. Minkälaiset ovat puoluejärjestöjen ja puolueet
toman joukon keskinäissuhteet,— siitä ei sanottu 
mitään tai ei juuri mitään. Ei saa pitää silmällä 
ainoastaan itseään. On pidettävä silmällä ennen kaikkea 
miljoonia puolueeseen kuulumattomia talonpoikia, tut
kittava heidän tarpeitaan ja toivomuksiaan sekä otet
tava huomioon heidän vaatimuksensa ja mielialansa. 
Tästä johtuu toimintaselostusten kuivuus ja vissi 
byrokraattisuus.

Nämä kaksi peruspuutteellisuutta halusin panna mer
kille sitä varten, että toverit ottaisivat sen huomioon.

Vielä kerran, toverit, pyydän anteeksi suoruuttani. 
Mutta pyydän hartaasti, että tekin sanoisitte meille 
suoraan totuuden puutteellisuuksista ja virheistä 
Keskuskomitean työssä.

Ja nyt asiaan.
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PUOLUEEN PAHIN PUUTTEELLISUUS 
ON PUOLUETYÖN HEIKKOUS MAASEUDULLA

Mikä on puolueemme peruspuutteellisuus nykyisenä 
ajankohtana, uuden talouspolitiikan oloissa, jolloin 
talonpoikaisten poliittinen aktiivisuus on noussut ja 
jolloin puolueelta vaaditaan paljon enemmän kuin 
sanokaamme kaksi vuotta sitten?

Puolueemme peruspuutteellisuus on puoluetyömme 
heikkous maaseudulla, tämän työn huono järjestys ja 
surkuteltava tila. Mistä johtuu tämä heikkous? Miten 
on selitettävissä se tosiasia, että kaupungeissa puolue- 
työ on käynnissä täyttä vauhtia, mutta maaseudulla 
se ontuu kummallakin jalallaan? Eikö maatalous kehity? 
Eikö talonpoikien asema ole parantunut näiden kahden 
vuoden kuluessa elintarvikeylijäämien luovutusvelvol
lisuuden lakkauttamisen jälkeen? Eikö teollisuuden 
kasvu ja kaupunkilaisvalmisteiden tuonti helpota 
talonpoikien asemaa? Eikö kiinteä valuutta ole helpot
tanut talonpoikien asemaa? Mistä sitten johtuu puolue- 
työmme tällainen heikkous maaseudulla? Voidakseen 
vastata tähän kysymykseen on ensiksi ratkaistava 
toinen kysymys: mistä johtuu puolueemme voima 
kaupungeissa?

MISSÄ ON PUOLUEEMME VOIMA KAUPUNGEISSA?

Siis missä on puolueemme voima kaupungeissa? 
Meidän puolueemme perusvoima on siinä, että kaupun
geissa meillä on puolueen ympärillä puolueeseen 
kuulumattoman aktiivijoukon laaja piiri, johon kuuluu 
useita satoja tuhansia työläisiä, aktiivijoukko, joka
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on yhdistävänä siltana puolueen ja työväenluokan 
miljoonajoukkojen välillä. Puolueemme voima kaupun
geissa on siinä, ettei puolueen ja monimiljoonaisen 
työläisjoukon välillä ole muuria, vaan yhdistävä silta 
useita satoja tuhansia työläisiä käsittävän puolueetto
man aktiivijoukon muodossa. Puolue ammentaa voi
mia tuosta aktiivijoukosta. Puolue luo itselleen jouk
kojen luottamuksen tuon aktiivijoukon kautta. Te 
tiedätte, että puoli vuotta sitten meidän puolueemme 
riveihin tuli yli 200 tuhatta työläistä. Mistä he tuli
vat? Puolueeseen kuulumattomasta aktiivijoukosta, 
joka ympäröi puolueemme luottamuksen ilmapiirillä 
ja yhdistää sen muuhun puolueettomaan joukkoon. 
Puolueeseen kuulumaton aktiivijoukko ei siis ole ainoas
taan yhdistävä silta, vaan se on myöskin mitä rikkain 
voimalähde, josta puolueemme ammentaa uusia voimia. 
Ilman tällaista aktiivijoukkoa olisi puolueemme kehitys 
mahdotonta. Puolue kasvaa ja voimistuu, jos puoluetta 
ympäröivä laaja puolueeseen kuulumattoman aktiivi- 
joukon kerros kasvaa ja voimistuu. Puolueemme riutuu 
ja kuihtuu, jos tuollaista aktiivijoukkoa ei ole.

