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ESIPUHE KIRJASEN: „К. KAUTSKY. EI OLE ENÄÄ 
SOSIALIDE MO KR ATI AA!“ 

VENÄJÄNKIELISEEN PAINOKSEEN

Tämä venäjänkielisenä käännöksenä lukijalle tarjottava 
kirjanen on Saksan sosialidemokratian erään etevimmän 
edustajan kirjoittama. Kirjasen tekijä on onnistunut anta
maan paljon enemmän, kuin mitä hänen valitsemastaan 
aiheesta päätellen voitiin odottaa. Sen sijaan, että hän olisi 
yksinkertaisesti kumonnut vilpillisen tehtailijain palkka
rengin hra Btirgerin valheelliset väitteet, meille on siinä 
esitetty erinomaisen selvästi ja yleistajuisesti ei ainoastaan 
Saksan, vaan jopa koko maailman työväenliikkeen tärkeim
mät peruskysymykset. Kaikkialla tapahtuu pientuotannon 
lasku ja kansan kurjistuminen. Kaikkien maiden porvarilli
set poliitikot ja tiedemiehet pinnistävät hra Biirgerin 
tapaan kaikin voimin pyrkien hämäämään nämä ilmiöt. 
Moisten herrojen tavallisten perustelujen järjestelmällinen 
käsittely saakin sen vuoksi tavattoman suuren merkityksen.

Kirjasen tekijä käsittelee miltei yksinomaan saksalaisia 
tietoja. Olisi suotavaa, että eräissä kysymyksissä näitä tie
toja täydennettäisiin vastaavilla venäläisillä tiedoilla. 
Sellaisen yrityksen tulevat kirjasen julkaisijat varmaan 
tekemäänkin, jos kirjanen saa osakseen sen laajan levikin, 
minkä se täysin ansaitsee. On vain huomautettava, että 
Venäjän teollisuus- ja maataloustilastot ovat mitä surkeim
massa tilassa saksalaisiin tilastoihin verrattuna. Saksaan 
nähden on mahdollisuus vertailla kahden teollisuus- ja 
maataloustiedustelun antamia tietoja, tiedustelujen, jotka
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suoritettiin eri aikajaksoilla kautta koko maan. Venäjällä 
ei ole ollut yhtään tällaista tilastotiedustelua, ja paitsi 
zemstvojen tilastoa, jossa on tutkittu eurooppalaiseen 
tapaan kansantalouden vähäisiä eri kolkkia, meillä on ole
massa vain erilaisten „hallintohaarojen” valheelliset, 
huolimattomasti tehdyt ja kansliamaisen sotkuiset tilastot, 
joita on pikemminkin nimitettävä vastauksiksi poliisi- 
kyselyihin.

Venäläinen virkavalta estää Venäjän kansaa saamasta 
tietää koko totuutta omasta asemastaan. Mutta jokainen 
valistunut venäläinen lukija muistaa helposti kirjallisuudes
tamme satoja ja tuhansia esimerkkejä talonpoikaistalouden 
tilasta, kotiteollisuuden aloista, tehdasoloista,— jotka vah
vistavat täydellisesti ne johtopäätelmät, joihin kirjasen 
kirjoittaja on tullut. Jokainen venäläinen työmies ja talon
poika huomaa helposti, että se kansan olojen kurjistuminen, 
jota kirjasessa kuvataan, tapahtuu Venäjällä vieläkin laa
jemmissa mitoissa, vieläkin kärkevämpänä ja vieläkin 
karkeammissa muodoissa.

Maaliskuu vuonna 1906

Julkaistu maalis—huhtikuussa 1906 
kirjasessa: K. Kautsky. „Ei ole enää 

sosialidemokratiaa!"

N. Lenin
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