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VALLANKUMOUKSEN ETAPIT, SUUNTA 
JA PERSPEKTIIVIT

1) Työväenliike nostattaa proletariaatin heti VSDTPrn 
johdolla ja herättää liberaalisen porvariston: 1895—1901/2.

2) Työväenliike siirtyy avoimeen poliittiseen taisteluun 
ja yhdistää siihen poliittisesti heränneet liberaalisen ja 
radikaalisen porvariston sekä pikkuporvariston kerrokset: 
1901/2—1905.

3) Työväenliike leimahtaa suoranaiseksi vallankumouk
seksi, liberaalinen porvaristo on tällöin jo liittynyt yhteen 
perustuslaillis-demokraattiseksi puolueeksi ja ajattelee val
lankumouksen pysäyttämistä tekemällä sovinnon tsarismin 
kanssa, mutta porvariston ja pikkuporvariston radikaaliset 
ainekset kallistuvat liittoon proletariaatin kanssa jatkaak
seen vallankumousta: 1905 (erikoisesti vuoden loppu).

4) Työväenliike pääsee voitolle demokraattisessa vallan
kumouksessa liberaalien pysyessä passiivisen odottelun 
kannalla ja talonpoikaisten tukiessa sitä aktiivisesti. Lisäksi 
radikaalinen, tasavaltalaismielinen intelligenssi ja pikku
porvariston vastaavat kerrokset kaupungeissa. Talonpoikain 
kapina voittaa, tilanherrain valta on murrettu.

(„Proletariaatin ja talonpoikaisten vallankumouksellis- 
demokraattinen diktatuuri”.)

5) Liberaalinen porvaristo, oltuaan odottelukannalla 
3:nnella kaudella ja passiivisena 4:nnellä kaudella, muuttuu 
suorastaan vastavallankumoukselliseksi ja järjestäytyy tem- 
matakseen proletariaatilta pois vallankumouksen saavutuk
set. Talonpoikaistossa koko sen varakas osa ja melkoinen
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osa keskitalonpoikaistoa niin ikään „viisastuu”, tyyntyy, 
kääntyy vastavallankumouksen puolelle lyödäkseen vallan 
pois proletariaatin ja proletariaatille myötämielisen talon- 
poikaisköyhälistön käsistä.

6) Viidennen kauden kuluessa muodostuneiden suhteiden 
pohjalla kasvaa ja yltyy uusi kriisi ja uusi taistelu, ja täl
löin proletariaatti käy jo taistelua demokraattisten saa
vutusten säilyttämiseksi sosialistista kumousta varten. 
Tämä taistelu olisi Venäjän proletariaatille yksinään miltei 
toivotonta, ja sen häviö olisi yhtä väistämätöntä kuin oli 
Saksan vallankumouspuolueen häviö vuosina 1849—1850 
tai Ranskan proletariaatin tappio vuonna 1871, e l l e i  
Euroopan sosialistinen proletariaatti tulisi Venäjän prole
tariaatin avuksi.

Niinpä siis tässä vaiheessa liberaalinen porvaristo ja 
varakas talonpoikaisto (+  osaksi keskitalonpoikaisto) jär
jestävät vastavallankumousta. Venäjän proletariaatti ynnä 
Euroopan proletariaatti järjestävät vallankumousta.

Tällaisissa oloissa Venäjän proletariaatti voi saavuttaa 
toisen voiton. Asia ei enää ole toivoton. Toisena voittona 
tulee olemaan sosialistinen kumous Euroopassa.

Euroopan työläiset näyttävät meille, „kuinka se tehdään”, 
ja silloin me yhdessä heidän kanssaan suoritamme sosialis
tisen kumouksen.

Kirjoitettu vuoden 1905 lopulla 
tai vuoden 1906 alussa

Julkaistu ensi kerran v. 1926 
V Lenin-kokoelmassa
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