MISSÄ ON TYÖMME HEIKKOUS MAASEUDULLA?

Siis missä on puoluetyömme heikkous maaseudulla?
Siinä, että puolueella ei ole maaseudulla talonpojista 

muodostunutta laajaa puolueeseen kuulumattoman 
aktiivijoukon kerrosta, joka voisi yhdistää sen maamme 
kymmeniin miljooniin työtätekeviin talonpoikiin.

Miten on asianlaita maaseudulla? Maaseudulla on 
ohut puoluesolujen ketju. Sitten seuraa yhtä ohut 
puolueelle myötämielisten puolueeseen kuulumattomien
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talonpoikain ketju. Ja sen takana on puolueeseen 
kuulumattomien laaja valtameri, kymmeniä miljoonia 
talonpoikia, joita puolueeseen kuulumattoman aktiivi- 
joukon ohut ketju ei yhdistä eikä voi yhdistää puo
lueeseen. Siitä oikeastaan johtuukin se, että tuo ketju 
ei kestä, vaan useinkin katkeaa, ja yhdistävän sillan 
asemesta muodostuu joskus oveton seinä puolueen ja 
puolueeseen kuulumattomien joukkojen välille maaseu
dulla.

PERUSTEHTÄVÄNÄ ON LUODA PUOLUEEN 
YMPÄRILLE AKTIIVIJOUKKO TALONPOJISTA

Sen vuoksi meidän puolueemme perustehtävänä 
maaseudulla on luoda satoja tuhansia talonpoikia käsit
tävä puolueeseen kuulumaton aktiivijoukko, joka voi 
yhdistää puolueen kymmeniin miljooniin työtätekeviin 
talonpoikiin. Toverit! Joko me muodostamme tällaisen 
aktiivijoukon ja siten nostamme puolueemme aseman 
maaseudulla samalle tasolle kuin se on kaupungissakin, 
ja silloin eivät mitkään kysymykset eivätkä mitkään 
vaikeudet ole peloittavia; tahi me emme muodosta 
tällaista aktiivijoukkoa, ja silloin koko työmme maa
seudulla tulee ontumaan kummallakin jalallaan. Siinä 
on koko työmme painopiste nykyään. Ilman tällaista, 
välttämättä lukuisaa ja välttämättä todellisista talon
pojista kokoonpantua aktiivijoukkoa meidän puo
lueemme on tuomittu maaseudulla kroonilliseen kivul- 
loisuuteen. Tämä tehtävä on tietenkin vaikea, eikä 
tuollaista aktiivijoukkoa voida muodostaa yhdessä vuo
dessa. Mutta se pitää muodostaa, ja mitä pikemmin 
alamme sitä muodostaa, sitä parempi.
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ON ELVYTETTÄVÄ NEUVOSTOT

Mutta miten tämä aktiivijoukko on muodostettava? 
Miten tämä tehtävä saadaan ratkaistuksi? Jos luullaan, 
että se voidaan saada aikaan suullisella propagandalla 
tai kirja kädessä, niin ollaan pahasti harhassa. Puo
lueeseen kuulumattoman aktiivijoukon laaja kerros 
voidaan muodostaa talonpojista puolueen ympärille 
vain maaseudun käytännöllisten tarpeiden tyydyttä
miseksi suoritettavan joukkotyön kulussa, maaseudulla 
suoritettavan laajan neuvostorakennustyön kulussa, 
saamalla talonpoikaisto mukaan kunnan, piirin, kihla
kunnan ja läänin hallintoasioiden hoitoon. Neuvostot 
on elvytettävä, nostettava ne jaloilleen ja saatava 
Neuvostoihin mukaan kaikki talonpoikaisten parhaat 
ainekset—sellainen on se tie, jota kulkemalla voidaan 
muodostaa laaja aktiivijoukko puolueettomista talon
pojista.

