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VOITTOISA VALLANKUMOUS

Nykyään saatte usein kuulla ja lukea nämä sanat. Mitä 
ne oikeastaan merkitsevät? „Vallankumous”-käsitteestä ei 
saa tehdä jumalaa (sen tulevat kiertämättömästi tekemään 
ja jo tekevätkin porvarilliset vallankumousmiehet). Ei saa 
rakentaa illuusioita, luoda itselleen myyttejä — materialisti
nen historiankäsitys ja luokkakatsantokanta ovat ehdotto
masti ristiriidassa sen kanssa.

Ja siitä huolimatta on epäilemätöntä, että silmiemme 
edessä on käynnissä kahden voiman välinen taistelu, tais
telu elämästä ja kuolemasta,— nimenomaan kahden voiman, 
sillä taistelun kohteeksi on tullut tsaarin itsevaltius, respec- 
tive * kansan itsevaltius. Nuo kaksi voimaa ovat vallan
kumous ja vastavallankumous.

Siis tehtävänämme on selvittää itsellemme tarkoin, mikä
(1) on noiden yhteiskunnallisten voimien luokkasisältö;
(2) mikä on niiden välisen taistelun reaalinen, taloudellinen 
sisältö nyt, tällä haavaa.

Lyhyt vastaus näihin kysymyksiin (vastaus, jota on kehi
teltävä yksityiskohtaisesti) on tällainen:

vallankumouksen voimat =  proletariaatti ja talonpoi- 
kaisto (talonpoikaisto vallankumouksellisen pikkuporvaris
ton tärkeimpänä edustajana; sivistyneistön vallankumouk
sellisen merkityksen mitättömyys).

Voittoisa vallankumous =  proletariaatin ja talonpoikais
ten demokraattinen diktatuuri.

Kumouksen sisältö =  demokraattisen valtiojärjestelmän 
muodostaminen, joka taloudelliselta merkitykseltään on 
samaa kuin (1) kapitalismin kehityksen vapauttaminen;

* —tai vastaavasti. Toim.
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(2) maaorjuuden jätteiden hävittäminen; (3) väestöjoukko- 
jen, eritoten sen alempien kerrosten elintason ja kulttuuri- 
tason kohottaminen. [Amerikka ja Venäjä, pauperismi ja 
kapitalismi.]

Mythenbildung * porvarillisen demokratian historiallisen 
kannan kiertämättömänä seurauksena. [Vertaa asianajajain 
päätöslauselmia 115.] Kaikki ..sosialisteja”...

Umwälzung **, Umsturz ***... missä? sivistyneistölläkö?? 
asianajajillako? — N i l  ****. Vain proletaareilla ja t a l o n 
p o j i l l a .  Mikä voi lujittaa heidän aikaansaannoksensa?? 
Vain tasavalta, demokraattinen diktatuuri.

K irjo ite ttu  touko—kesä ku u ssa  1905

Ju lka is tu  en si kerran  v. 1926 
V L en in-kokoelm assa

Ju lka istaan
kä sik irjo itu ksen  m ukaan

• — Myyttien luominen. Tolm.
** — Kumous, vallankumous. Tolm.

•** — kukistaminen. Toim.
*•*» _  Nihll — el mitään. Toim .