Lenin sanoi, että Neuvostot ovat työläisten ja 
talonpoikien liiton elin, työläisten toteuttaman talon
poikien johtamisen elin. Ja jos me siis haluamme 
saada aikaan sen, ettei työtätekevän talonpoikaisten 
poliittinen aktiivisuus luisu pois työläisten johdon alta, 
niin meidän on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin 
saadaksemme talonpoikaiston mukaan Neuvostoihin, 
elvyttääksemme Neuvostot ja nostaaksemme ne jaloil
leen sekä suunnatuksemme talonpoikaiston poliittisen 
aktiivisuuden välttämättä maan hallitsemiseen. Vain 
tällaisen työn kulussa talonpoikaisto voi antaa puoluee
seen kuulumattoman aktiivijoukon lukuisia kaadereita. 
Vain tällaisesta aktiivijoukosta puolue voi valikoida 
puolueeseen kymmeniä tuhansia jäseniä maaseudulla.
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ON MUUTETTAVA SUHTAUTUMISTA 
TALONPOIKAISTOON

Mutta Neuvostojen elvyttämiseksi on kaiken muun 
lisäksi välttämätön vielä eräs ehto. Sitä varten on 
muutettava perinpohjin itse suhtautumista talonpoi- 
kiin. Entä mitä tämä muutos merkitsee? Sitä, että 
kommunisti oppisi suhtautumaan puolueeseen kuulu
mattomaan kuin vertaiseensa. Sitä, ettei komennella, 
vaan kuunnellaan herkästi puolueettomien ääntä. Sitä, 
ettei ainoastaan opeteta puolueettomia, vaan myöskin 
otetaan heiltä oppia. Ja meillä on kyllä syytä oppia 
puolueettomilta. Kysymys puolueeseen kuuluvien ja 
siihen kuulumattomien keskinäisistä suhteista on käy
tännöllisen puoluetyömme mitä tärkein kysymys. Lenin 
määrittelee tämän keskinäissuhteen yhdellä sanalla: 
keskinäisluottamus. Mutta puolueeseen kuulumattoman 
talonpojan puolelta ei voi olla luottamusta siellä, missä 
häneen ei osata suhtautua kuin vertaiseensa. Sellaisissa 
tapauksissa syntyy luottamuksen asemesta epäluotta
mus, ja tällöin asia päätyy useinkin siihen, että puo
lueen ja puolueettomien välille muodostuu oveton 
seinä, puolue irtaantuu joukoista ja työläisten ja 
talonpoikain liitto muuttuu niiden eroksi.

GRUUSIAN KAPINAN OPETUKSET
Elävänä esimerkkinä tällaisesta asiainkäänteestä on 

äskettäin tapahtunut Gruusian kapina67. Sanomaleh
dissämme kirjoitetaan lavastusmaisista esiintymisistä 
Gruusiassa. Se on totta, sillä yleensä kapina Gruusiassa 
oli keinotekoinen eikä mikään kansan kapina. Eräillä
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paikkakunnilla menshevikkien kuitenkin onnistui saada 
osa talonpoikaisjoukkoja mukaan kapinaan sen vuoksi, 
että kommunistisella puolueella oli huono yhteys jouk
koihin. Kuvaavaa on, että noilla paikkakunnilla on 
eniten kommunistisia voimia. Noilla paikkakunnilla 
on suhteellisesti paljon enemmän kommunisteja kuin 
muilla paikkakunnilla. Ja juuri siellä ihmiset eivät 
huomanneet, eivät kuulleet eivätkä nähneet, että talon
poikain keskuudessa on kuohuntaa, että talonpojat 
valmistautuvat johonkin, että he ovat tyytymättömiä, 
että tuota tyytymättömyyttä on kasautunut päivästä 
toiseen, mutta puolue ei tiennyt siitä mitään. Niillä 
paikkakunnilla, joilla on eniten kommunisteja, oltiin 
kaikkein eniten irtaantuneita puolueettoman talon
poikaisten mielialoista, ajatuksista ja toiveista. Siinä 
on kysymyksen olemus.

Miten tuo mahdottomalta tuntuva asia saattoi tapah
tua? Vain siksi, että kommunistit eivät osanneet 
suhtautua talonpoikiin leniniläisestä, että luottamuksen 
ilmapiirin asemesta he loivat keskinäisen epäluotta
muksen ilmapiirin ja irroittivat siten puolueen puo
lueettomista talonpojista. On mielenkiintoista, että 
eräs Gruusian aktiivisimpia työntekijöitä selittää tämän 
mahdottomalta tuntuvan asian johtuneen Neuvostojen 
heikkoudesta paikkakunnilla ja puolueen irtaantunei- 
suudesta puolueettomista joukoista. «Varmaa on“, 
sanoo hän, «että ensiarvoisen tärkeätä syytä, jonka 
vuoksi meiltä saattoi jäädä huomaamatta kehkeytyvä 
esiintyminen, on etsittävä Neuvostojen heikkoudesta 
paikkakunnilla“. Lenin sanoo, että Neuvostot ovat 
talonpoikaiston mielialojen varmin ilmapuntari ja 
osoitin. Ja juuri tuota ilmapuntaria ei kommunistisen
22 J .  Y. S  t  a  l i  q, 6 o s a
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puolueen käsissä ollut Gruusian eräissä kihlakun
nissa.

Toverit, Gruusian tapahtumia on pidettävä enteel
lisinä. Se, mikä tapahtui Gruusiassa, saattaa toistua 
koko Venäjällä, ellemme me muuta perinpohjin suh
tautumistamme talonpoikaistoon, ellemme me luo täy
dellisen luottamuksen ilmapiiriä puolueen ja puoluee
seen kuulumattomien välillä, ellemme me kuuntele 
puolueettomien ääntä ja vihdoin ellemme saa elvyte
tyksi Neuvostoja avataksemme tien talonpoikaisten 
työtätekevien joukkojen poliittiselle aktiivisuudelle.

Joko tahi: joko me pystymme saamaan aikaan oikean 
leniniläisen suhtautumisen puolueettomiin talonpoikiin 
suunnataksemme talonpoikaisten kasvavan poliittisen 
aktiivisuuden neuvostorakennustyön uomaan ja turva
taksemme siten työläisten johdon talonpoikain suhteen; 
talli me emme pysty sitä tekemään, ja silloin joukko
jen poliittinen aktiivisuus suuntautuu Neuvostojen 
sivu, niiden ylitse ja purkautuu sellaisiksi rosvohyök- 
käyksiksi kuin on Gruusiassa tapahtunut kapina.

Siten on kysymys, toverit.

TALONPOIKAISTOON ON SUHTAUDUTTAVA 
HU OM A AV AISESTI

Sen kuvaamiseksi, kuinka kylmäkiskoisesti joskus 
suhtaudutaan talonpoikiin, on sanottava muutama sana 
uskonnonvastaisesta propagandasta. Joskus eräät tove
rit pitävät talonpoikia materialisti-filosofeina, luullen, 
ettei tarvitse muuta kuin pitää luonnontieteellinen 
esitelmä, jotta saataisiin maamies vakuuttuneeksi siitä, 
ettei jumalaa ole olemassa. He eivät useinkaan käsitä
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sitä, että maamies katselee jumalaa isännän silmin, 
s.o. toisinaan maamies kääntäisi mielellään selkänsäkin 
jumalalle, mutta häntä vaivaavat usein epäilykset: 
«mutta kuka sen tietää, ehkä jumala tosiaankin on ole
massa; eiköhän lie parasta olla mieliksi sekä kommunis
tille että jumalalle, jotta talous olisi paremmassa 
turvassa". Ken ei ota huomioon tätä talonpojan psyko
logian erikoisuutta, hän ei ole ymmärtänyt mitään 
puolueen jäsenten ja puolueettomien keskinäistä suh
detta koskevassa kysymyksessä, hän ei ole ymmärtä
nyt sitä, että uskonnonvastaisen propagandan kysy
myksissä vaaditaan varovaista suhtautumista vieläpä 
talonpojan ennakkoluuloihinkin.

PUOLUEEN PERUSTEHTÄVÄT

Olemme siis tulleet seuraaviin johtopäätöksiin:
1) Puoluetyön peruspuutteellisuutena maaseudulla 

on laajan puolueettoman talonpoikaisen aktiivijoukon 
puuttuminen puolueen ja kymmenien miljoonien puo
lueeseen kuulumattomien talonpoikien välillä.

2) Puolueen lähimpänä tehtävänä on muodostaa 
maaseudulla puolueen ympärille tämä aktiivi joukko, 
josta puolue voisi ammentaa uusia voimia.

3) Tällainen aktiivijoukko voidaan muodostaa 
ainoastaan siten, että elvytetään Neuvostot ja saadaan 
talonpoikaisto mukaan maan hallintoasioiden hoitoon.

4) Neuvostojen elvyttämiseksi on muutettava 
perinpohjin suhtautumista puolueettomiin talonpoi- 
kiin, luovuttava komentelemisesta ja saatava aikaan 
keskinäisen luottamuksen ilmapiiri puolueen jäsenten 
ja puolueeseen kuulumattomien välillä.

Sellaisia ovat puolueen tehtävät.
2 2 *
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TYÖEHDOT
Onko näiden tehtävien toteuttamiselle olemassa 

suotuisia ehtoja? On ehdottomasti. Sellaisia ehtoja — 
tarkoitan tärkeimpiä niistä — on kolme.

Ensinnäkin. Maalaisköyhälistön kasvava poliittinen 
aktiivisuus. On kiinnitettävä huomiota eräisiin maata
louden kehityksen erikoisuuksiin. Samaan aikaan kun 
teollisuuden kehitys liittää työläisiä lujasti yhteen, 
tekee lopun työväenluokan hajaantumisesta ja tekee 
työväenluokasta jälleen ehjän kokonaisuuden, niin 
maaseudulla päinvastoin maatalouden kehitys johtaa 
talonpoikaisten hajoamiseen ja jakautumiseen, kahden 
leirin muodostumiseen: kulakkien leirin, jotka pyrki
vät valtaamaan haltuunsa maaseudun hallitsevat ase
mat, ja kulakkia vastaan liittolaisia etsivän köyhälistön 
leirin muodostumiseen. Epäilemätöntä on, että Neuvos
tojen elpyminen avaa tien maalaisköyhälistön kasva
valle aktiivisuudelle, jotta voidaan muodostaa työläis
ten johtama yhteisrintama kulakin, keinottelijan ja 
koronkiskurin puristusta vastaan.

Toiseksi. Paikallisen budjetin muodostaminen Neu
vostojen elvyttämisen aineellisena perustana. Sanomat
takin on selvää, että budjettia sekä verojen kantoa ja 
käyttöä koskevilla kysymyksillä on talonpoikaistolle 
ensiarvoisen tärkeä merkitys. Tämän vuoksi talonpoi
kaisten osallistuminen neuvostorakennustyöhön saa nyt 
paljon ajankohtaisemman merkityksen kuin koskaan 
aikaisemmin.

Kolmanneksi. Neuvostovallan ajoissa antama apu 
maamme nälänhätää kärsiville seuduille. Epäilemätöntä 
on, että tämä apu on luonut talonpoikain keskuudessa
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luottamuksen ilmapiirin Neuvostovaltaa kohtaan. Tus
kin tarvitsee todistella, että tämä ilmapiiri helpottaa 
Neuvostojen elvyttämistä.

YHTEYDEN SÄILYTTÄMINEN PUOLUEESEEN 
KUULUMATTOMIEN MILJOONAISTEN JOUKKOJEN 

KANSSA — SE ON PÄÄASIA

Siis meillä on ei vain puolueemme tunnettuja 
lähimpiä tehtäviä maaseudulla, vaan myöskin useita 
suotuisia ehtoja, jotka helpottavat näiden tehtävien 
täyttämistä. Nyt on kysymys siitä, että käydään 
yksissä miehin toteuttamaan näitä tehtäviä.

Tämän yhteydessä on muistettava ne Leninin kuo
lemattomat sanat, että meidän puolueemme voima on 
elävän yhdyssiteen säilyttämisessä puolueen ja mil
joonaisten puolueettomien joukkojen välillä, että mitä 
todellisempaa on tämä yhteys, sitä vankempia ovat 
meidän saavutuksemme. Hän lausui nuo sanat puo
lueemme XI edustajakokouksessa. Tässä ne ovat:

»Kansanjoukoissa me (kommunistit. J . St.) olemme kuitenkin 
vain pisara meressä, ja me voimme hallita ainoastaan silloin, 
kun ilmaisemme oikein sen, mitä kansa ajattelee. Ilman sitä 
kommunistinen puolue ei voi johtaa proletariaattia eikä proleta
riaatti voi viedä mukanaan joukkoja, ja koko koneisto hajoaa'*68.

„Pravdn“ M  242, 
lokakuun 23 pnä 1924

* Alleviivaus minun. J . St.


